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İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI 

25/05/2017 
 

30/1/1950 TARİHLİ VE 5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 

MEVCUT METİN TASARI METNİ 

 Amaç 

 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, 

görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. 

 

 

 

Madde 1 – İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun 

değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen 

işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş 

akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından 

doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum 

görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur.  

 

Bu mahkemeler:  

A) (Mülga: 18/10/2012-6356/81 md.)  

B) İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak 

sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da 

bakarlar.  

 

 

 

 

İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde 

görevlendirilecek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, 

İş mahkemelerinin kuruluşu 

 

MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun 

olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde 

Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu 

mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî 

Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre 

belirlenir. 

 

(2) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden 

fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. 

İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve 

niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı Hâkimler ve 

Savcılar Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî 

Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara bakmak 

zorundadır.  

 

(3) İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev 

alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince, 
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bu kanundaki esas ve usullere göre bakılır.  

 

Fiili ve hukuki imkansızlıklar dolayısiyle iş mahkemesinin toplu 

olarak görevini yapamadığı hallerde de yukarki fıkra hükmü 

uygulanır. 

 

(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/39 md.) Birden fazla iş mahkemesi bulunan 

yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların 

görüleceği iş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

tarafından belirlenebilir. 

 

bu Kanundaki usul ve esaslara göre bakılır.  

 

 

 Dava şartı olarak arabuluculuk  

 

MADDE 3- (1) Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan 

işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan 

davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.  

 

(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına 

ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir 

örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa 

uyulmaması halinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık 

kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde 

davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. 

İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe 

çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya 

başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir 

işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden 

reddine karar verilir.  

 

(3) İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi 

tazminat ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında birinci fıkra 

hükmü uygulanmaz. 
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(4) Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu 

madde uyarınca arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık 

alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece 

mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili 

komisyon başkanlıklarına bildirir. Komisyon başkanlıkları, bu 

listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabuluculuk bürolarına, 

arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri 

sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönderir. 

 

(5) 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 yapılır.  

 

(6) Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro 

tarafından belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir 

arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu görevlendirilir. 

 

(7) Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması halinde karşı tarafa 

ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro, 

tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da 

yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen 

bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. 

 

(8) Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro 

tarafından verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç 

duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler 

itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme 

konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder.  

Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.  

 

(9) Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup 

olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk 
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toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini 

sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. 

Bu durumda arabulucu, dosyayı derhal ilgili sulh hukuk 

mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç 

alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda yetkili 

büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. 

Mahkeme kararı büro tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara tebliğ edilir. Yetki 

itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve 

onuncu fıkrada belirtilen süreler yeni görevlendirme tarihinden 

başlar. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden 

itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde 

yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi 

olarak kabul edilir. Yetkili büro, altıncı fıkra uyarınca arabulucu 

görevlendirir.  

 

(10) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 

üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu 

tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir. 

 

(11) Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için 

görüşme yapılamaması yahut yapılan görüşmeler sonucunda 

anlaşmaya varılması veya varılamaması hallerinde arabuluculuk 

faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhal 

arabuluculuk bürosuna bildirir.  

 

(12) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk 

toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona 

ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta 

belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile 

yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf 

lehine vekâlet ücretine hükmedilmez. Her iki tarafın da ilk toplantıya 

katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine 
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açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi 

üzerlerinde bırakılır. 

 

(13) Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları halinde, 

arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki 

Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi 

kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda 

ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret 

tutarından az olamaz. İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde 

tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin 

belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat 

miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer 

haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde 

anlaşılan miktar olarak kabul edilir.  

 

(14) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar 

katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren 

görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hallerinde, iki saatlik 

ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Hazineden ödenir. İki 

saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları 

halinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça 

taraflarca eşit şekilde, Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. 

Hazineden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, 

yargılama giderlerinden sayılır.   

 

(15) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı halinde işe iade talebiyle 

arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için 

işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve 

iradelerinin birbirine uygun olması aranır.  

 

(16) Bu madde uyarınca arabuluculuk bürosu tarafından yapılması 

gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya 

varılması halinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya 
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varılamaması halinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil 

olunmak üzere bütçeye konulan ödenekten karşılanır. 

 

(17) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın 

düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak 

düşürücü süre işlemez. 

 

(18) Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri 

veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. İşverenin yazılı belgeyle 

yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir. 

 

(19) Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, 

arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk 

derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür.  

 

(20) 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla 

Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 

Kanunda düzenlenen gazeteci ile 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz 

İş Kanununda düzenlenen gemiadamı, bu madde kapsamında işçi 

sayılır.  

 

(21) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun 

düştüğü ölçüde 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk 

Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

(22) Arabuluculuğa başvuru usulü, arabulucunun görevlendirilmesi 

ve arabuluculuk görüşmelerine ilişkin diğer hususlar Adalet 

Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir. 

 

 

 

Madde 7- (Ek: 10/9/2014 – 6552/64 md.)  

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 

Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu 

 

MADDE 4-  

(1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
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Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu 

sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan 

önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi zorunludur. Diğer 

kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata 

altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. 

Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya 

reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre 

zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

 

(Ek: 10/9/2014 – 6552/64 md.) Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle 

zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan 

davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı 

yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf 

başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu 

verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür. 

 

Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu 

sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan 

önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunludur. Diğer 

kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya 

altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. 

Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya 

reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre 

zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

 

(2) Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık 

sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava 

Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî 

müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi 

kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı 

kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür. 

 

 

 

 

 

Madde 1 İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun 

değiştirilen ikinci maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen 

işlerde çalışanlar hariç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş 

akdinden veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından 

doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevli olarak lüzum 

görülen yerlerde iş mahkemeleri kurulur. 

 

Bu mahkemeler:  

A) (Mülga: 18/10/2012-6356/81 md.) 

B) İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim olan hak 

sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz ve davalara da 

bakarlar. 

Görev 

 

MADDE 5- (1) İş mahkemeleri; 

 

a) 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi 

gemiadamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa veya 

11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci 

Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi 

işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle 

sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk 

uyuşmazlıklarına, 

 

b) İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4 

üncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal 

Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve 

sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara, 
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İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerdeki bu davalara o yerde 

görevlendirilecek mahkeme tarafından, temsilci üyeler alınmaksızın, 

bu kanundaki esas ve usullere göre bakılır. 

 

Fiili ve hukuki imkansızlıklar dolayısiyle iş mahkemesinin toplu 

olarak görevini yapamadığı hallerde de yukarki fıkra hükmü 

uygulanır. 

 

(Ek fıkra: 2/7/2012-6352/39 md.) Birden fazla iş mahkemesi bulunan 

yerlerde, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan davaların 

görüleceği iş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

tarafından belirlenebilir. 

 

 

 

c) Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen 

uyuşmazlıklara, 

 

ilişkin dava ve işlere bakar. 

 

 

 

Madde 2 İş mahkemeleri bu iş için görevlendirilen yargıcın 

başkanlığında (....) teşekkül eder. 

 

(İkinci fıkra iptal: Anayasa Mah. nin 14/5/1970 tarih ve E. 1967/40, K. 

1970/26 sayılı kararı ile.)  

 

(3, 4 ve 5 inci fıkralar iptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve E. 

1970/63, K. 1971/38 sayılı kararı ile.) 

 

 

Madde 3 – 4 – (İptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve 1970/63, 

K. 1971/38 sayılı kararı ile.)  

 

 

 

Madde 5 İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava 

olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer 

mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için 

yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber 

sayılmaz.  

