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SUNUŞ

 İş ve sosyal güvenlik alanındaki uyuşmazlıkların arttığı bir 
süreçte 66 yıldır yürürlükte olan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nu 
güncelleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Ayrıca günümüzde arabuluculuk 
ve tahkim gibi alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının daha 
yaygın şekilde kullanıldığını da dikkate almak gereklidir.

 Söz konusu gelişmeler ışığında hazırlanarak 23 Mart 2016 
tarihinde kamuoyu ile paylaşılan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı 
Taslağı hem sosyal taraflar, hem de akademisyenlerce ilgiyle 
değerlendirilmektedir.

 Anılan Kanun Tasarı Taslağı’nın bilimsel bir platformda 
akademisyenlerin ve uygulamacıların katılımı ile ele alınması amacıyla, 
14 Mayıs 2016 tarihinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 
tarafından düzenlenen Seminer’e katkı sağlamaktan memnuniyet 
duymaktayız.

 Başta İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Başkanı 
Prof.Dr. Savaş Taşkent ve Dernek Genel Sekreteri Prof.Dr. Kübra 
Doğan Yenisey olmak üzere Seminer’in gerçekleşmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ederiz.

 Türkiye’de iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında en 
önemli akademik platform olan “İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Derneği”nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü münasebetiyle gerçekleştirilen 
Seminer’e ilişkin bu yayınımızın yararlı olmasını dileriz.

     Saygılarımızla,

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
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AÇIŞ KONUŞMALARI                                       

Prof. Dr. Savaş TAŞKENT (İş Hukuku ve Sosyal Güven-
lik Hukuku Derneği Başkanı) 

Yüksek Yargı’nın, Yargıtay’ımızın sayın Başkan ve üyeleri, Ba-
kanlıklarımızın değerli bürokratları, sayın Mütevelli Heyeti Başkanım, 
Rektörüm, bu toplantı için yurt dışından, İtalya’dan, Rusya’dan, Al-
manya’dan gelen konuklarımız, sevgili meslektaşlarım, avukatlarımız 
ve tüm katılımcılar! İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği 
Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz diyor, 
bu seminerin Türk çalışma hayatı için hayırlı olmasını diliyorum. 

Öncelikle, Derneğimizin 40. 
kuruluş yıldönümünü uluslararası 
bir seminerle kutlamaktan dolayı 
duyduğum mutluluğu belirtmek 
isterim. 40 yıl, dile kolay. Aslında 
tam bir hesaplama yapıldığında 
42 yıllık bir geçmiş.  Gerçekten de, 
Derneğimiz 1974 yılında merkezi 
İsviçre’nin Cenevre kentinde 
bulunan uluslararası bir derneğin, “İş 
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Derneği”nin Türkiye şubesi olarak 
kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. 
Derneğin o zamanki adı “İş Hukuku 
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk 
Milli Komitesi”dir. Derneğimizin 
ilk başkanı rahmetli hocamız Prof. Dr. Kemal Oğuzman’dır. Onu 
bu vesile ile tekrar saygıyla anıyoruz. Oğuzman hocanın vefatından 
sonra Başkanlık uzun bir süre Prof. Dr. Münir Ekonomi tarafından 
üstlenilmiştir. Ondan sonra ise, Prof. Dr. Sarper Süzek ve Prof. Dr. 
Polat Soyer bu görevi yerine getirmişlerdir. Geçen yıl yapılan olağan 
genel kurulda Başkanlık görevi bana tevdi edilmiş bulunmaktadır. 
Derneğimizin bugünlere ulaşmasında büyük emeği bulunan 
Başkanlarımıza ve onların yönetim kurulu üyelerine -sizlerin de adına 
olarak- teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Sayın katılımcılar, Derneğimizin 41 yıldır hiç aksamadan sür-
dürülen temel etkinliği Yargıtay Kararlarını Değerlendirme Seminer-

Prof. Dr. Savaş TAŞKENT 
İş Hukuku ve 

Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Başkanı
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leridir. Yargıtay’ımızın çalışma hayatına ilişkin Dairelerinin bir önceki 
yıl verdikleri kararlar bu toplantılarda değerlendirilmekte, Yargıtay 
Başkan ve üyeleri, akademisyenler ve avukatlar tarafından tartışılmak-
ta; deyim yerinde ise, bilimin süzgecinden geçirilmekte ve hukuka ışık 
tutulmaya çalışılmaktadır. Bu toplantılarda verilen tebliğler, belirtilen 
görüşler sonradan kitap haline getirilmekte ve dağıtılmaktadır. Derne-
ğimiz zaman zaman uluslararası etkinliklerde de bulunmuş, özellikle 
Alman Milli Komitesi ile birlikte başarılı toplantılara imza atmıştır.

Hiç kuşku yoktur ki, bu tür etkinliklerin yapılabilmesi için iki tür 
kaynağa ihtiyaç vardır: İnsan kaynağı ve maddi kaynak. İnsan kaynağı 
konusunda bir eksikliğimiz yoktur. Sponsorlarımız sayesinde maddi 
kaynak konusunda da bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Derneğimizin 
sponsorları sosyal taraflar olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu (Türk-İş) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
tir. Ne var ki, zaman zaman bağlı sendikalar da bu görevi üstlenmiş-
lerdir, üstlenmektedirler. Bu bağlamda, Basisen sendikasını, Metal İş-
verenleri Sendikasını (MESS), Kamu İşveren Sendikasını (Kamu-İş), 
Yol-İş Sendikasını sayabilirim.  Sponsorlarımıza şükran borçluyuz.

Değerli katılımcılar! Bu seminerin sponsorluğunu doğrudan 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu üstlenmiş bulunmakta-
dır. Verdikleri büyük destek için TİSK’in Yönetim Kurulu Başkan ve 
üyelerine, Genel Sekreter sayın Bülent Pirler’e ve onun çalışma arka-
daşlarına ve ayrıca bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen her-
kese teşekkür ediyor; seminerin yararlı sonuç vermesi dileğiyle saygı-
larımı sunuyorum.

Bülent PİRLER (TİSK-Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu Genel Sekreteri) 

Milli Komitemizin Sayın Başkanı, Yargıtayımızın sayın başkan-
ları ve üyeleri, bakanlıklarımızın değerli temsilcileri, sayın müsteşarla-
rımız, değerli misafirler; sizleri şahsım ve Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu adına saygıyla selamlıyorum.                                                                                                   

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında çok özel bir yeri olan 
Milli Komitemizin 40. yılı dolayısıyla da öncelikle tebriklerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Milli Komitenin öncülüğünde düzenlenen top-
lantıların çalışma yaşamında görev alan herkesin yetişmesinde, iş hu-
kukunun ve sosyal diyalogun gelişiminde önemli bir katkısı bulunduğu 
herkesçe malum. Geride kalan 40 yılda ve hâlen görev yapan herkese 
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teşekkür ediyor ve aramızdan ayrılanları şükranla anıyoruz. 

Değerli konuklar, toplantımızda İş Mahkemeleri Kanunu Tasa-
rısı Taslağı ayrıntılı olarak ele alınacak ve teknik görüşler belirtilecek. 
Ben konuya daha geniş bir perspektiften bakmak istiyorum. Çalışma 
mevzuatımızın hazırlanması, uygu-
lanması, denetlenmesi ve yargılama 
aşamalarının her birinde işçi lehine 
yorum yaklaşımının baskın unsur 
hale gelmesiyle birlikte, sona eren 
her iş ilişkisi yargıya taşınır hale gel-
miştir. Bu durum, iş ilişkisinin diğer 
tarafını oluşturan işverenlerin hukuk 
güvenliği açısından risklere yol aç-
maktadır. Yerli ve yabancı yatırım ka-
rarları olumsuz etkilenmekte, işgücü 
maliyetleri yükselmekte ve işverenle-
rin istihdamdan uzak durma eğilim-
leri ne yazık ki güçlenmektedir. 

Küreselleşme, teknolojik ge-
lişme ve rekabet baskısı işletmelerin 
mobilizasyonunu arttırmakta, bulunduğu ülkede üretimini risk altında 
gören yatırımcılar ne yazık ki başka ülkelere çok rahatlıkla göç edebil-
mektedirler. Esnek çalışma modellerinin varlığı, işgücü piyasasının es-
nekliği, işgücünün niteliği, verimliliği ve maliyeti yatırım için seçilecek 
ülke veya bölgelerin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. 
Gelinen bu nokta itibariyle istihdama en etkin güvenceyi sağlayacak 
olan unsurun büyüyen, katma değer üreten ve istihdam yaratan bir ya-
tırım ortamı olduğunu vurgulamak isterim.

Değerli konuklar, uzlaşma ve arabuluculuk iş uyuşmazlıkları-
na yabancı kavramlar değildir. İş mevzuatımızda buna yönelik düzen-
lemeler sınırlı da olsa bulunmaktadır. Taraf olduğumuz Uluslararası 
Çalışma Teşkilatı sözleşmeleri çözüm için bu yöntemlere atıfta bulun-
maktadır. Ancak alternatif çözüm yöntemlerinin başarılı olabilmesinin 
ön şartı, güçlü yargı sistemidir. Bu alanda da çalışmaların devam etti-
rilmesini beklediğimizi ifade etmek isterim. Adaletin hızlandırılması, 
adalete erişimin çeşitlendirilmesi adaletin kalitesinden taviz verilerek 
varılacak bir sonuç değildir ve olmamalıdır. 

Bülent PİRLER 
TİSK-Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 

Genel Sekreteri
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 Uyuşmazlıkların makul sürede sonuçlanması kadar adil çözüm 
üretilmesi de bizim için önemlidir. İş hukukumuzun işçi ya da işve-
reni değil, her ikisinin ortak paydasını oluşturan işletmeleri koruyan 
bir yaklaşımla güncellenmesini önemli ve zaruri buluyoruz. Burada 
bir şeyden bahsetmek gerekiyor: Endüstri ilişkileri kavramı zaman za-
man söylüyoruz, bir denge rejimidir. Terazinin kefeleri gibidir. Kamu 
otoritesinin düzenlemeleri ve uygulamaları ile yahut yargının kararla-
rı ile terazinin kefelerinde, dengeyi bir taraf lehine bozmasını gerçek-
ten arzu etmiyoruz. Bu dengenin korunması gerekiyor. Çünkü zaman 
içerisinde yaşadığımız pek çok olayda bunları gözlemledik. Terazinin 
kefesi bir taraf lehine ağırlıklı olarak bastığında bir süre sonra terazi 
kefesi aynı noktaya gelmiyor, öbür tarafa dönüyor. Bir çekişme ortaya 
çıkıyor. Onun için hem yargının kararlarını alırken, hem de devletin 
düzenleme ve uygulama yaparken bu dengeyi bozmamasının özellik-
le çok önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu çerçevede sözlerime 
son verirken, toplantının iş uyuşmazlıklarının taraflarına hizmet ede-
cek adil ve dengeli yaklaşımlar geliştirmesine katkı sağlamasını dili-
yor, saygılarımı sunuyorum. 

Seyit ÇAVDAR (Yargıtay 1. Başkan Vekili) 

Sayın konuklar, kıymetli meslektaşlarım; İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Derneğince düzenlenen “İş Mahkemeleri Kanununda Deği-
şiklik Tasarı Taslağının Değerlendirilmesi” konusunda bu toplantıda 
sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek, sözle-
rime başlamak istiyorum.                                                                                                                                     

Değerli konuklar, ülkemizde işçi ve işveren arasındaki uyuşmaz-
lıklar hem çalışma hayatının, hem de yargının gündeminde önemli yer 
almaktadır. Bu anlamda Yargıtay önüne gelen hukuk uyuşmazlıkları-
nın yaklaşık yüzde 30’u iş hukukundan kaynaklanmaktadır. Aynı şekil-
de Hukuk Genel Kurulu önüne gelen direnme kararlarının da yaklaşık 
yüzde 40’ı iş mahkemelerince verilen direnme kararlarından oluşmak-
tadır. Bu ağır iş yükü nedeniyle iş uyuşmazlıklarında ihtilafların mah-
keme aşamasına gelmeden alternatif çözüm yollarıyla sonlandırılma-
sı ve dava yoluyla mahkemeler önüne gelen uyuşmazlıkların da daha 
kısa sürede sonuçlandırılarak, ekonomik olarak zayıf durumda olan 
işçilerin haklarına en kısa zamanda kavuşmalarını sağlamak amacıyla 
yapılan çalışmalar kapsamında 1950 yılından beri uygulanmakta olan 
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun tamamen yürürlükten kaldırı-
larak, yerine yeni bir İş Mahkemeleri Kanunu getirilmesi amacıyla bu 
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tasarının hazırlandığı görülmektedir. Tasarıda yer alan bazı maddeler 
hakkındaki kişisel görüşlerimi de burada kısaca açıklamak isterim.

Tasarının 2. maddesindeki iş mahkemelerinin kurulduğu yer-
lerde iş yoğunluğuna göre mahkemelerin birden fazla dairesi oluşturul-
ması düzenlemesiyle ihtisaslaşmanın 
sağlanmış olmasının yerinde bir dü-
zenleme olduğu kanaatindeyim. Ta-
sarının 3. maddesindeki bireysel ve 
toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan 
işçi alacaklarıyla işe iade taleplerinde 
dava açmadan önce arabulucuya baş-
vurma zorunluluğu getirilmesinin iş 
uyuşmazlıklarının kısa süre içinde 
daha az masrafla çözümlenmesine ve 
uyuşmazlığın temelinden sonlandı-
rılması nedeniyle başka uyuşmazlık-
ların doğmasını engelleyerek, sosyal 
barışa katkı sağlayacağına inanıyo-
rum. 

Tasarının 4. maddesinde yürürlükteki İş Mahkemeleri Kanu-
nunda 10.09.2014 tarihi 6552 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin be-
nimsendiği görülmektedir. Söz konusu düzenleme özellikle kurum 
işleminin iptali için açılan davaların tamamında öncesinde kuruma ya-
pılmış bir başvuru bulunduğunu ve kurumun sigortalının istemini dert 
etmesi üzerine dava açıldığına göre, bu durumda dava açmadan önce 
tekrar kuruma başvurma süresi getirilmesinin yargılamayı uzatma dı-
şında bir sonuç doğuracağına inanmamaktayım. Bu nedenle kurum 
içinde hukuki ihtilaflarla olan birime başvurmak şeklinde bir düzen-
leme yapılmasının daha faydalı olacağına inanıyorum. Yine maddeyle 
hizmet tespiti davalarında kuruma ihbar zorunluluğunun getirilmesi 
ve kurumun fer’i müdahil olarak davaya katılması düzenlemesinin de 
usul hukukunda yer alan fer’i müdahillik düzenlemesine uygun düş-
meyecek şekilde kuruma bağımsız temyiz hakkı verilmesinin de doğru 
olmadığını düşünüyorum.

Tasarının 5. maddesiyle iş mahkemelerinin görev alanı geniş-
letilerek, iş alanı İş Kanunundan doğan işverenle işçi arasındaki ih-
tilafların yanında hizmet sözleşmesinden kaynaklanan Türk Borçlar 
Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar 

Seyit ÇAVDAR 
Yargıtay 1. Başkan Vekili
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Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanundan kaynakla-
nan uyuşmazlıklarda iş mahkemelerinin görevi alanına alınmış olma-
sının doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. 

Tasarının 6. maddesiyle iş mahkemelerinin yetkisi ve yetkinin 
kesin yetki kuralı olduğu düzenlenmektedir. Ne var ki tüzelkişiler hak-
kında açılan davalarda şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetki-
li olup olmadığı, aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı açılan 
davalarda işlemin yapıldığı şubenin bulunduğu yer mahkemesinin de 
yetkili olup olmadığı, davalının birden fazla olduğu, alt işveren-üst 
işveren ilişkisinin bulunması gibi davalarda 6100 sayılı HMK’nın 7. 
maddesinde yer alan ortak yetkili mahkemede davanın açılması ge-
rektiğiyle ilgili kuralın burada da uygulanıp uygulanamayacağı özel-
likle iş kazasından doğan tazminat davalarında 6100 sayılı HMK’nın 
16. maddesi düzenlemesi gereğince davacının ikametgahında da dava 
açılıp açılmayacağı konularına yer verilmemiş olmasının bir eksiklik 
olduğunu düşünüyorum. 

Tasarının 8. maddesiyle Hukuk Muhakemeleri Kanununun ka-
nun yoluna ilişkin hükümlerinin iş mahkemelerince verilen kararlar 
hakkında da uygulanacağının kabul edilmiş olmasıyla mevcut uygu-
lamadaki farklı temyiz süreleriyle ilgili problemleri ortadan kaldıran 
olumlu bir düzenleme olduğunu düşünmekteyim. Bununla birlikte ke-
sinlik sınırıyla ilgili herhangi bir talep için ayrı ayrı değerlendirilme-
sinin kabul edilmesi özellikle ücretin ihtilaf konusu olduğu davalarda 
miktar itibariyle kesin olan talepler için, farklı kesin olmayanlar için 
farklı ücretin esas alınması gibi çelişkili durumların ortaya çıkmasına 
yol açabileceğinin gözden kaçırılmaması gerekir.

Tasarının 14. maddesinde tazminat alacaklarıyla ilgili zaman 
süresinin iki yıl olarak düzenlenmektedir. Benzer alacakların düzen-
lendiği ve tasarıya göre iş mahkemelerinde görüleceği kabul edilen 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun yıllık izin ücreti madde 424, fe-
sih hakkının kötüye kullanılması madde 434, haksız fesih madde 438 
hallerinde ödenecek tazminat yönlerinden iki yıllık zamanaşımı süresi 
öngören ek maddeyle düzenleme yapılmasının uygun olacağını düşün-
mekteyim.

Değerli konuklar, bir bütün olarak tasarıya bakıldığında iş uyuş-
mazlıklarının en kısa sürede çözümlenmesi, taraflar arasındaki sosyal 
barışın sağlanması ve ağır iş yükü altında ezilen yargı organlarının da 



13

yükünün olabildiğince azaltılması amacıyla yapılan iyi niyetli bir ça-
lışma ürünü olan İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Tasarıya bu sempozyumda siz değerli katılımcıların görüş ve 
eleştirilerinin de büyük katkı sağlayacağı, bu görüş ve değerlendirme-
lerin tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde Komisyon ve Genel 
Kurulda görüşmeleri sırasında yasama organında dikkate alınacağını 
ümit etmekteyim.

Sözlerime son verirken seminerimize gelen değerli konuklara 
ve bu seminerin hazırlanmasını sağlayan İş Hukuku ve Sosyal Güven-
lik Hukuku Derneğinin Değerli Başkan ve üyelerine teşekkür ediyo-
rum. Bu toplantının verimli, başarılı geçmesini diliyor, hepinize sevgi 
ve saygılarımı sunuyorum.
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I. OTURUM
İŞ      MAHKEMELERİ      KANUNU      TASARISI      TASLAĞININ     SUNUMU

OTURUM BAŞKANI : Prof. Dr. Metin KUTAL (Gedik Üniver-
sitesi, İİBF) 

 Değerli katılımcılar, toplantımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Bu gibi bilimsel toplantıların Türk çalışma hayatı açısın-
dan ne kadar yararlı olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. 40 yıllık bir geç-
mişe sahip olan Derneğimizin, eski adı ile Milli Komitemizin başarısın-
dan dolayı büyük mutluluk duyduğumu ben de ifade etmek istiyorum. 
Bu açıdan başta Derneğimizin Başkanı olmak üzere tüm bu toplantıyı 
düzenleyen arkadaşlarıma huzurunuzda öncelikle teşekkür ediyo-
rum.                                                                                                                                                          

1950 yılı başlarında, Ocak ayın-
da, çalışma hayatı ile ilgili iki önemli 
yasanın peş peşe, yani 4-5 günlük bir 
arayla kabul edildiğini bizim yaşımız-
da olanlar hatırlarlar. Bu değişiklik-
lerle o zamanki iş yasası (3008 sayılı 
iş kanunu) nın kapsamı genişletilir-
ken iş uyuşmazlıklarına bakacak özel 
bir yargı organı sisteme dahil edili-
yor, İş Mahkemeleri Kanunu kabul 
ediliyordu. (30.01.1950)                                                                       

Aynı günlerde genel seçimlere 
hazırlanan Türk demokrasisi yeni bir 
seçim kanununu, bilim komisyonu 
aracılığı ile, hazırlamakta idi. Nitekim 
Mayıs 1950 de bu yasaya göre serbest 
seçimler yapılacaktı. 