Yetki 

 

MADDE 6- (1) İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili 

mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki 

yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer 

mahkemesidir.  
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 (2) Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi 

de yetkilidir. 

 

(3) İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya 

zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri 

mahkemesi de yetkilidir. 

 

(4) İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer 

alan hükümler saklıdır. 

 

(5) Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.  

 

Madde 6 – (İptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve E. 1970/63, K. 

1971/38 sayılı kararı ile)         
 

 

 

 

Madde 7 – İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk 

oturumda mahkeme tarafları sulha teşvik eder. Uzlaşamadıkları ve 

taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya 

devam olunarak esas hakkında hüküm verilir.  
 

İş Kanununun 79 uncu maddesinde yazılı uzlaşma teşebbüsünün 

yapılmamış olması davanın kabulüne ve görülmesine mani teşkil 

etmez. 

 

(Ek: 10/9/2014 – 6552/64 md.) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik 

mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi 

çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri 

hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna 

müracaat edilmesi zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler 

saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca 

Yargılama usulü ve kanun yolları 

 

MADDE 7- (1) İş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır.  

 

(2) Davaların yığılması halinde, her bir talebe ilişkin vakıalar 

bakımından ispat yükü ve deliller ayrı ayrı değerlendirilir. 
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cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava 

açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması 

şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak 

düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz. 

 

(Ek: 10/9/2014 – 6552/64 md.) Hizmet akdine tabi çalışmaları 

nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren 

aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar 

üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, 

yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. 

Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra 

uygulamakla yükümlüdür. 

 

Madde 8 – (Değişik: 2/3/2005-5308/1 md.)  

İş mahkemelerince verilen nihaî kararlara karşı istinaf yoluna 

başvurulabilir. Şu kadar ki, para ile değerlendirilemeyen dava ve 

işler hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri üç bin Türk 

lirasını geçmeyen davalar hakkındaki nihaî kararlar kesindir. 

 

İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihaî 

kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği 

tarihinden itibaren sekiz gündür. 

 

Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve işler 

hakkındaki kararları ile miktar veya değeri kırk bin Türk lirasını 

geçen davalar hakkındaki nihaî kararlara karşı tebliğ tarihinden 

başlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

 

Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve 

Yargıtayca iki ay içinde karara bağlanır. 

 

(Değişik beşinci fıkra: 24/11/2016-6763/5 md.)  Birinci ve üçüncü 

fıkralardaki parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 

kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen 

kararlar hakkında da uygulanır. 

 

(4) Kanun yoluna başvuru süresi, ilamın taraflara tebliğinden 

itibaren işlemeye başlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve 

Yargıtayca ivedilikle karara bağlanır. 
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üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 

maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve 

ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 

uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan 

kısımları dikkate alınmaz. Parasal sınırların uygulanmasında 

hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır. 

 

 

 

Madde 8 – (Değişik: 2/3/2005-5308/1 md.)  

İş mahkemelerince verilen nihaî kararlara karşı istinaf yoluna 

başvurulabilir. Şu kadar ki, para ile değerlendirilemeyen dava ve 

işler hakkındaki kararlar hariç, miktar veya değeri üç bin Türk 

lirasını geçmeyen davalar hakkındaki nihaî kararlar kesindir. 

 

İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihaî 

kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği 

tarihinden itibaren sekiz gündür. 

 

Bölge adliye mahkemesinin para ile değerlendirilemeyen dava ve işler 

hakkındaki kararları ile miktar veya değeri kırk bin Türk lirasını 

geçen davalar hakkındaki nihaî kararlara karşı tebliğ tarihinden 

başlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

 

Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve 

Yargıtayca iki ay içinde karara bağlanır. 

 

(Değişik beşinci fıkra: 24/11/2016-6763/5 md.)  Birinci ve üçüncü 

fıkralardaki parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak 

üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 

maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve 

Temyiz edilemeyen kararlar 

 

MADDE 8- (1) Diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 

aşağıda belirtilen dava ve işlerde verilen kararlar hakkında temyiz 

yoluna başvurulamaz. 

 

a) 4857 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca açılan fesih 

bildirimine itiraz davalarında verilen kararlar. 

 

b) İşveren tarafından toplu iş sözleşmesi veya işyeri düzenlemeleri 

uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının iptali için açılan davalarda 

verilen kararlar. 

 

c) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 

Kanununun; 

 

1) 24 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları, 

 

2) 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 

 

3) 53 üncü maddesinin birinci fıkrası, 

 

4) 71 inci maddesinin birinci fıkrası, 
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ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 

uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan 

kısımları dikkate alınmaz. Parasal sınırların uygulanmasında 

hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır. 

 

 

 

 

 

kapsamında açılan davalarda verilen kararlar. 

 

ç) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 

Toplu Sözleşme Kanununun; 

 

1) 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası, 

 

2) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası, 

 

kapsamında açılan davalarda verilen kararlar. 

 

Madde 9 – İş mahkemelerinin çalışma zamanları ihtiyaca göre 

haftanın münasip günleri ve iş bakımından günün münasip saatleri 

nazara alınarak Adalet Bakanlığınca tesbit olunur.  
 

 

Madde 10 – İş Kanununun uygulanması ile görevli olan idari 

merciler, kendilerine yapılan müracaatları 15 gün içinde idari yoldan 

neticelendiremedikleri ve iş mahkemelerinin görevi içinde gördükleri 

takdirde bu hususa dair olan evrak ve belgeleri yetkili iş 

mahkemesine tevdi ederler. Mahkeme, re'sen gün tayin ederek 

tarafları davet ve müracaat sahibinin davacı olduğunu tesbitten ve 

zabıtnameye imzasını aldıktan sonra bu kanundaki esas ve usullere 

göre davayı görerek kararını verir. İdari merciin bu yoldaki tevdii 

mahkemenin göreve mütaallik kararını takyit etmez.  
 

 

Madde 11 – (Birinci fıkra mülga: 21/11/1980-2345/3 md.)  

(Ek: 12/11/1980 – 2339/1 md.) Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu 

kişilerin taraf oldukları iş davalarında mahkemece çağırılacak 

tercüman ve mütercim ücreti, mütekabiliyet şartı ile Devlet 

Hazinesinden karşılanır.  

 

 

Madde 12 – 14 – (İptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve E. 

1970/63, K. 1971/38 sayılı kararı ile.)  
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Madde 15 – Bu Kanunda sarahat bulunmıyan hallerde Hukuk 

Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri uygulanır.  

Hüküm bulunmayan haller  

 

MADDE 9- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 6100 sayılı 

Kanun hükümleri uygulanır.  

 

 

Madde 16 – İş kazalariyle meslek hastalıkları ve Analık Sigortaları 

hakkındaki 4772 sayılı kanunun 67 nci ve İhtiyarlık Sigortası 

hakkındaki 5417 sayılı kanunun 38 inci maddelerinin ikinci fıkraları 

hükümleri kaldırılmıştır.  
 

 

Geçici Madde 1- (Ek: 2/3/2005-5308/2 md.) 

Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî 

Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin 

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi 

uyarınca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve başlama tarihinden 

önce verilen kararlar hakkında yapılan temyiz başvuruları, 

kesinleşinceye kadar Yargıtay tarafından sonuçlandırılır. Bu kararlar 

hakkında İş Mahkemeleri Kanununun bu Kanunla yapılan 

değişiklikten önceki temyize ilişkin hükümleri uygulanır. 