Ocak ayında kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu halen yürür-
lükte olduğuna göre Türk İş Hukuku’nda en eski yasalardan biri olma 
özelliğini taşıdığı anlaşılmaktadır. 70 yıla yaklaşan bir süreden beri 
yürürlükte olan, bilindiği gibi bir çok maddesi Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiş olan bu yasanın artık değiştirilmesi gerekmek-
tedir. Zira Türkiye’miz ne 1950’lerin, ne 1980’lerin, hatta 2000’lerin 
Türkiye’sidir. Sanayileşme ile kalkınma çabası içinde olan ülkemizin 
çalışma hayatında da önemli değişimlere uğradığı bir gerçektir. İş 
yargısı alanınında buna cevap verecek duruma getirilmesinde kuşku-

Prof. Dr. Metin KUTAL 
Gedik Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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suz zorunluluk vardır. 

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, bizlere de gönderilen, 
bugünkü toplantımızın konusu olan taslak kanımca ciddi bir çalış-
manın ürünüdür. Ancak bu taslakla ilgili olarak ne kadar çok bilimsel 
toplantılar yapılırsa yasa o kadar uygulamada başarılı olur diye düşü-
nüyorum. Biraz önce değerli Yargıtay Başkan Yardımcısının da ifade 
ettikleri gibi, ki çok önemli noktalara değindiler, bizlerin de bu konuda 
söyleyeceklerimiz vardır. 

Taslağın hazırlayıcısı olan Adalet Bakanlığından değerli mes-
lektaşımız Niyazi ACAR Bakanlığın Genel Müdür Yardımcısıdır. Su-
nacağı tebliği dikkatle izleyeceğiz. Süresi takriben 45 dakika olacaktır. 
Değerli konuşmacı sunumunu 40 dakikada tamamlayıp bana da 5 da-
kika konuşma fırsatını verirse kendisine müteşekkir kalacağım. Şimdi 
sözü tebliğ sahibi arkadaşıma bırakıyorum, buyurun efendim.
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İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI TASLAĞININ SUNUMU

 Niyazi ACAR (Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Mü-
dürlüğü Genel Müdür Yardımcısı) 
 
 Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum. Yargıtayımızın çok de-
ğerli Başkan Vekili, çok değerli başkanlarımız, üyelerimiz, İş Huku-
ku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneğimizin çok kıymetli Başkanı ve 
temsilcileri, değerli sivil toplum ku-
ruluşları temsilcileri ve kıymetli mes-
lektaşlarımız, çok kıymetli konuklar; 
hepiniz hoş geldiniz. Biz de hoş gel-
dik, davetiniz için ayrıca teşekkür 
ediyorum. 
 Bir süredir çalıştığımız İş 
Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Tas-
lağının görüşe sunulduğu bir aşa-
mada böyle bir toplantıyı tanzim etti 
ve Başkanımız davet ettiler, şerefle 
kabul ettik. İlk sunumumuzu Kasım 
ayında yapmıştık, 2014 yılı Kasım 
ayında Bakanlığımız tarafından ko-
ordine edilen “Yargı ve İş Dünya-
sı Sempozyumu”nda sunmuştuk. O 
zaman farklı bir metindi, fakat neti-
ce itibariyle canlı bir organizma, ya-
şayan bir süreç içerisindeyiz. Orada 
ilk düşüncelerimizi paylaşmıştık. Daha sonra özellikle TİSK temsilcisi 
arkadaşlarımız ayrıca bir sunum talep ettiler. Oradaki 22 sendika tem-
silcisiyle Değerli Genel Sekreterimiz Bülent Beyin Başkanlığında bir 
araya geldik, sunum yaptık kendileriyle. Süreç ilerledi, başka birimler, 
özellikle işçi sendikalarıyla da böyle bir toplantı yaptık, kısa kısa top-
lantılar yaptık. Ne murat etmek istediğimiz, ne yapmak istediğimizi 
anlatmaya çalıştık işçi ve işveren tarafına. Bunun aslında önemli bir 
sebebi öyle bir alan ki bu alan, mahkemeler itibariyle, iş yükü itibariyle 
bizi ilgilendiriyor Adalet Bakanlığı olarak, ama aslında sosyal tarafların 
dahil olması gereken bir alanı da düzenliyoruz. Fakat Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı değiliz biz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığının yaptığı çalışmalarda sosyal tarafları bir araya getirerek, onlarla 
beraber konuşarak bir çalışma yapıyor. Bizim bakanlığımızın böyle bir 
refleksi yok. Biz ne yapabildik bu noktada? Birincisi, çalışma grubu-
nu kurgularken mümkün olduğu kadar geniş tabanlı bir komisyon ku-
ralım istedik. Bu anlamda hocalarımız, bu anlamda Yargıtaydan çok 
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Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Genel 
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kıymetli daire başkanlarımız, üyelerimiz, çok kıymetli tetkik hâkim-
leri, biz bakanlıkta ilgilenecek arkadaşlarımız, Çalışma Bakanlığından 
hepinizin tanıdığı Nurcan Hanım vardı, çalışma genel müdürümüz ve 
onun uzmanları vardı. Bir araya geldik, ne yapılabilir? İş Mahkeme-
leri Kanunumuz 1951 tarihli bir kanun, artık tabiri caizse delik deşik 
olmuş. Anayasa Mahkemesinin iptal kararları var, yürümeyen madde-
leri var. Orada duran filhal  mer’i olan, ancak hiçbir fonksiyonu olma-
yan maddeleri var. Yine HMK’yla uyumsuzluklar söz konusu, o zaman 
1086 vardı, 1086’dan 6100’e geçtik 2011 yılında, HMK’yla uyumsuz-
lukları nasıl gidereceğiz, bunlar konuşuldu. Neticede İş Mahkemeleri 
Kanununun baştan aşağı yazılması, yenilenmesi kanaati komisyonda 
oluştu. 

 Onun dışında biraz önce Sayın Başkan Vekilimiz de ifade etti-
ler, Yargıtay’da bugün yüzde 31 oranında iş münhasıran iş mahkeme-
lerimizden verilen kararların temyiziyle ilgili, bu ilk derece yargısında 
yüzde 20’ye yakın bir oran, yüzde 18 gibi bir oran bütün iş mahkeme-
lerimizdeki toplam uyuşmazlığın yüzde 18-20’si iş uyuşmazlıklarından 
oluşuyor. Müthiş bir iş yükü... Dedik ki alternatif uyuşmazlık çözüm 
yöntemlerini kurgulayalım, tartışalım. Neler yapılabilir konusu gün-
deme geldi. İşte zorunlu arabuluculuk meselesi zaten 2013’ten beri ih-
tiyari olarak uygulanmaktaydı, bunu gündemimize aldık. Yine orada 
düşündüğümüz bir İş Kanunu 92. maddede iş müfettişleriyle ilgili bir 
düzenleme vardı. Fakat bu süreç içerisinde uygun olmayacağı yönünde 
siyasetin bir kararı oldu. Onu kapsam dışında tuttuk ve biz yoğunluğu, 
ağırlığı zorunlu arabuluculuğa verdik. Zorunlu arabuluculuk tabii ismi 
de tartışılıyor. Yaptığımız toplantılarda bunun ismini zorunlu arabu-
luculuk demeseniz, başka bir şey söyleseniz, ama içerik aynı kalsa gibi 
teklifler de oldu. Bunu da dün Bakan Bey’le paylaşma fırsatımız oldu. 
Olabilir, o da olabilir. Yani başlangıçta belki şunu söylemem lazım: Şu 
anda bir taslak üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla hamur gibi her mad-
desine dokunulabilir, her şeyi değiştirilebilir, ama ana kurgumuz açığa 
çıktı. Bu kurgudan dönün, işte şunu baştan aşağı değiştirin şeklinde-
ki çok büyük talepler belki karşılık bulmaz, ama daha detaya inen ya 
da şurada yapılan şu düzenleme çok ciddi sonuçlar doğurabilir şek-
linde gerekçeli her türlü düzenleme eleştirisi ve önerisi çok kıymetli 
şu aşamada. Dolayısıyla birlikte işçi kesimiyle, işveren kesimiyle bunu 
elimizden geldiği kadar her tarafa, herkese hitap eden ve düzgün bir 
şekilde çıkartmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

 Komisyon alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde zorun-
lu arabuluculuğu gündemine aldı. Oturduk, konuştuk, ne yapılabilir? 
İşte İtalya örneği verildi, İtalya’dan esinlenildi. Çünkü orada zorunlu 
bir şekilde bu işler yürüyor denildi. Bu arada bizim Arabuluculuk Da-
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ire Başkanlığımız var biliyorsunuz Bakanlığımız bünyesinde, onların 
önümüze getirdiği istatistikler, çalışmalar etkili oldu. Onların şöyle 
bir -internet sitemizde de görülüyor- ortaya çıkardığı pozisyon var: Şu 
anda son tahlilde 2 400-2 500 civarında bir uyuşmazlık ihtiyari ola-
rak arabulucuda çözümlendi. Bunların yüzde 70-75’i iş uyuşmazlığı, 
dolayısıyla işçi ve işverenin bir şekilde sorunlarını çözebildiği bir alan 
gibi duruyor denildi. Diğer uyuşmazlıklar daha az görece olarak, dola-
yısıyla bunu zorunlu tutarsak epey bir mesafe alırız noktasına gelindi 
ve o şekilde bir düzenlemeye gidildi. İşte şimdi görüşlere arz edildi. 
Görüşler geliyor, eleştirilen yönleri var. Bazı birimler diyorlar ki bu kü-
mülatif olarak Anayasaya aykırı, dolayısıyla bununla yürüyemeyiz. Bir 
kısmı diyor ki Anayasaya aykırı değil, fakat içerik itibariyle değiştiril-
mesi gereken, düzeltilmesi gereken hususları var, eklenmesi gereken 
meseleler var. Hâlâ bunları çalışıyoruz, onu arz edeyim. Dolayısıyla 
buradan çıkacak görüşler bizim için çok kıymetli.

 Müsaadeniz olursa ben taslağımıza hızlıca geçmek istiyorum. 
Taslakla ilk yaptığımız için İş Mahkemeleri Kanununu baştan aşağı 
yenilemek ve burada zorunlu arabuluculuğu getirmek. Zorunlu arabu-
luculuk özü itibariyle işe iade davaları ve işçi alacaklarında geliyor. Do-
layısıyla İş Kanunumuzdaki işe iade hükümlerinde mecburen oynama 
yapmak durumunda kaldık 20 ve 21. maddelerde, yine İş Mahkemeleri 
Kanunumuzda yaptığımız değişikliğin zorunlu bir sonucu olarak 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa müdahale etmek 
durumunda kaldık. Sebebi, özü şudur: HMK yürürlüğe girdiği 2011’de. 
İstinaflar gündemde, biliyorsunuz 20 Temmuzda yürürlüğe girecek. 
Acaba 6356 sayılı Kanunda yer alan bazı hükümler bazı uyuşmazlık-
ların çözümü istinafta tamamlanabilir mi tartışması söz konusu oldu. 
Olabilir denildi. Taslağımıza koyduk. Sonra gelen eleştiriler var bun-
ların bir kısmı tekrar Yargıtaya çıksın şeklinde, dolayısıyla bu kanuna 
girmek zorunda kaldık. Son olarak hukuk uyuşmazlıklarında Arabulu-
culuk Kanunumuz, buna ana kanun diyoruz biz kendi aramızda, ana 
kanuna da girmek zorunda kaldık. Çünkü 2013’ten beri bir ihtiyari ara-
buluculuk uygulaması var, arabulucularımız var, yürüyen işler var. İşte 
orada uzlaşılıyor-uzlaşılamıyor, tutanaklar düzenleniyor. Uygulamada 
bazı eksiklikleri gördü Daire Başkanlığımız ve bizden talepleri oldu. 
Onların talepleri çerçevesinde bu kanuna da girdik. Dört kanunda şu 
anda bu taslak değişiklik öngörmektedir. 

 İkinci olarak, İş Mahkemeleri Kanun Tasarısında neler 
yapıyoruz? Demin Başkan Vekilimiz de ifade ettiler, birden fazla iş 
mahkemesi -öyle söyleniyor. Normalde tek iş mahkemesinin daireleri-
dir de galatı meşhura ben de uyayım- bulunan yerlerde ihtisaslaştırma 
yetkisi verdik HSYK’ya. Bu zaten HSYK’nın diğer hukuk mahkemeleri 
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yönünden sahip olduğu bir yetki. 5521 sayılı Kanunda da sadece sosyal 
güvenlik uyuşmazlıkları yönünden sahip olduğu bir yetki. Dolayısıyla 
bugün iş mahkemeleri bir SGK’dan kaynaklanan uyuşmazlıklara ba-
kan yönü var, bir de bildiğiniz diğer iş uyuşmazlıklarına bakan yönü 
var. Böyle mi kalsın, değiştirelim mi, başka ne yapalım konusu konu-
şulduğunda şöyle bir karara vardı komisyon: “Bazı yerlerde işe iade 
davaları yoğun oluyor, bazı yerlerde işçi alacağı davaları yoğun olu-
yor, bazı yerlerde hizmet tespiti davaları yoğun oluyor. HSYK’ya bir 
yetki verelim, böyle kümülatif olarak bu dava türleri yönünden de bir 
yetkisi olsun HSYK’nın. İşte Ankara’nın 3. İş Mahkemesine münhası-
ran işe iade davalarına bakma yetkisi verelim, HSYK bunu verebilsin 
ya da işte İstanbul 5. İş Mahkemesine hizmet tespitine ilişkin dava 
yetkisi verelim, sadece ona baksın, ihtisaslaşsın” . Biliyorsunuz ihti-
saslaşma çok kıymetli, bizim genel olarak mahkemelerin, hâkimleri-
mizin böyle bir sorunu var. Ben de kürsüde on sene çalıştım, müstemir 
yetki dediğimiz bir mesele var. Sizi HSYK bir yere atıyor, peşinizden 
diyor ki şu mahkemeye bakacaksınız. Tabii hukuk bir derya, hepimiz 
mümkün değil her şeyi bilelim, illa ki belli konularda ihtisaslaşmanız 
gerekiyor. Gidiyorsunuz işte bir sene falan çalışıyorsunuz bir mahke-
mede, o mahkemeyi güzelce öğreniyorsunuz, tamam diyorsunuz. Artık 
her gelen işi çok daha süratli bir şekilde karara bağlar pozisyona ge-
liyorsunuz. Bir tayin ya da bir müstemir yetki değişikliği, tekrar sıfı-
ra çıkıyorsunuz, bismillah bir daha başlıyorsunuz. Bu aslında sancılı 
bir süreç, ama hâkimlerimiz bunu yaşıyoruz, hep birlikte yaşadık. Son 
zamanlarda HSYK buna karşı bazı tedbirler alıyor. Mesela, kadastro 
hâkimlerinin yetkisini değiştirmiyor. Kadastro da teknik bir dal, bir 
hâkim kadastro hâkimi olarak atamışsa, yani mümkün olduğu kadar 
hep kadastro işlerine baksın, Türkiye’nin kadastrosunu tasfiye edelim, 
baştan aşağı temizleyelim gibi bir düşünceleri var. İş mahkemelerin-
de de aslında bu var. İş mahkemeleri hâkimlerinin yetkilerinde de çok 
bildiğim kadarıyla oynama yapmıyorlar ihtisaslaşmaları temin edilsin 
diye, dolayısıyla bir iş hâkiminin hizmet tespiti davalarında ihtisaslaş-
tığını düşünün, önüne bir dava geldiği vakit neyi araştıracak, nereden 
ne isteyecek, kararı ne şekilde verecek, kararın muhtemel sonuçla-
rı istinafı, temyizi ne olacak, bilir. Dolayısıyla çok daha cesur yürür. 
Yine işe aide davalarında mütehassıs bir hâkim olduğunu düşünün, 
çok daha kararları düzgün çıkar. Dolayısıyla biz HSYK’ya bu tasarıyla 
sadece SGK uyuşmazlığı yönünden değil, ama tüm iş uyuşmazlıkları 
yönünden istiyorsa, arzu ediyorsa istatistiklere bakarak böyle bir yet-
kilendirme yapma için imkân tanıdık. 3. maddemizde zorunlu arabu-
luculuğu getirdik, bahsedeceğim. Başkan Vekilimiz yine ifade ettiler, 
SGK’yı ilgilendiren taleplerde kuruma başvuru zorunluluğunu birebir 
aldık. Tabii bu eleştirileri de beraberinde getirdi. İşte hizmet tespiti 
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davaları şu anda ön müracaatla gitmiyor. Diyor ki hizmet tespiti dava-
larında evvela kuruma müracaat zorunluluğu olsun. Yine Başkanımın 
resmi cevabi yazısında bir ifadesi var: İşte işe başladığı günün tespitiyle 
ilgili, işe giriş bildirgesinin verildiği günün tespitiyle ilgili bir müracaat 
imkânı olsun. Biz bunu SGK’yla konuştuk. Dedik ki bu alan genişleti-
lebilir mi? Bize şunu söylediler: “Hukuk birimimizin gücü az, biz bunu 
kaldıramayız. İyi bir şey yapmak isterken iyice çamura saplanırız, o 
yüzden mevcut haliyle kalsın” dediler. Konunun Çalışma Bakanlığı ile 
görüşülmesi kararı alındı. Belirttiğimiz üzere hamur bir konu, taze bir 
konu, sonuç nasıl bağlanacak, nasıl kemikleşecek henüz belli değil.

 Taslakta iş mahkemelerinin görev alanı düzenlendi. Az sonra 
kısaca bahsedeceğim. Yetkiyle ilgili düzenleme yaptık, ama hakikaten 
çok güzel eleştiriler geldi yetki konusunda, burada belki şunu tartış-
mak lazım: Bizim getirdiğimiz kural HMK’daki yetki kuralını kaldırır 
mı? Uygulama buna karar verecek. Ama gelen bu kadar görüşten son-
ra bunu tasrih edin, açıkça yazın şeklindeki talepten sonra bunu da 
gündemimize aldık. Yargılama usulü konusunda bir hükmümüz var ve 
kanun yolu istinafı burada kısaca niteledik, değiştirdik. 

 Zorunlu arabuluculuğa birazcık daha uzun girebiliriz belki, bu-
rada kanunla bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alaca-
ğıyla işe iade davaları yönünden zorunlu arabuluculuk geliyor. Tabii 
tabirler, kelimeler, ifadeler tartışılabilir. Zorunlu arabuluculuk hoş bir 
ifade olmayabilir, ama şu anda oturdu, bir gündem oluşturdu. Değişti-
rilebilir, Bakan Beye bu konudaki talepleri de iletiyoruz, siyasetin ka-
rarını biz de bekliyoruz. Geçen gün bir toplantıda zorunlu arabulucu-
luğu ifade edelim, ama zorunlu arabuluculuk demeyelim şeklinde bir 
talep geldi. Bu da gündemimizde, onu ifade edeyim.