 

 

GEÇİCİ MADDE 2 – Bölge adliye mahkemelerinin, 5235 sayılı 

Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek 

göreve başlama tarihine kadar, Yargıtayın bozma kararlarına karşı 

verilen direnme kararının temyizi halinde dava dosyası, önce kararı 

veren daireye gönderilir. Direnme kararları daireler tarafından 

öncelikle incelenir. Kararı veren daire, direnmeyi yerinde görürse 

kararı düzeltir; yerinde görmezse talebi on gün içinde Yargıtay 

Hukuk Genel Kuruluna iletir. 

 

 

 

 Yürürlükten kaldırılan hükümler   

 

MADDE 10- (1) 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri 
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Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 5521 sayılı Kanuna yapılan 

atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır. 

 

22/5/2003 TARİHLİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU 

MEVCUT METİN TASARI METNİ 

Fesih bildirimine itiraz ve usulü  

 

Madde 20 - 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 iş 

mahkemesinde dava açabilir. (...) taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı 

sürede özel hakeme götürülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. 

İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını 

ispatla yükümlüdür.  

 

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. 

Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin 

olarak karar verir.  

 

(İptal dördüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 19/10/2005 tarihli ve 

Fesih bildirimine itiraz ve usulü  

 

Madde 20- 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 halinde, 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 halinde ret kararı taraflara resen 

tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki 

hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.  
 

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. 

İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını 

ispatla yükümlüdür. 

 

Dava ivedilikle sonuçlandırılır. Mahkemece verilen karar hakkında 

istinaf yoluna başvurulması halinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle 

ve kesin olarak karar verir.  
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E.:2003/66, K.:2005/72 sayılı Kararı ile.) 

 

 

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları 

 

Madde 21- İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin 

geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek 

feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe 

başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe 

başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında 

tazminat ödemekle yükümlü olur.  

 

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin 

işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.  

 

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört 

aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.  

 

 

 

 

 

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile 

kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden 

mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya 

bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı 

ayrıca ödenir.  

 

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren 

on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak 

zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence 

yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun 

hukuki sonuçları ile sorumlu olur. 

Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları  

 

Madde 21- İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin 

geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek 

feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe 

başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe 

başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında 

tazminat ödemekle yükümlü olur. 

 

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin 

işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.  

 

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört 

aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. 

 

Mahkeme veya özel hakem, ikinci fıkrada düzenlenen tazminat ile 

üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakları, dava tarihindeki 

ücreti esas alarak parasal olarak belirler.  

 

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile 

kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden 

mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya 

bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı 

ayrıca ödenir.  

 

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren 

on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak 

zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence 

yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun 

hukuki sonuçları ile sorumlu olur.  
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Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile 

hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir. 

 

 

Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların, işçinin işe başlatılması 

konusunda anlaşmaları halinde;  

a) İşe başlatma tarihini,  

b) Üçüncü fıkrada düzenlenen ücret ve diğer hakların parasal 

miktarını, 

c) İşçinin işe başlatılmaması durumunda ikinci fıkrada düzenlenen 

tazminatın parasal miktarını, 

belirlemeleri zorunludur. Aksi takdirde anlaşma sağlanamamış 

sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir. İşçinin kararlaştırılan 

tarihte işe başlamaması halinde fesih geçerli hale gelir ve işveren 

sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. 

 

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile 

hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi 

 

Devletin yetkisi 

 

Madde 91 – Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını 

izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye 

yetkili iş müfettişlerince yapılır. 

 

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/77 md.) 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş 

Mahkemeleri Kanununun 10 uncu maddesine istinaden iş sözleşmesi 

fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan 

bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenir.   

 

Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi 

 

Devletin yetkisi 

 

Madde 91 – Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını 

izler, denetler ve teftiş eder. Bu ödev Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye 

yetkili iş müfettişlerince yapılır. 

 

(Ek fıkra: 13/2/2011-6111/77 md.) İşçilerin kanundan, iş ve toplu iş 

sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin başvuruları üzerine, 

iş sözleşmesinin devam etmesi kaydıyla birinci fıkra hükümleri 

uyarınca işlem yapılabilir.  
 

 

Askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen 
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işyerlerinin denetim ve teftişi konusu ve sonuçlarına ait işlemler Milli 

Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca birlikte 

hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür.  

 

işyerlerinin denetim ve teftişi konusu ve sonuçlarına ait işlemler Milli 

Savunma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca birlikte 

hazırlanacak yönetmeliğe göre yürütülür.  

 

Yetkili makam ve memurlar 

 

Madde 92 - 91 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının 

izlenmesi, denetlenmesi ve teftişiyle ödevli olan iş müfettişleri, işyerlerini 

ve eklentilerini, işin yürütülmesi tarzını ve ilgili belgeleri, araç ve 

gereçleri, cihaz ve makineleri, ham ve işlenmiş maddelerle, iş için gerekli 

olan malzemeyi 93 üncü maddede yazılı esaslara uyarak gerektiği 

zamanlarda ve işçilerin yaşamına, sağlığına, güvenliğine, eğitimine, 

dinlenmesine veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman 

görmek, araştırmak ve incelemek ve bu Kanunla suç sayılan eylemlere 

rastladığı zaman bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından çıkarılacak İş Teftişi Tüzüğünde açıklanan şekillerde bu halleri 

önlemek yetkisine sahiptirler.    

 

(Değişik ikinci fıkra: 13/2/2011-6111/78 md.) Teftiş, denetleme ve 

incelemeler sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka 

kişiler izleme, denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri ve işçi 

şikayetlerini inceleyen bölge müdürlüğü memurları tarafından 

çağrıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve 

delilleri getirip göstermek ve vermek; iş müfettişlerinin birinci fıkrada 

yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, 

bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. 

 

(Değişik üçüncü fıkra: 13/2/2011-6111/78 md.) Çalışma hayatını izleme, 

denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini 

incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan 

tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından 

düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin 

kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine 

Yetkili makam ve memurlar 

 

Madde 92 - 91 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının 

izlenmesi, denetlenmesi ve teftişiyle ödevli olan iş müfettişleri, işyerlerini 

ve eklentilerini, işin yürütülmesi tarzını ve ilgili belgeleri, araç ve 

gereçleri, cihaz ve makineleri, ham ve işlenmiş maddelerle, iş için gerekli 

olan malzemeyi 93 üncü maddede yazılı esaslara uyarak gerektiği 

zamanlarda ve işçilerin yaşamına, sağlığına, güvenliğine, eğitimine, 

dinlenmesine veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman 

görmek, araştırmak ve incelemek ve bu Kanunla suç sayılan eylemlere 

rastladığı zaman bu hususta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından çıkarılacak İş Teftişi Tüzüğünde açıklanan şekillerde bu halleri 

önlemek yetkisine sahiptirler.    

 

(Değişik ikinci fıkra: 13/2/2011-6111/78 md.) Teftiş, denetleme ve 

incelemeler sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka 

kişiler izleme, denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri tarafından 

çağrıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve 

delilleri getirip göstermek ve vermek; iş müfettişlerinin birinci fıkrada 

yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, 

bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler. 

 

 

(Değişik üçüncü fıkra: 13/2/2011-6111/78 md.) Çalışma hayatını izleme, 

denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar 

aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından düzenlenen 

raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı 

taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İş 

mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 sayılı Kanunun 8 inci 
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itiraz edilebilir. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 sayılı 

Kanunun 8 inci maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. Kanun 

yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının 

tahsiline engel teşkil etmez. 

 

maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulması 

iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının tahsiline engel teşkil 

etmez. 