 Şimdi işçi alacakları ve işe iade talepleri, denildi ki niçin 
işverenin alacağı olmaz mı, işverenin alacağı olduğunda arabulucuya 
gitmesin mi? İşte cezai şartlar, ihbar tazminatları, bu konuşulmuştu, 
ama yüzde 98’e 2 mi, 99’a 1 gibi bir oran, bu işin çoğu işçi alacağı, ama 
tabii eksiklik gibi algılandı. Oraya da müdahale etmeyi düşünüyoruz, 
orada işverenin bu kapsamda buradan kaynaklanan alacaklarının da 
zorunlu arabulucuya tabi tutulması öngörülebilir.

 Şimdi başvuru zorunluluğu ister istemez dava şartını gündeme 
getiriyor, HMK 115. maddeyi gündeme getiriyor. HMK 115’te 
hâkimlerimizin bir dava şartı eksikliği durumunda ne yapması gerektiği 
ifade ediliyor. Hâkimin iki hakkı var: 1. Usulden reddedebiliyor -biz 
bunu tercih ettik- 2. İlgiliye süre veriyor. “Dava şartı eksikliğini ik-
mal et, gel” diyor. Biz burada biraz hâkimlerimizi düşündük açıkçası, 
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elinde dosya kalmasın istedik. Bir hâkim pratiği gibi düşünebilirsiniz 
bunu, yani dosya elinde kaldığı takdirde ve vatandaşa süre vererek sen 
git arabulucuya, arabulucuyla anlaşamazsan gel derse, bu psikolojik 
olarak hâkimlerimizi menfi etkileyecek diye düşündük. Dosya elinde 
kalmasın, usulden ret kararı versin, esasını kapatsın, arabulucuya git-
sin. İlgililer arabulucuda uzlaşamazlarsa tekrar gelecek. Yeni gelinen 
dosyanın da eski dosyayla bir bağı olmasın, yeni bir esas numarası al-
sın gibi düşündük. Dolayısıyla burada sadece usulden ret imkânı tanı-
dık hâkimimize, oradaki metinden hatırlarsanız ifade onu anlatıyor. 

 Şimdi arabuluculuk tamam, ilgilimiz arabulucuya gidecek, 
nerede olacak, bu işler nasıl dönecek? Burada da daire başkanlığımızın 
kurgusunu ben kısaca arz edeyim. Şu anda 23 yerde arabuluculuk 
merkezi ismiyle belli bürolar açtılar. Daha sonra bu merkez hoş bir 
ifade olmadı, arabuluculuk bürosu şeklinde kurgulayalım şeklinde 
bir noktaya döndü mesele ve şu anda 23 yerde faal olarak çalışan 
arabuluculuk bürolarımız var. Bu sayının kısa süre içerisinde 
arttırılması planlanıyor. Son tahlilde 33 yerle daha yazışmalar yapıldı. 
Onlar da açacaklar. Bunlarıb adliye içinde açılması düşünülüyor. Kural 
olarak arabuluculuk bürosuna gidecek vatandaşımız, her adliyenin bir 
bölümünde ön büro gibi bir arabuluculuk bürosu olacak, oraya gide-
cek. Olmayan yerlerde bir tane sulh hukuk mahkemesi yazı işleri mü-
dürü görevlendirilecek, komisyon bunu görevlendirecek idari bir görev 
zımnında ve ilgilisi oraya gidecek. Diyecek ki ben filancayla bir söz-
leşmem feshedildi, şöyle bir alacağım var, bununla ilgili arabulucuya 
gitmek zorundayım, gitmek istiyorum. Biraz sonra da göreceğiz, bura-
da da anlatabilirim, arabuluculuk bürolarımızın elinde listeler olacak, 
arabulucu listeleri, bu listeler nasıl oluşacak? Oradan kısaca bahsede-
yim...

 Şimdi arabulucularımız var, şu anda büyük çoğunluğu 
avukat, zaten kanunda hukukçu olma mecburiyeti var. Bir kısmı da 
hocalarımız, şimdi bunlara arabulucularımıza bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte diyecekler ki ben zorunlu arabuluculuk, iş hukukundaki 
bu zorunlu arabuluculuğa tabi olmak istiyorum, ben arabuluculuk 
yapmak istiyorum. Bunlar ayrıca listelenecek ve bunlara şu sorulacak: 
Hangi komisyonların yetki alanlarında bu işi yapmak istiyorsun? Üç 
komisyon bu seçme hakkı şimdilik düşünülüyor. Diyecek ki mesela 
Çağlayan -İstanbul için konuşursak- Kartal ve Bakırköy’ün yargı 
çevresinde ben bu işi yapmak istiyorum. Dolayısıyla bu bölgedeki 
insanlar arabulucu elindeki o liste üç yerde çalışmak istiyorum diyen 
kişiler listelenmişti, o listeleri görecekler. Eğer işçi ve işveren tarafı 
anlaşıyorsa, arabulucu Ahmet’e gitmek istiyoruz diyorlarsa sıkıntı yok, 



23

ona gönderecek, anlaşamıyorlarsa büro kendiliğinden bir arabulucu 
belirleyecek ve arabulucuyu bilgilendirecek. Büro kendiliğinden 
arabulucuyu belirlerken yine başkanlığın çalıştığı bir ARAS sistemi 
var. Arabuluculuk Atama Sistemi, Arabulucu Atama sistemi diye 
kısaltılabilir. O sistem uyarınca bir sıralamaya tabi tutmak istiyorlar. 
Ön çalışmaları yapıyorlar onlar, sıradan arabulucuları atamak gibi bir 
orada durum söz konusu olacak ve dolayısıyla arabuluculuk büromuz 
ya da ilgili yazı işleri müdürlüğümüz ilgili arabulucuyu arayıp, işte fi-
lanca kişi ve filanca işveren arasında bir uyuşmazlık söz konusu. Bu 
uyuşmazlık sana tebliğ edildi diye görevlendirme yapıldığı andan iti-
baren o arabuluculuk süreci başlayacak. Üç artı bir, dört haftalık bir 
süreç öngörüyoruz, o tarihten itibaren bu süreç başlamış olacak. Bura-
da ilgilinin müracaat edeceği bahsettiğim gibi ya arabuluculuk bürosu 
ya da arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde görevlendirilen sulh 
hukuk mahkemesi yazı işleri müdürü. Kısaca bahsetmiş olduğum lis-
teleme meselelerinden bu kısmı da geçiyorum.

 Sürece geldiğimiz vakit arabulucuya bu şekilde bir görevlendir-
me tevdi edildiğinde süreç hızlı bir şekilde başlayacak. Üç artı bir, yani 
dört haftalık bir süreç. Son toplantıda şu teklif edildi: “Taraflar isti-
yorsa bunu uzatabilsinler. Böyle bir imkân tanıyın” denildi. Bunu arz 
edeceğiz, paylaşacağız. Fakat bu tarafların iradesiyle bu sürecin uzatıl-
masına çok sıcak bakılmadığını da ifade etmek isterim. Bu sürecin bir 
şekilde bitmesi gerekiyor lehte, aleyhte, mahkeme yolu daha esas gibi 
düşünebiliriz belki, üç artı birlik bir süreç kalacak gibi duruyor. Biz ilk 
bunu komisyon olarak kurguladığımızda iki artı bir gibi kurgulamıştık. 
İki haftada bitsin, bir hafta uzatma olsun, üç haftalık bir süreç olsun 
demiştik. Çok kısa olabilir denildi ve şu anda dört hafta içerisinde gö-
revlendirmeyi aldığı andan itibaren üç haftalık bir süresi var. Bu çapta 
süre içerisinde ilgililer her türlü yöntemle arabulucu arayacak. Tele-
fonlar, mailler, görüşmeler, her türlü elinde ne tür imkân varsa, tabii 
arabuluculara bunun eğitiminin verilmesi lazım. Bu yarın bir gün dava 
konusu olduğu zaman bunu tutanağa bağlaması lazım. İşte filancay-
la görüşüldü, şu şahısla irtibata geçildi, şu tarihteki toplantıya davet 
edildi. Bunlar tutanağa geçsin ki yarın bir gün çünkü bu katılmama, 
vesaire durumların hepsine ilişkin belli yaptırımlar öngörüldü. Burada 
arabuluculara verilecek eğitimle bu süreci nasıl yürütecekleri kendile-
rine anlatılacak ve inşallah sorunsuz bir şekilde bu işi yürüteceklerini 
ümit ediyoruz. 

 Arabulucu görevini yaptı, vatandaş uzlaştı ya da uzlaşamadı iş-
verenle, son tutanağa bağladılar. Şimdi burada arabulucunun ücreti ne 
olacak? Biz bu çalışmaları yaparken arabuluculuk ücretinin saati 90 
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liraydı. Şimdi yıl döndü, 120 lira ve yine ilk kurguda şunu düşünmüş-
tük: Demiştik ki iki saat ücretini hazine karşılasın, taraflar uzlaşsa da 
hazine karşılasın, uzlaşmasa da hazine karşılasın. İlk bizim kurgumuz 
buydu. Bu kurgunun handikapları vardı. Bir tanesi Maliye Bakanlığıy-
la biz bunu nasıl, yani ikna etmemiz lazım bir şekilde Maliye Bakanlı-
ğını, Maliye Bakanlığı bunu karşımıza bir tablo çıkartır, bana gelecek 
bir sürü harç vardı, bir sürü hazineye girecek para vardı. Sen bunları 
bana vermiyorsun, bana vermediğin gibi benden para istiyorsun. Yani 
bunu ikna etmek zor olacaktı. Hâlâ da zor, belli noktada konuşacağız. 
Daha onların da görüşleri gelmedi, onu da bekliyoruz, ne diyecekle-
rini merak ediyoruz. Şimdi biz bunu ilk Bakan Beyle paylaştığımızda 
şöyle bir görüş ortaya çıktı: Tamam, arabulucudan uzlaşma gerçekleş-
mediğinde iki saatli ücret öngörüldü, iki saatlik ücreti hazine ödesin 
arabulucuya, fakat arabulucuların kişilerin anlaşmasını teşvik etmek, 
daha doğrusu bunu sağlamak yönünde arabulucuları teşvik etmemiz 
lazım. Ne yapalım? Denildi ki eğer taraflar arabulucuda anlaşıyorlarsa 
nispi bir ücreti arabulucu alsın, maktu 120, 120, 240 liralık maktu bir 
ücret yerine tarafların anlaştığı müddeabih üzerinden bir hesaplama 
yapalım. Bunu nasıl yapalım dediğimiz vakit Arabuluculuk Daire Baş-
kanlığımız dedi ki: “Bizim tarifemizin ikinci kısmında yüzde 6’lık bir 
bölüm var. İlk 30 000 liraya kadar anlaşmalarda yüzde 6’lık bir bö-
lüm var. Normal avukatlık asgari ücret tarifesine benzer bir şekilde” 
Bunu tartıştık. Şöyle bir hesaplama yaptık, bir de Arabuluculuk Daire 
Başkanlığımızdan şu istatistiği aldık: Sizde anlaşılan müddeabih mik-
tarı ne kadar ortalama? Yüzde 70’i iş hukuku uyuşmazlığıydı. Bir hesap 
ettik, yaklaşık 12 000 lira üzerinden anlaşmalar sağlanmış ortalama, 
yani 12 000 lira üzerinden bir arabulucu iki tarafı anlaştırdığı vakit, 
işte bunun yüzde 6’sı gibi bir rakam sanki dedik tatmin eder. Çünkü 
arabulucuyu da bu işe sahiplendirmemiz lazım, bu taraftan baktığımız 
vakit iş o kadar çok bileşen var ki, bu bileşenlerin hepsinin en üst sevi-
yede tatmini gerekiyor. Hem işçi tarafın, hem işveren tarafın, hem de 
arabulucunun ve sistemin, bu çünkü mahkeme ve Yargıtaya da intikal 
edecek, yüzde 6’lık bir oranın uygun olduğu komisyon tarafından kabul 
edildi. Şu andaki son kabulümüz bu şekilde, anlaşılan rakamın yüzde 
6’sı arabulucu ücreti olarak ödenecek. Anlaşamazlarsa iki saatlik ücret 
hazineden ödenecek. Tabii buradaki rakam kim ödeyecek konusu, aksi 
kararlaştırılabilecek şekilde eşit dedik, ama aksi kararlaştırılabilecek. 
Şimdiye kadar bütün uygulamalar, ihtiyari olan uygulamalarda hep iş-
veren tarafı bu ücreti üstlendi. Yeni dönemde ne olur bilmiyoruz, belki 
işveren yine bunu üstlenmeye devam eder. Biz eşit dedik, ama taraf-
ların aksine kararlaştırabilmesini öngördük. Şimdi hazineden karşıla-
nan bölüm itibariyle anlaşmazlık gerçekleşti, taraflar uzlaşamadılar. 
Taraf dava açacak, mahkemeye gidecek. Mahkemedeki bu ödenen 240 
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liralık ücretin yargılama gideri cümlesinden sayılmasını öngördük ve 
bunu haksız çıkan taraftan mahkeme alacak. 

 Şimdi çok önemli bir hüküm var, ekranda da görüyorsunuz. 
Geçerli bir mazeret göstermeksizin arabuluculuk görüşmelerine 
katılmayan taraf son tutanakta belirtilecek ve davada lehine karar 
verilmiş olsa bile tüm yargılama giderini ödemeye mahkûm edilecek. 
Hâlâ tartışılan bir hüküm, sıcak bir hüküm, niçin böyle bir şeye gerek 
var deniliyor. Adam davada haklı çıkmış, niçin yargılama giderini 
ödesin deniliyor? Tabii bütün görüşler bu anlamda mukaddes, burada 
bizim amacımız şu: Biz istiyoruz ki işçi ve işveren taraf o masada 
otursunlar, yani bir araya gelsinler. Birbirini sevmeyebilirler, kötü 
ayrılmış olabilirler. Zaten vekilleri eliyle de böyle bir görüşme söz 
konusu olacak, ama oraya gelsinler. Hani gelmiyorsa, bunun bir 
yaptırımı olsun. Çünkü bir sistem kurmaya çalışıyoruz, bu sistemin 
emniyet supapları lazım. Onlardan biri olarak düşünüldü, hâlâ da 
tartışılıyor. Bunun yumuşatılması, işte tamamını ödemesin, yarısını 
ödesin yahut da belli bölümünü ödesin gibi biraz daha yumuşatan 
düşünce var, yumuşatmak isteyen düşünce var. Bakan Beyle paylaşma 
fırsatımız oldu. Bunu o da çok önemli görüyor, ama dediğim gibi 
canlı bir süreç, bunu Çalışma Bakanlığıyla da görüşeceğiz, Maliye 
Bakanlığıyla görüşeceğiz. Şu andaki düşünce bu, eğer bunu işveren 
yönünden konuşalım. İşçi müracaatını yaptı. İşveren: “Kardeşim, ben 
senin bütün paralarını, ücretini, her şeyini ödedim, benden hiçbir ala-
cağın yok. Ben haklıyım, gelmiyorum arabuluculuk görüşmelerine, 
ne yapıyorsan yap” dedi. Tabii arabulucu bunu tutanağa bağlayacak. 
İşçi gidecek, dava açacak ve gerçekten işveren davayı kazanmış olsun. 
Sırf arabuluculuk görüşmelerine katılmadı diye oradaki yargılama gi-
derinin tamamını yüklenmiş olacak bu hükme göre, tabii bunun arka 
planında şey de var: Arabuluculuk meselesinin İngiltere’de gündeme 
gelmesinde de var. Biraz belki oraya da girmek lazım, ama orada da 
kendisini haklı gören davalı yan tazminatla itham edilen taraf neticede 
davayı kazansa da hâkim diyor ki: “Ben seni arabulucuya gitmek ko-
nusunda karşı tarafın talebini iletmiştim, sen gitmedin. Beni bu ka-
dar uğraştırdın, işte yüksek yargıyı uğraştırdın. Bilahare uğraştıra-
caksın gerekirse, yargılama ücretini sana yüklüyorum” şeklinde bir 
karar veriyor ve yüksek mahkeme bu kararı onuyor. Böyle iş yürümüş 
biraz, biraz onun yansıması şeklinde ifade edebilirim. 

 Burada adli yardım meselesi var. Bu kasım ayındaki toplantıda 
bunu düşünmemiştik, ama süreç içerisinde iş arabulucuya gitmek iste-
yen işçilerin özellikle adli yardımdan yararlanabilmesi gerektiği ifade 
edildi. Şu anda buna imkân getirildi. Fakat sıcak bir gelişme: Arabu-
luculuk Daire Başkanlığımız bu hükmün ana kanunlarında olmasını 
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istiyor, 6325 sayılı Kanunda olmasını istiyor. Bu ihtiyari arabuluculuk 
görüşmeleri için de önemli bir unsur olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu-
radan çıkarıp, oraya alalım şeklinde bir düşünceleri var. Zamanaşımı-
nın durması zaten yine ana kanunda var. Arabuluculuk görüşmeleri 
süresinde zamanaşımı duruyor, hak düşürücü süreler işlemiyor. 6325 
sayılı Kanunun hüküm bulunmayan halleri itibariyle atıf yaptık ve bel-
li hususları yönetmeliğe attık. Arabuluculuk tam hatlarıyla bu şekilde 
kurgulandı. 

 Şimdi kısaca iş mahkemelerinin görev alanına geçeyim. İş 
mahkemelerinin görev alanı biraz genişletildi. Öteden beri gelen işler 
yanında bu Borçlar Kanunundan kaynaklanan hizmet sözleşmesine 
tabi olan işçiler de iş mahkemelerine gelecek bundan sonra, bugüne 
kadar asliye hukuk mahkemesine geliyordu. SGK veya Türkiye 
İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından 
kaynaklanan uyuşmazlıklar gelecek, para cezaları gelecek. Basın İş, 
Deniz İş ve İş Kanunumuzdan kaynaklanan idari para cezaları bugün 
sulh ceza mahkemelerine gidiyor ve diğer kanunlarda iş mahkemeleri 
görevli görülürse, oralarda da görevli olacak. Burada bir talep var, onu 
paylaşayım. Şu anda biliyorsunuz SGK’nın vermiş olduğu idari para 
cezaları oradaki özel kanun uyarınca idari yargıya gidiyor. Yine 6331 
sayılı Kanundaki özel hüküm gereğince oradaki uyuşmazlıklar da, 
idari para cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar da idari yargıya 
gidiyor. Burada bunları da iş mahkemelerine alamaz mıyız şeklinde bir 
görüş var. Biz bunları almadık şu anda, SGK’yla görüştük. Özetle şunu 
diyorlar: Bu davaların, bu para cezalarının kamusal güç kullanılması 
sebebiyle idarenin denetimi zımnında denetlenmesi lazım. O anlamda 
iş mahkemelerinde değil de, idari yargıda görülmesinde fayda var. 
Fakat aksi görüş de diyor ki buradaki hukuk iş hukukudur, iş hukukunu 
bilen insanların buna bakmazı lazım. Bu konu da bizim için sıcak bir 
konu, bu da tartışılan bir konu.