 

 

 

 

Zamanaşımı süresi 

 

EK MADDE 3- İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi 

kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen 

tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır. 

 

a) Kıdem tazminatı. 

b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden 

kaynaklanan tazminat.  

c) Kötüniyet tazminatı. 

d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden 

kaynaklanan tazminat. 

 

 GEÇİCİ MADDE 8-  Ek 3 üncü madde, bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan 

yıllık izin ücreti ve tazminatlar hakkında uygulanır. 

 

Ek 3 üncü maddede belirtilen yıllık izin ücreti ve tazminatlar için bu 

maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan 

zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya 

devam eder. Ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, ek 

3 üncü maddede öngörülen süreden uzun ise, ek 3 üncü maddede 

öngörülen sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olur. 
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7/6/2012 TARİHLİ VE 6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 

MEVCUT METİN TASARI METNİ 

Tanımlar 

 

MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen 

arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi, 

b) 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, 

 

 

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, 

ç) Daire Başkanlığı: Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 

oluşturulacak Arabuluculuk Daire Başkanlığını, 

d) Genel Müdürlük: Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünü, 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Kurul: Arabuluculuk Kurulunu, 

f) Sicil: Arabulucular sicilini, 

ifade eder. 

Tanımlar 

 

MADDE 2– (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen 

arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi, 

b) 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, 

tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm 

önerisi de getirebilen, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız 

bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık 

çözüm yöntemini, 

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını, 

ç) Daire Başkanlığı: Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 

oluşturulacak Arabuluculuk Daire Başkanlığını, 

d) Genel Müdürlük: Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünü, 

e) İdare: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve 

Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan 

idare ve kurumları, mahalli idareler ile bu idareler tarafından 

kurulan birlik ve işletmeleri, özel kanunla kurulmuş diğer kamu 

kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ile 

bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmelerini, sermayesinin 

yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları, 

 

f) Kurul: Arabuluculuk Kurulunu, 

g) Sicil: Arabulucular sicilini, 

ifade eder. 
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Gizlilik 

 

MADDE 4 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, 

arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir 

şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla 

yükümlüdür. 

 

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça taraflar da bu konudaki gizliliğe uymak 

zorundadırlar. 

 

Gizlilik 

 

MADDE 4– (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu, 

arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde kendisine sunulan veya diğer bir 

şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla 

yükümlüdür. 

 

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça taraflar ve görüşmelere katılan diğer 

kişiler de bu konudaki gizliliğe uymak zorundadırlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri 

 

Unvanın kullanılması 

 

MADDE 6 – (1) Sicile kayıtlı olan arabulucular, arabulucu unvanını ve bu 

unvanın sağladığı yetkileri kullanma hakkına sahiptirler. 

 

 

(2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sırasında bu unvanını belirtmek 

zorundadır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Arabulucuların Hak ve Yükümlülükleri 

 

Unvanın kullanılması 

 

MADDE 6– (1) Sicile kayıtlı olan arabulucular, uzmanlık alanı dâhil 

arabulucu unvanını ve bu unvanın sağladığı yetkileri kullanma hakkına 

sahiptirler. 

 

(2) Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sırasında bu unvanını belirtmek 

zorundadır. 

 

(3) Daire Başkanlığı, arabulucuların uzmanlık alanlarını ve 

uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

 

Reklam yasağı 

 

MADDE 10 – (1) Arabulucuların iş elde etmek için reklam sayılabilecek 

her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve 

basılı kâğıtlarında arabulucu, avukat ve akademik unvanlarından başka 

sıfat kullanmaları yasaktır. 

 

 

Reklam yasağı 

 

MADDE 10 – (1) Arabulucuların iş elde etmek için reklam sayılabilecek 

her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve 

basılı kâğıtlarında arabulucu, avukat ve akademik unvanlarından başka 

sıfat kullanmaları yasaktır. Arabuluculuğa ilişkin uzmanlık alanının 

kullanılması bu yasağın kapsamı dışındadır. 
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Arabulucuya başvuru 

 

MADDE 13 – (1) Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi 

sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de 

tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir. 

 

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin arabulucuya başvuru 

teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş 

sayılır. 

 

Arabulucuya başvuru 

 

MADDE 13 – (1) Taraflar dava açılmadan önce veya davanın görülmesi 

sırasında arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilirler. Mahkeme de 

tarafları arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebilir. 

 

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça taraflardan birinin arabulucuya başvuru 

teklifine otuz gün içinde olumlu cevap verilmez ise bu teklif reddedilmiş 

sayılır. 

 

(3) Arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan 

taraf, arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk 

mahkemesinin kararıyla adli yardımdan yararlanabilir. Bu konuda 

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 334 

ila 340 ıncı maddeleri kıyasen uygulanır.  

 

Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi 

 

MADDE 15 – (1) Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk 

toplantıya davet eder. 

 

(2) Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla 

arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilirler. 

 

(3) Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, 

tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için 

gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür. 

 

(4) Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim 

tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamaz. 

 

(5) Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını 

beyan etmeleri hâlinde yargılama, mahkemece üç ayı geçmemek üzere 

Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi 

 

MADDE 15– (1) Arabulucu, seçildikten sonra tarafları en kısa sürede ilk 

toplantıya davet eder. 

 

(2) Taraflar, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak kaydıyla 

arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabilirler. 

 

(3) Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, 

tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için 

gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini yürütür. 

 

(4) Niteliği gereği yargısal bir yetkinin kullanımı olarak sadece hâkim 

tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamaz.  

 

(5) Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını 

beyan etmeleri hâlinde yargılama, mahkemece üç ayı geçmemek üzere 
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ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar 

uzatılabilir. 

 

(6) Taraflar arabuluculuk müzakerelerine bizzat veya vekilleri aracılığıyla 

katılabilirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ertelenir. Bu süre, tarafların birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar 

uzatılabilir. 

 

(6) Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya 

avukatları aracılığıyla katılabilirler. Uyuşmazlığın çözümüne katkı 

sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır 

bulundurulabilir. 
 

(7) Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde 

arabulucu bir çözüm önerisinde bulunabilir. 

 

(8) Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından 

belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir 

avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder. 

Komisyon, arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeli bir rapor 

düzenler ve beş yıl boyunca saklar. 

 

(9) Komisyon üyelerinin arabuluculuk faaliyeti kapsamında 

yaptıkları işler ve aldıkları kararlar sebebiyle açılacak tazminat 

davaları, ancak Devlet aleyhine açılabilir. Devlet ödediği tazminattan 

dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini 

kötüye kullanan üyelere ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde rücu 

eder. 

 

Arabuluculuğun sona ermesi 

 

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen hâllerde arabuluculuk faaliyeti sona 

erer: 

a) Tarafların anlaşmaya varması. 

b) Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf 

edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi. 

c) Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk 

faaliyetinden çekildiğini bildirmesi. 

Arabuluculuğun sona ermesi 

 

MADDE 17– (1) Aşağıda belirtilen hâllerde arabuluculuk faaliyeti sona 

erer: 

a) Tarafların anlaşmaya varması. 

b) Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf 

edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi. 

c) Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk 

faaliyetinden çekildiğini bildirmesi. 
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ç) Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi. 

d) Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının veya 4/12/2004 

tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince uzlaşma 

kapsamına girmeyen bir suçla ilgili olduğunun tespit edilmesi. 

 

(2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları 

veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı bir tutanak ile 

belgelendirilir. Arabulucu tarafından düzenlenecek bu belge, arabulucu, 

taraflar veya vekillerince imzalanır. Belge taraflar veya vekillerince 

imzalanmazsa, sebebi belirtilmek suretiyle sadece arabulucu tarafından 

imzalanır. 