 Yetki bahsini Başkanımız ilettiler. Biz burada iki tür, iki yeri 
yetkili görmüştür. Birincisi, klasik HMK uygulaması davalının yerle-
şim yeri, ikincisi de işin yapıldığı yer. Burada genel bir hüküm yaza-
rak davacının da ikametgahı, özellikle işçiler yönünden davacının da 
ikametgahını yetkili kılalım mı konuşuldu. Gerek olmadığı söylendi, 
istismar edilebilir denildi. Çünkü genelde şu örnekleri veriyoruz: İş-
verenimiz İstanbul’da, işçimiz Adıyaman’da, iş Yozgat’taki hızlı tren 
çalışması, işin yapıldığı yer Yozgat, işveren işçiye açacak davayı yahut 
arabulucuya gidecekse, işveren İstanbul’da. Hani Adıyaman’daki bir 
adamı Yozgat ya da İstanbul’a mahkûm etmeyelim, Adıyaman’da da 
bu imkânı verelim düşüncesi var genel olarak, bu düşünce çok kabul 
görmedi, ama iş kazası meselesi önemli ya da ortak yetkili mahkeme 
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meselesi önemli. Bunları bu son gelen görüşlerden sonra tartışıyoruz. 

 Gelen görüşlerle ilgili olarak da kısaca şu bilgiyi vereyim: 235 
birime yazı yazdık. Yelpazeyi geniş tutalım istedim, şu anda 90 civarın-
da geldi. Yargıtay, TİSK bu anlamda hemen buradaki sıcak ekip olarak 
söyleyeyim, teşekkür ediyoruz kendilerine, gerçekten çok doyurucu, 
detaylı görüşleri oldu, onlardan da beslenmeye çalışıyoruz. Diğer ku-
rumlarımızdan da görüşler geldiğinde çok daha elimiz güçlü olacak, 
yani ne yapmamız gerektiği konusunda, nerelerde sorun çıkacak, bi-
zim göremediğimiz, onların gördüğü yerler nelerdir, bizi gerçekten 
ciddi anlamda beslediğini ifade etmek istiyorum.

 Bizim burada getirdiğimiz hüküm mahkemenin yetkili olup ol-
madığını kendiliğinden gözetmesi ve tarafların da her aşamada yet-
ki itirazında bulunabilir olması. Bu aslında mevcut kanundaki yetki 
sözleşmesi yapılamaz, vesaire hükmünün farkı bir dille yazımı, yetki 
itirazları biliyorsunuz ilk itiraz kapsamında yapılan itirazlar, biz bunu 
tüm yargılama sürecine taraflar yönünden yayıyoruz. Mahkeme de -ki 
bu anlamda yüksek mahkemelerimiz de- yetki meselesini her zaman 
kaale alacak, görecekler. Burada dediğim gibi Başkanımızın da ifade 
ettiği meseleleri tartıştığımızı, değerlendirdiğimizi tekrarlamak istiyo-
rum. 

 Yargılama usulü konusunda seri yargılama, şifahi yargılama 
vardı. Yeni HMK yazılı ve basit yargılamayı tercih etti. Biz burada basit 
yargılama olsun dedik. Çok tartışılan konulardan biri davaların yığıl-
ması meselesi özellikle kanun yolu bahsinde tartışılıyor. Kanun yolu 
demişken HMK’ya atıf yapıyoruz. Dolayısıyla tefhim miydi, tebliğ miy-
di, 8 gün müydü, iki hafta mıydı, bu tartışmaları bitiriyoruz. HMK’ya 
tabi ve iki hafta, özellikle Yargıtaydan bu görüş de eleştirildi. Denildi ki 
iş hukuku seri, hızlı ilerlemesi gereken bir usuldür. Dolayısıyla mevcut 
8 günlük usul ve tefhimden itibaren 8 günlük usul korunmalıdır şek-
linde de bir görüş var. Fakat burada komisyonun iradesi netti. Onun 
çok değişeceğini zannetmiyorum. HMK’ya atıf ve iki haftalık tebliğden 
başlayan süre korunacak. 

 Şimdi davaların yığılması konusuna burada gireyim, yukarıda 
kısaca bahsettim. İspat yükü ve delil noktasında işçinin açmış 
olduğu kalem kalem davalar özellikle ayrı ayrı incelenecek dedik. Bu 
normal, bunu belki demesek de buraya gider, ama burada özellikle 
işçi sendikalarımızın şöyle bir eleştirileri oldu: Biz iş yargısında, iş 
mahkemelerinde zayıf olan işçi üzerinden, işçinin korunması ilkesi 
üzerinden gidiyorduk. Şimdi burada her bir talebe ilişkin ayrı ayrı 
bunlar değerlendirilecek. Aşağıda kesinlik sınırı her bir talep için ayrı 
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değerlendirilecek deyince sanki artık siz işçinin korunması ilkesinden 
dönüyorsunuz, biraz daha eşitler arası ilişkiye taşıyorsunuz şeklinde 
teorik altyapının değiştiğine ilişkin beyanları oldu. Hatta bunu bir 
adım ödeye götürerek, yani arabulucunun sorunlu olması “korunacak 
işçi” kavramından “eşit olan işçi”ye doğru bir meyil var şu anda tasarı-
da şeklinde bir eleştiri de var. 

 Şimdi burada işçinin iş hukukunda açmış olduğu, iş 
mahkemelerinde açmış olduğu davalar 8-10 kalem, kıdem açtı, 
ihbar açtı, fazla mesai açtı, hafta sonu açtı, vesaire, her birinin 
ispat hukuku farklı, bunu bir kenara koyalım ispat meselesini, ama 
kesinleşme meselesi, kesinlik sınırı meselesi çok tartışılıyor. Sorunlar 
da doğuracak gibi duruyor. Oradaki kurgumuz bizim, işte diyelim ki 2 
000 liralık ücretten kıdem tazminatı hesaplandı, fazla mesaisi, her şeyi 
hesaplandı. Bir kısmı kesinlik sınırında kaldı, bir kısmı istinaf sınırında 
kaldı, bir kısmı yukarı temyize çıkacak. Yani öyle kurgulayın kafanızda, 
işte bir tanesi diyelim ki 2 000 liralık ilk derece mahkemesi kararının 
kesin olduğu bir alacak 2 000 lira ücretten hesaplandı. Bunun 8 000, 
5 000, 7 000 var. Toplam kümülatif rakamın 23 000’de kaldığını 
düşünün ve kümülatif rakamın 28 000’e, 25 000 istinaf sınırının da 
aştığını düşünün. Burada kendi içinde çok sorun üretmeye meyyal bir 
durum var. O anlamda tartışıyoruz. Şimdi 2 000’lik rakamdan verdik, 
istinafa gitti, istinaf bozdu kararı, kendisi yargılama yaptı ve 3 000’lik 
bir rakam üzerinden hesap yaptı. Aşağıda kesinleşen ne olacak? Bir 
de dedik ki toplam rakam 25 000’i aşan bir rakam oldu. Bu sefer gitti 
Yargıtaya, diyelim kıdem tazminatı 30 000 liraydı. Kıdem tazminatı 
yukarıya gitti. Yargıtay dedi ki: “Hizmet süresi noktasında sıkıntı var, 
ücret noktasında sıkıntı var” İstinafta ya da alt derecede kesinleşen-
ler ne olacak? Yani burada bir ikircikli durum var. Dolayısıyla burada 
normal HMK sistemine dönün şeklinde bir görüş var. Ne olsun? Kü-
mülatif rakam neydi? 25 000 liraydı, 23 000 liraydı. Bu rakam kesin-
lik sınırını aşıyorsa aşsın, bu rakam istinafta kalıyorsa istinafta kalsın, 
temyize gidiyorsa hepsi birlikte temyize gitsin şeklinde şu an kuvvetli 
bir görüş var, bunu değerlendiriyoruz.

 Bu bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca iki ay içinde karara 
bağlanacak hükmümüz var biliyorsunuz ivedi olsun diye, bu eleştiril-
di. Böyle bir şey yapamıyoruz biz, mümkün değil. Yargıtayın iki ayda 
bitirmesi çok söz konusu olmuyor. Bunu yazmayalım denildi ve biz 
yazmamıştık aslında ancak sonradan yazalım dedik, ama bu sıcak bir 
konu bizim için, burada belki iki aydan vazgeçiş, işte ivedilikle, falan 
gibi bir ifade kullanmak söz konusu olabilir. Bir de burada bölge adli-
ye mahkemesi kararları yönünden tartışmak lazım belki, bölge adliye 
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mahkemesi biliyorsunuz hukukilik denetimi yapmayacak, vaka dene-
timi yapacak. Vaka denetimi yapan bir ilk derece mahkemesi gibi vaka 
denetimi yapan bir birimin iki ayda bir davayı bitirebilmesi çok ger-
çekçi görünmüyor şeklinde bir düşünce var. O ifade yerine ivedilikle 
tarzı bir şey söyleyebiliriz.

 Şimdi 20 Temmuzda istinaflar tüm yurtta faaliyete geçecek. 
Biliyorsunuz 25 000 liralık bir sınır var şu an istinafta, biz bu arada 
şunu da arz edeyim, paylaşayım: HMK komisyonumuz, HMK tadil 
komisyonumuz ayrıca çalışıyor. Bu 25 000 liralık rakamı da tartışıyo-
ruz. Tabii siyaset verecek bunun kararını neticede, ama şu anda bu 25 
000’in az olduğu, bu 2004’ün rakamı bu, en azından 50 000’e çıksın 
diyen bir görüş var. Bir başkası da diyor ki daha istinaflar çok yeni, çok 
taze, ne olacağı belli değil, Yargıtayı biraz daha devrede tutalım, 25 
kalsın diyen görüş var. Bu da tartışılan konulardan bir tanesi.