 

(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanağa, faaliyetin 

sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına taraflar karar verir. 

Arabulucu, bu tutanak ve sonuçları konusunda taraflara gerekli 

açıklamaları yapar. 

 

(4) Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi hâlinde, arabulucu, bu faaliyete 

ilişkin kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan 

belgeleri, ikinci fıkraya göre düzenlenen tutanağı beş yıl süre ile saklamak 

zorundadır. Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlediği son 

tutanağın bir örneğini arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren 

bir ay içinde Genel Müdürlüğe gönderir. 

 

ç) Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi. 

d) Uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi. 

 

 

 

(2) Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların anlaştıkları, anlaşamadıkları 

veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı bir tutanak ile 

belgelendirilir. Arabulucu tarafından düzenlenecek bu belge, arabulucu, 

taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanır. Belge 

taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanmazsa, sebebi 

belirtilmek suretiyle sadece arabulucu tarafından imzalanır. 

 

(3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen tutanağa, faaliyetin 

sonuçlanması dışında hangi hususların yazılacağına taraflar karar verir. 

Arabulucu, bu tutanak ve sonuçları konusunda taraflara gerekli 

açıklamaları yapar. 

 

(4) Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi hâlinde, arabulucu, bu faaliyete 

ilişkin kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan 

belgeleri, ikinci fıkraya göre düzenlenen tutanağı beş yıl süre ile saklamak 

zorundadır. Arabulucu, arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlediği son 

tutanağın bir örneğini arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren 

bir ay içinde Genel Müdürlüğe gönderir. 

 

Tarafların anlaşması 

 

MADDE 18 – (1) Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın 

kapsamı taraflarca belirlenir; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu 

belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır. 

 

(2) Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu 

anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep 

edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, 

Tarafların anlaşması 

 

MADDE 18– (1) Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın 

kapsamı taraflarca belirlenir; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu 

belge taraflar ve arabulucu tarafından imzalanır. 

 

(2) Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu 

anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep 

edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, 
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anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, asıl uyuşmazlık 

hakkındaki görev ve yetki kurallarına göre belirlenecek olan 

mahkemeden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa 

başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh 

verilmesi, davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi 

içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır. 

 

(3) İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve buna 

ilişkin inceleme dosya üzerinden de yapılabilir. Ancak arabuluculuğa 

elverişli olan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda inceleme duruşmalı 

olarak yapılır. Bu incelemenin kapsamı anlaşmanın içeriğinin 

arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı hususlarıyla 

sınırlıdır. Anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi için 

mahkemeye yapılacak olan başvuru ile bunun üzerine verilecek kararlara 

karşı ilgili tarafından istinaf yoluna gidilmesi hâlinde, maktu harç alınır. 

Taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden başka bir 

resmî işlemde kullanmak isterlerse, damga vergisi de maktu olarak alınır. 

 

 

anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, arabulucunun 

görev yaptığı yer sulh hukuk mahkemesinden talep edilebilir. Davanın 

görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise 

anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, davanın görüldüğü 

mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde 

belge sayılır. 

 

(3) İcra edilebilirlik şerhinin verilmesi, çekişmesiz yargı işidir ve buna 

ilişkin inceleme dosya üzerinden yapılır. Ancak arabuluculuğa elverişli 

olan aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda inceleme duruşmalı olarak 

yapılır. Bu incelemenin kapsamı anlaşmanın içeriğinin arabuluculuğa ve 

cebri icraya elverişli olup olmadığı hususlarıyla sınırlıdır. Anlaşma 

belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi için mahkemeye yapılacak olan 

başvuru ile bunun üzerine verilecek kararlara karşı ilgili tarafından istinaf 

yoluna gidilmesi hâlinde, maktu harç alınır. Taraflar anlaşma belgesini 

icra edilebilirlik şerhi verdirmeden başka bir resmî işlemde kullanmak 

isterlerse, damga vergisi de maktu olarak alınır. 

 

(4) Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları 

anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde 

belge sayılır. 

 

(5) Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, 

üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz. 

 

Arabulucular siciline kayıt şartları 

 

MADDE 20 – (1) Sicile kayıt, ilgilinin Daire Başkanlığına yazılı olarak 

başvurması üzerine yapılır. 

 

(2) Arabulucular siciline kaydedilebilmek için; 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu 

Arabulucular siciline kayıt şartları 

 

MADDE 20– (1) Sicile kayıt, ilgilinin Daire Başkanlığına yazılı olarak 

başvurması üzerine yapılır. 

 

(2) Arabulucular siciline kaydedilebilmek için; 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu 
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olmak, 

c) Tam ehliyetli olmak, 

ç) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak, 

d) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı ve 

uygulamalı sınavda başarılı olmak, 

gerekir. 

 

(3) Arabulucu, sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyetine başlayabilir. 

 

 

olmak, 

c) Tam ehliyetli olmak, 

ç) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak, 

d) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlıkça yapılan yazılı ve 

uygulamalı sınavda başarılı olmak, 

gerekir. 

 

(3) Arabulucu, sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyetine başlayabilir. 

 

(4) Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabulucuları, görev yapmak 

istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına 

göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına gönderir. Bir 

arabulucu, en fazla üç komisyon listesine kaydolabilir.   

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Görevler 

 

Kuruluş ve teşkilat 

 

MADDE 28 – (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, 

Genel Müdürlük bünyesinde Daire Başkanlığı kurulur. 

 

(2) Arabuluculuk hizmetlerine ilişkin olarak bu Kanunda belirtilen 

görevleri yerine getirmek üzere, Bakanlık bünyesinde Arabuluculuk 

Kurulu oluşturulur. 

 

 

 

 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Görevler 

 

Kuruluş ve teşkilat 

 

MADDE 28– (1) Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, 

Genel Müdürlük bünyesinde Daire Başkanlığı kurulur. 

 

(2) Arabuluculuk hizmetlerine ilişkin olarak bu Kanunda belirtilen 

görevleri yerine getirmek üzere, Bakanlık bünyesinde Arabuluculuk 

Kurulu oluşturulur. 

 

(3) Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucuları 

görevlendirmek ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek 

üzere Bakanlık tarafından uygun görülen adliyelerde arabuluculuk 

büroları kurulur. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu 

tarafından, münhasıran bu bürolarda çalışmak üzere bir yazı işleri 

müdürü ile yeteri kadar personel görevlendirilir. Arabuluculuk 

büroları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen sulh 
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hukuk hâkiminin gözetim ve denetimi altında görev yapar. 

Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde bu büroların görevi, adli 

yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca görevlendirilen sulh 

hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından ilgili hâkimin 

gözetim ve denetimi altında yerine getirilir. 

 

Kurul 

 

MADDE 31 – (1) Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur: 

a) Hukuk İşleri Genel Müdürü. 

b) Daire Başkanı. 

c) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından hukuk 

mahkemelerinde görev yapmakta olan birinci sınıfa ayrılmış hâkimler 

arasından seçilecek iki hâkim. 

ç) Türkiye Barolar Birliğinden üç temsilci. 

d) Türkiye Noterler Birliğinden bir temsilci. 

e) Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen özel hukuk alanından bir 

öğretim üyesi. 

f) Adalet Bakanı tarafından seçilecek üç arabulucu. 

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci. 

 

 

 

 

ğ) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan bir temsilci. 

h) Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürü. 

 

(2) Başkan ihtiyaca göre Kurul toplantılarına uzman kişileri çağırabilir. 

(3) Kurul başkanı Genel Müdürdür. Genel Müdürün bulunmadığı 

toplantılarda Başkanlık görevi Daire Başkanı tarafından yerine getirilir. 

(4) Kurul, mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. 

Ayrıca, Başkanın veya en az beş üyenin talebiyle Kurul her zaman 

toplantıya çağrılabilir. 

Kurul 

 

MADDE 31 – (1) Kurul aşağıdaki üyelerden oluşur: 

a) Hukuk İşleri Genel Müdürü. 

b) Daire Başkanı. 

c) Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından hukuk mahkemelerinde görev 

yapmakta olan birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından seçilecek iki 

hâkim. 

ç) Türkiye Barolar Birliğinden üç temsilci. 

d) Türkiye Noterler Birliğinden bir temsilci. 

e) Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilen özel hukuk alanından bir 

öğretim üyesi. 

f) Adalet Bakanı tarafından seçilecek üç arabulucu. 

g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir temsilci. 

ğ) Kendisine mensup işçi sayısı en çok olan üç işçi sendikaları 

konfederasyonunca seçilecek birer temsilci. 

h) En çok işveren mensubu olan işveren sendikaları 

konfederasyonunca seçilecek bir temsilci. 

ı) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan bir temsilci. 

i) Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı. 

 

(2) Başkan ihtiyaca göre Kurul toplantılarına uzman kişileri çağırabilir. 

(3) Kurul başkanı Genel Müdürdür. Genel Müdürün bulunmadığı 

toplantılarda Başkanlık görevi Daire Başkanı tarafından yerine getirilir. 

(4) Kurul, mart ve eylül aylarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. 

Ayrıca, Başkanın veya en az beş üyenin talebiyle Kurul her zaman 

toplantıya çağrılabilir. 
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(5) Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Mazeretsiz olarak 

art arda iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. 

(6) Kurulun Bakanlık dışından görevlendirilen üyelerinin görev süresi üç 

yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

(7) Başka yerden katılan Kurul üyelerinin gündelik, yol gideri, konaklama 

ve diğer zorunlu giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah 

Kanunu hükümlerine göre Bakanlıkça karşılanır. 

(8) Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

 

(5) Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Mazeretsiz olarak 

art arda iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. 

(6) Kurulun Bakanlık dışından görevlendirilen üyelerinin görev süresi üç 

yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

(7) Başka yerden katılan Kurul üyelerinin gündelik, yol gideri, konaklama 

ve diğer zorunlu giderleri 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah 

Kanunu hükümlerine göre Bakanlıkça karşılanır. 

(8) Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir. 

Taraflarla görüşme ve iletişim kurulması 

 

MADDE 8 – (1) Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte 

görüşebilir ve iletişim kurabilir. Taraflar bu görüşmelere vekilleri 

aracılığıyla da katılabilirler. 
 

Taraflarla görüşme ve iletişim kurulması 

 

MADDE 8– (1) Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte 

görüşebilir ve iletişim kurabilir.  

 

 

18/10/2012 TARİHLİ VE 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 

MEVCUT METİN TASARI METNİ 

İşkolunun tespiti 

 

MADDE 5 – (1) Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Bakanlıkça yapılır. 

Bakanlık, tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Bu tespite 

karşı ilgililer, kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir. 

Mahkeme iki ay içinde kararını verir. Kararın temyiz edilmesi hâlinde 

Yargıtay uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar. 

 

 

 

(2) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu 

değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi 

ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit 

davalarında bekletici neden sayılmaz. 

İşkolunun tespiti 

 

MADDE 5– (1) Bir işyerinin girdiği işkolunun tespiti Bakanlıkça yapılır. 

Bakanlık, tespit ile ilgili kararını Resmî Gazete’de yayımlar. Bu tespite 

karşı ilgililer, kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilir. 

Mahkeme iki ay içinde kararını verir. Karar hakkında istinaf yoluna 

başvurulması halinde bölge adliye mahkemesi iki ay içinde kararını 

verir. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulması halinde Yargıtay 

uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar. 

 

(2) Yeni bir toplu iş sözleşmesi için yetki süreci başlamış ise işkolu 

değişikliği tespiti bir sonraki dönem için geçerli olur. İşkolu tespit talebi 

ve buna ilişkin açılan davalar, yetki işlemlerinde ve yetki tespit 

davalarında bekletici neden sayılmaz. 
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(3) İşkolu değişikliği yürürlükteki toplu iş sözleşmesini etkilemez. 

 

 

(3) İşkolu değişikliği yürürlükteki toplu iş sözleşmesini etkilemez. 

 

 

Seçimlere itiraz 

 

MADDE 15 – (1) Genel kurulda yapılan organ ve delege seçimlerinin 

devamı sırasında yapılan işlemlere ilişkin olarak seçim sonuç 

tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde yapılacak itirazlar 

hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz 

süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra 

hâkim, 14 üncü madde hükümlerine göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili 

kuruluş veya şubesine bildirir. 

 

(2) Bakanlık veya kuruluş ya da şubesinin üye ve delegeleri; kanun ve 

tüzük hükümlerine aykırı olarak genel kurul ve seçim yapılması veya 

seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna aykırı 

uygulama iddiasıyla, bu işlemlerin veya genel kurulun iptali için genel 

kurul tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava açabilir. Dava basit 

yargılama usulüne göre iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Kararın temyizi 

hâlinde Yargıtayca on beş gün içinde kesin olarak karara bağlanır. 

  

 

 

(3) Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline 

karar verildiği takdirde mahkeme; genel kurulu kanun ve tüzük 

hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni 

yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak 

üzere, 4721 sayılı Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin 

eder ve görev sürelerini belirler. 

 

Seçimlere itiraz 

 

MADDE 15– (1) Genel kurulda yapılan organ ve delege seçimlerinin 

devamı sırasında yapılan işlemlere ilişkin olarak seçim sonuç 

tutanaklarının düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde yapılacak itirazlar 

hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz 

süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra 

hâkim, 14 üncü madde hükümlerine göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili 

kuruluş veya şubesine bildirir. 

 

(2) Bakanlık veya kuruluş ya da şubesinin üye ve delegeleri; kanun ve 

tüzük hükümlerine aykırı olarak genel kurul ve seçim yapılması veya 

seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük ya da kanuna aykırı 

uygulama iddiasıyla, bu işlemlerin veya genel kurulun iptali için genel 

kurul tarihinden itibaren bir ay içerisinde dava açabilir. Dava basit 

yargılama usulüne göre iki ay içerisinde sonuçlandırılır. Karar hakkında 

istinaf yoluna başvurulması halinde bölge adliye mahkemesi bir ay 

içinde kararını verir. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulması 
halinde Yargıtayca on beş gün içinde kesin olarak karar verilir. 

 

(3) Genel kurulun veya genel kurulda yapılan organ seçiminin iptaline 

karar verildiği takdirde mahkeme; genel kurulu kanun ve tüzük 

hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak, seçimleri yapmak ve yeni 

yönetim kurulu seçilinceye kadar kuruluşu yönetmekle görevli olmak 

üzere, 4721 sayılı Kanun hükümleri gereğince bir veya üç kayyım tayin 

eder ve görev sürelerini belirler. 
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İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi 

 

MADDE 24– (1) İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini 

haklı bir neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde 

belirtmedikçe feshedemez. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 

bir ay içinde, temsilci veya üyesi bulunduğu sendika dava açabilir.  

 

(2) Dava basit yargılama usulüne göre sonuçlandırılır. Mahkemece verilen 

kararın temyizi hâlinde Yargıtay kesin olarak karar verir. 

 

 

(3) Temsilcinin işe iadesine karar verilirse fesih geçersiz sayılarak 

temsilcilik süresini aşmamak kaydıyla fesih tarihi ile kararın kesinleşme 

tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları ödenir. Kararın kesinleşmesinden 

itibaren altı iş günü içinde temsilcinin işe başvurması şartıyla, altı iş günü 

içinde işe başlatılmaması hâlinde, iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek 

ücreti ve diğer hakları temsilcilik süresince ödenmeye devam edilir. Bu 

hüküm yeniden temsilciliğe atanma hâlinde de uygulanır. 

 

(4) İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin işyerini 

değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi hâlde 

değişiklik geçersiz sayılır. 

 

(5) Bu madde hükümleri işyerinde çalışmaya devam eden yöneticiler 

hakkında da uygulanır. 

 

İşyeri sendika temsilciliğinin güvencesi 

 

MADDE 24– (1) İşveren, işyeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini 

haklı bir neden olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde 

belirtmedikçe feshedemez. Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 

bir ay içinde, temsilci veya üyesi bulunduğu sendika dava açabilir. 

 

(2) Dava basit yargılama usulüne göre sonuçlandırılır. Mahkemece verilen 

karar hakkında istinaf yoluna başvurulması halinde bölge adliye 

mahkemesi kesin olarak karar verir. 

 

(3) Temsilcinin işe iadesine karar verilirse fesih geçersiz sayılarak 

temsilcilik süresini aşmamak kaydıyla fesih tarihi ile kararın kesinleşme 

tarihi arasındaki ücret ve diğer hakları ödenir. Kararın kesinleşmesinden 

itibaren altı iş günü içinde temsilcinin işe başvurması şartıyla, altı iş günü 

içinde işe başlatılmaması hâlinde, iş ilişkisinin devam ettiği kabul edilerek 

ücreti ve diğer hakları temsilcilik süresince ödenmeye devam edilir. Bu 

hüküm yeniden temsilciliğe atanma hâlinde de uygulanır. 

 

(4) İşveren, yazılı rızası olmadıkça işyeri sendika temsilcisinin işyerini 

değiştiremez veya işinde esaslı tarzda değişiklik yapamaz. Aksi hâlde 

değişiklik geçersiz sayılır. 

 

(5) Bu madde hükümleri işyerinde çalışmaya devam eden yöneticiler 

hakkında da uygulanır. 

 

Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi 

 

MADDE 34 – (1) Bir toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda bir veya birden 

çok işyerini kapsayabilir. 

 

(2) Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı 

işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi 

Toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve düzeyi 

 

MADDE 34– (1) Bir toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda bir veya birden 

çok işyerini kapsayabilir. 

 

(2) Bir gerçek ve tüzel kişiye veya bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı 

işkolunda birden çok işyerinin bulunduğu işyerlerinde, toplu iş sözleşmesi 
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ancak işletme düzeyinde yapılabilir. 

 

(3) Grup toplu iş sözleşmesi, tarafların anlaşması üzerine bir işçi sendikası 

ile bir işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı 

işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılır. 

 

(4) İşletme toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin aranılan niteliğe 

sahip olup olmadıklarına ilişkin uyuşmazlıklar, işletme merkezinin 

bulunduğu yerdeki mahkemede on beş gün içinde karara bağlanır. Kararın 

temyizi hâlinde Yargıtay on beş gün içinde kesin olarak karar verir. 

 

ancak işletme düzeyinde yapılabilir. 

 

(3) Grup toplu iş sözleşmesi, tarafların anlaşması üzerine bir işçi sendikası 

ile bir işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı 

işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılır. 

 

(4) İşletme toplu iş sözleşmesi yapılacak işyerlerinin aranılan niteliğe 

sahip olup olmadıklarına ilişkin uyuşmazlıklar, işletme merkezinin 

bulunduğu yerdeki mahkemede on beş gün içinde karara bağlanır. Karar 

hakkında istinaf yoluna başvurulması halinde bölge adliye mahkemesi 

on beş gün içinde kesin olarak karar verir. 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM  

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması 

Yetki 

 

MADDE 41 – (1) Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az 

yüzde birinin üyesi bulunması şartıyla işçi sendikası, toplu iş 

sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan 

işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi 

bulunması hâlinde bu işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya 

yetkilidir. 

 

(2) İşletme toplu iş sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak dikkate 

alınır ve yüzde kırk çoğunluk buna göre hesaplanır. 

 

(3) İşletmede birden çok sendikanın yüzde kırk veya fazla üyesinin olması 

durumunda başvuru tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş 

sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

 

(4) Bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyeri veya işyerleri, 

sendika üyesi olmayan bir işveren ise kendi işyeri veya işyerleri için toplu 

iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM  

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması 

Yetki 

 

MADDE 41– (1) Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin en az 

yüzde birinin üyesi bulunması şartıyla işçi sendikası, toplu iş 

sözleşmesinin kapsamına girecek işyerinde başvuru tarihinde çalışan 

işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde kırkının kendi üyesi 

bulunması hâlinde bu işyeri veya işletme için toplu iş sözleşmesi yapmaya 

yetkilidir. 

 

(2) İşletme toplu iş sözleşmeleri için işyerleri bir bütün olarak dikkate 

alınır ve yüzde kırk çoğunluk buna göre hesaplanır. 

 

(3) İşletmede birden çok sendikanın yüzde kırk veya fazla üyesinin olması 

durumunda başvuru tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş 

sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

 

(4) Bir işveren sendikası, üyesi işverenlere ait işyeri veya işyerleri, 

sendika üyesi olmayan bir işveren ise kendi işyeri veya işyerleri için toplu 

iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 
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(5) Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde birinin tespitinde Bakanlıkça her 

yıl ocak ve temmuz aylarında yayımlanan istatistikler esas alınır. Bu 

istatistiklerde her bir işkolundaki toplam işçi sayısı ile işkollarındaki 

sendikaların üye sayıları yer alır. Yayımlanan istatistik, toplu iş 

sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar 

geçerlidir. Yetki belgesi almak üzere başvuran veya yetki belgesi alan işçi 

sendikasının yetkisini daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez. 

 

(6) Yayımından itibaren on beş gün içinde itiraz edilmeyen istatistik 

kesinleşir. İstatistiğin gerçeğe uymadığı gerekçesiyle bu süre içinde 

Ankara İş Mahkemesine başvurulabilir. Mahkeme bu itirazı on beş gün 

içinde sonuçlandırır. Mahkemece verilen karar, ilgililerce veya Bakanlıkça 

temyiz edilebilir. Yargıtay temyiz talebini on beş gün içinde kesin olarak 

karara bağlar. 

 

 

 

(7) Bakanlık, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin 

düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme 

bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerini esas 

alır. 

 

(5) Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde birinin tespitinde Bakanlıkça her 

yıl ocak ve temmuz aylarında yayımlanan istatistikler esas alınır. Bu 

istatistiklerde her bir işkolundaki toplam işçi sayısı ile işkollarındaki 

sendikaların üye sayıları yer alır. Yayımlanan istatistik, toplu iş 

sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar 

geçerlidir. Yetki belgesi almak üzere başvuran veya yetki belgesi alan işçi 

sendikasının yetkisini daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemez. 

 

(6) Yayımından itibaren on beş gün içinde itiraz edilmeyen istatistik 

kesinleşir. İstatistiğin gerçeğe uymadığı gerekçesiyle bu süre içinde 

Ankara İş Mahkemesine başvurulabilir. Mahkeme bu itirazı on beş gün 

içinde sonuçlandırır. Mahkemece verilen karar hakkında, ilgililerce veya 

Bakanlıkça istinaf yoluna başvurulması halinde bölge adliye 

mahkemesi bir ay içinde kararını verir. Bu karara karşı temyiz 

yoluna başvurulması halinde Yargıtay temyiz talebini bir ay içinde 

kesin olarak karara bağlar. 

 

(7) Bakanlık, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin 

düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme 

bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işçi bildirimlerini esas 

alır. 

 

Yetki itirazı 
 

 

MADDE 43 –(1) Kendilerine 42 nci madde uyarınca gönderilen tespit 

yazısını alan işçi veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan 

işveren; taraflardan birinin veya her ikisinin yetki şartlarına sahip 

olmadığı veya kendisinin bu şartları taşıdığı yolundaki itirazını, 

nedenlerini de göstererek yazının kendilerine tebliğ edildiği tarihten 

itibaren altı iş günü içinde mahkemeye yapabilir. 

 

(2) İtiraz dilekçesi görevli makama kayıt ettirildikten sonra mahkemeye 

Yetki itirazı 
 

 

MADDE 43–(1) Kendilerine 42 nci madde uyarınca gönderilen tespit 

yazısını alan işçi veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan 

işveren; taraflardan birinin veya her ikisinin yetki şartlarına sahip 

olmadığı veya kendisinin bu şartları taşıdığı yolundaki itirazını, 

nedenlerini de göstererek yazının kendilerine tebliğ edildiği tarihten 

itibaren altı iş günü içinde mahkemeye yapabilir. 

 

(2) İtiraz dilekçesi görevli makama kayıt ettirildikten sonra mahkemeye 
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verilir. Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde birinden daha 

az üyesi bulunan işçi sendikası, yetki itirazında bulunamaz. 
 

 

(3) İtiraz dilekçesinde veya ekinde somut delillerin yer almaması hâlinde 

itiraz incelenmeksizin reddedilir. İşçi ve üye sayılarının tespitinde maddi 

hata ve süreye ilişkin itirazları mahkeme altı iş günü içinde duruşma 

yapmaksızın kesin olarak karara bağlar. Bunların dışındaki itirazlar için 

mahkeme, duruşma yaparak karar verir ve karar temyiz edildiği 

takdirde Yargıtay tarafından on beş gün içinde kesin olarak karara 

bağlanır. 
 

 

(4) 42 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca kendisine yetki şartlarına 

sahip olmadığı bildirilen işçi sendikası, altı iş günü içinde yetkili olup 

olmadığının tespiti için dava açabilir. Mahkeme açılan davayı o işkolunda 

çalışan işçilerin en az yüzde birini üye kaydeden işçi sendikaları ile 

işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene de bildirir. 

Mahkeme davayı iki ay içinde sonuçlandırır. 
 

 

(5) İtiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur. 

 

verilir. Kurulu bulunduğu işkolunda çalışan işçilerin yüzde birinden daha 

az üyesi bulunan işçi sendikası, yetki itirazında bulunamaz. 
 

 

(3) İtiraz dilekçesinde veya ekinde somut delillerin yer almaması hâlinde 

itiraz incelenmeksizin reddedilir. İşçi ve üye sayılarının tespitinde maddi 

hata ve süreye ilişkin itirazları mahkeme altı iş günü içinde duruşma 

yapmaksızın kesin olarak karara bağlar. Bunların dışındaki itirazlar için 

mahkeme, duruşma yaparak karar verir ve bu karar hakkında istinaf 

yoluna başvurulması halinde bölge adliye mahkemesi bir ay içinde 

kararını verir.  Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulması halinde 
Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. 

 

(4) 42 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca kendisine yetki şartlarına 

sahip olmadığı bildirilen işçi sendikası, altı iş günü içinde yetkili olup 

olmadığının tespiti için dava açabilir. Mahkeme açılan davayı o işkolunda 

çalışan işçilerin en az yüzde birini üye kaydeden işçi sendikaları ile 

işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene de bildirir. 

Mahkeme davayı iki ay içinde sonuçlandırır.  

 

(5) İtiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini durdurur. 

 

Yorum davası ve eda davasında faiz 

 

MADDE 53 – (1) Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin 

yorumundan doğan uyuşmazlıklarda sözleşmenin taraflarınca dava 

açılabilir. Mahkeme en geç iki ay içinde karar verir. Kararın temyiz 

edilmesi hâlinde Yargıtay uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara 

bağlar. 

 

(2) Toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında, temerrüt tarihinden 

itibaren işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. 

 

Yorum davası ve eda davasında faiz 

 

MADDE 53– (1) Uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin 

yorumundan doğan uyuşmazlıklarda sözleşmenin taraflarınca dava 

açılabilir. Mahkeme en geç iki ay içinde karar verir. Karar hakkında 

istinaf yoluna başvurulması hâlinde bölge adliye mahkemesi 

uyuşmazlığı iki ay içinde kesin olarak karara bağlar. 

 

(2) Toplu iş sözleşmesine dayanan eda davalarında, temerrüt tarihinden 

itibaren işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. 
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Tespit davası 

 

MADDE 71 – (1) Taraflardan her biri, karar verilen veya uygulanmakta 

olan bir grev veya lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespitini 

mahkemeden her zaman talep edebilir. Mahkeme bir ay içinde karar verir. 

Kararın temyizi hâlinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karara 

bağlar. Verilecek karar, tarafları, işçi ve işveren sendikasının üyelerini 

bağlar ve ceza davaları için kesin delil teşkil eder. 

 

 

(2) Hâkim tedbir olarak dava konusu grev veya lokavtın durdurulmasına 

karar verebilir. 

 

Tespit davası 

 

MADDE 71– (1) Taraflardan her biri, karar verilen veya uygulanmakta 

olan bir grev veya lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespitini 

mahkemeden her zaman talep edebilir. Mahkeme bir ay içinde karar verir. 

Karar hakkında istinaf yoluna başvurulması hâlinde bölge adliye 

mahkemesi bir ay içinde kesin olarak karar verir. Verilecek karar, 

tarafları, işçi ve işveren sendikasının üyelerini bağlar ve ceza davaları için 

kesin delil teşkil eder. 

 

(2) Hâkim tedbir olarak dava konusu grev veya lokavtın durdurulmasına 

karar verebilir. 

 

22/1/1990 TARİHLİ VE 399 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAME 

MEVCUT METİN TASARI METNİ 

 EK MADDE 3- Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci ve 

geçici 9 uncu maddelerine tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda toplu iş 

sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile bu teşebbüs ve bağlı 

ortaklıklar arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan 

doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işler iş 

mahkemelerinde görülür. 

 

30/1/1950 TARİHLİ VE 5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 

MEVCUT METİN TASARI METNİ 

 

 

 

Geçiş hükümleri 

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Mülga 5521 sayılı Kanun gereğince kurulan 
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iş mahkemeleri, bu Kanun uyarınca kurulmuş iş mahkemeleri olarak 

kabul edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış 

olan davalar, açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam olunur. 

 

(2) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, 

bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece 

mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte 

olan davalar hakkında uygulanmaz. 

 

(3) Başka mahkemelerin görev alanına girerken bu Kanunla iş 

mahkemelerinin görev alanına dâhil edilen dava ve işler, iş 

mahkemelerine devredilmez; kesinleşinceye kadar ilgili mahkemeler 

tarafından görülmeye devam olunur. 

 

(4) İlk derece mahkemeleri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten önce verilen kararlar, karar tarihindeki kanun yoluna ilişkin 

hükümlere tabidir.  

 

 Yürürlük 

 

MADDE 38- (1) Bu Kanunun;  

a) 3 üncü, 11 inci ve 12 nci maddeleri yayımı tarihinden üç ay sonra, 

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,  

yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 

MADDE 39-  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 