 Eleştirilen bir hükmümüz işe iade davalarının istinafta kesin-
leşmesi, onu öngörüyoruz bu tasarımızda. İşveren tarafından işçiye 
verilen disiplin cezalarının yine istinafta kesinleşmesini öngörüyoruz. 
Bunların yukarıya çıkmamasını öngörüyoruz. Yine Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunumuzda yer alan sekiz kalem iş var. Bugün on-
lar Yargıtaya gidiyor ve kanunda özel hükümler var. Yargıtay bir ay 
içinde karara bağlar, iki ay içinde karara bağlar, kesin karara bağlar 
gibi o yetkileri olduğu gibi süreyle beraber istinafa atmıştık biz, ama 
eleştirilen bir hüküm oldu. Özellikle işte toplu iş sözleşmesi sürecinde 
çok önemli olan yetkidir, iş kolu belirlenmesidir, istatistiktir, bunların 
hiç değilse Yargıtaya gitmesinde fayda olduğunu ifade eden bir görüş 
var. Fakat şu andaki kurguda dediğim gibi işe iade davaları istinafta 
kesinleşecek, işveren tarafından verilen disiplin cezaları istinafta ke-
sinleşecek, bir de bu Toplu İş Sözleşmesi Kanunundaki belli hükümler 
istinafta kesinleşecek. 25 000’in altında kalanlar da HMK’dan kaynak-
lı bir şekilde yine istinafta kesinleşecek. Burada gelen bir görüş dedi 
ki: “Memur yönünden düşünmediniz mi? Memur sendikalarımız var 
4688, o kanunda da belli hükümlerin ilk derece mahkemesi tarafın-
dan verildiği zikrediliyor. Herhangi bir kanun yolu öngörülmediği 
için yine o istinaf artı temyiz orada saklı tutuldu” gibi, onu da ince-
ledik. Orada dört-beş dava türü var. Onu da çalışmayı düşünüyoruz. 
Belki orada da buradaki 6356’ya paralel belli hükümlerin istinafta ke-
sinleşmesi öngörülebilir, ama tabii o memur sendikaları yönünden bir 
çalışma.

 Şimdi İş Kanununda kısaca Hocam, size de vakit bırakmak 
istiyorum. Ne kadar vaktim kaldı bilemiyorum, ama bu 20 ve 21. 
maddeler de önemli, onları arz edeyim, sonra çok kısaca belki 
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Arabuluculuk Kanununa geçeriz. Belki de gerek yok derseniz geçmeyiz. 
Şimdi arabuluculukta zorunluluk getirildiği için işe iade davaları 
yönünden de arabulucuya gitmek zorunlu olduğu için ister istemez 20 ve 
21. maddelere dokunmak zorunda kaldık. 20. maddede bu zorunluluğu 
işledik. Orada biliyorsunuz feshin tebliği ya da bildiriminden itibaren 
bir ay içerisinde işe iade davası açma hükmü var. Biz oradaki tebliği 
kaldırmıştır, bunun bildirimden başlaması gerektiğini ifade etmiştik. 
Gelen görüşlerde bunun ciddi sorunlara yol açacağı ifade edildi. Zaten 
uygulama bunu çözdü. Orada bildirimin tebliği diyor 20. maddede, 
ama Yargıtay bunu tebliğ yönünden ayrı, belli yerlerde zaten tefhimi 
esas alarak süreyi belirliyor. Buraya çok girmeyin diyen bir bakış açısı 
var. Yani oradaki tebliği kaldırmayın diyen bakış açısı var, o şu an 
gündemimizde. Burada arabulucu huzurunda anlaşılamaması hali var. 
Arabulucuya gittiniz, arabulucunuzla anlaşamadınız. Şimdi normalde 
mevcut yapıda neydi? Bir ay içerisinde iş mahkemesine dava, işe 
iade davası açmak zorundaydınız. Şimdi araya arabulucu girdi, yine 
bir ay içerisinde gitmeniz lazım. Nasıl bir kurgu yapalım? Bunu çok 
tartıştık. Son tahlilde hem işçi yönünden ve işveren yönünden, hem 
mahkeme yönünden kolay olan bir sistem olsun dedik. Hesap kitaba 
çok girmeyelim dedik. Dedik ki işçi arabulucuya ister ikinci gün gitsin, 
ister yirmi beşinci gün gitsin, fark etmez. Arabulucu görüşmeleri 
olumsuz sonuçlandıktan sonra iki hafta süre verelim. Kesinleşen 
kararı kendisine tebliğ edildikten itibaren iki hafta içinde mahkemeye 
gelebilsin gibi bir düzenleme yaptık. Bu arada çok fazla hesap kitaba 
girmeyelim dedik.

 Yine 21. maddede yapılan bir düzenleme önemli bir düzenle-
me, şimdiye kadar biliyorsunuz işe iade davası sonrasında mahkeme 
kararını verdiğinde boşta geçen ücreti ve iş güvencesi tazminatını, işe 
başlatmama tazminatını ay üzerinden veriyor. 4 ay, 3 ay, 8 ay, falan, 
şimdi bu uygulamada işçi yönünden baktığımız vakit işe iadeyle bera-
ber alınan bir karar, işveren de işçiyi işe başlatmadı, tekrar mahkeme-
ye gidiyor. Diyor ki ben 8 aylık, 6 aylık, 5 aylık şu tazminatı almıştım. 
Bunun tahsiline ilişkin bir karar ver. Yeni bir dava doğuyor bizim için, 
biz bunu aşmak adına işe iade davalarında bu rakamın ay bazlı değil 
de, parasal bazlı olması ve bir nevi hani direkt icraya gidilebilmesini 
öngördük. Tabii bu şöyle de eleştirildi: İşe iade tespit davasıydı, siz 
bunu eda davasına çevirdiniz denildi. Böyle de bir eleştiri var, ama şu 
anda iş yükünün azaltılması noktasında böyle bir düzenlememiz tasla-
ğımızda var.

 Yine önemli bir hüküm feshe bağlı alacakların hangi tarih esas 
alınarak ödeneceği meselesi, biz burada yine şöyle hepiniz meseleyi 
biliyorsunuz aslında, çok kabasını anlattığım vakit kısaca anlaşılır. İş-
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veren iş sözleşmesini feshetti şubat ayında -klasik örneğimizden gidi-
yorum- işçimiz dava açtı. Takip eden yılın haziran ayında mahkeme 
işe iade kararı verdi, temmuz ayında da işveren işe başlatmadı. Şimdi 
uygulamamız ne oluyor? Şubat ayındaki fesihten sonraki 4 aylık boşta 
geçen ücretle ilgili ücreti verildiği o 4 aylık süre kişinin hizmet süresi-
ne ekleniyor. Çünkü Yargıtay diyor ki: “Artık sen şubat ayındaki fesih 
takip eden yılın haziran ayında iptal edildiği için bu fesih geçersiz 
hale geldi, iş sözleşmesi sürdü. Kanun bunun ilk 4 ayını sadece hizmet 
süresine ekliyor, dolayısıyla ben bunu hizmet süresine ekliyorum”, 
artı kişinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı davaları söz konusu ol-
duğunda da hangi tarihteki ücret? Şubattaki fesih tarihindeki ücret 
olmuyor biliyorsunuz, takip eden yılın haziran ayındaki muhtemel üc-
ret üzerinden bu rakamlar hesaplanıyor. Bu işçi lehine bir düzenleme 
şu andaki mevcut düzenleme, biz bunu iş yükü esaslı olarak dedik ki 
tüm hesaplar, kitaplar şubat ayındaki rakam üzerinden yapılacak ve 
şubat ayındaki çünkü arabuluculuğu devreye soktuk. Bu işin daha kısa 
sürmesini de düşünüyoruz. Yani artık şimdiki gibi bir-bir buçuk yıllık 
belki süreçler olmayacak, belki 20-25 günde bu işlerin bitmesi söz ko-
nusu olacak. Şubat ayındaki rakamlar üzerinden kıdem, ihbar, vesaire 
tazminatlar hesaplanacak diyoruz. Yine şubattan sonraki takip eden 
4 aylık süre hizmet süresine eklenmeyeceği için pirim ödenmeyecek. 
Ücret değil çünkü bu, dolayısıyla oradan kaynaklanan belli davalar 
doğmayacak. Hizmet süresi eklenmediği için kişinin diyelim ki o za-
mana kadar 8 yıl 10 aylık hizmet süresi 9 yıl 2 aya çıkmayacak 4 ayın 
ilavesiyle, 9 yılı aştığı için de doğması muhtemel ek yıllık ücretinden 
tutun ihbar tazminatına kadar bu tarz artmalar, dolayısıyla bu tarz ek 
davalar söz konusu olmayacak. Tabii bu işçi aleyhine olan düzenleme 
gibi duruyor. Bunlar tartışılacak. Burada işçi lehine olan mesele şu: 
İşe iade davasında mahkeme parasal olarak karar verildiği için yeni 
bir dava açmaksızın direkt icraya bunu koyması mümkün olabilecek. 
Burada böyle esaslı bir düzenleme var. Şu an çok tartışılıyor. Neticede 
Bakan Bey: “Bu konuyu mutlak bizim Çalışma Bakanlığımızla, yani 
sosyal tarafları da kapsayacak şekilde tartışmamız lazım” dedi. Sıcak 
ve taze bir konu, çok da önemli bir konu feshe bağlı alacaklar meselesi.

 Zamanaşımı süresi çok ses getirdi. Bakan Beyin özel talebiydi 
bu, uygulamada özellikle işveren tarafından aldığı dönüşler sebebiyle. 
Feshe bağlı alacaklar yönünden 10 yıllık sürenin çok fazla olduğu, işve-
renin önünü göremediği, dolayısıyla helalleşerek gönderdiği bir işçiden 
yıllar sonra 7-8. yılda bir davayla karşı karşıya kaldığı gibi kendisine 
gelen bilgiler karşısında düşünüldü. Çünkü şu söyleniyor: “Artık fesih 
gerçekleşmiştir. İşçi pozisyonunu biliyor, iki yıllık süre de yeterli, do-
layısıyla iki yılda davasını açsın fesihten kaynaklanan davasını” Bu-
rada tabii kıdem, ihbar çok önemli, kötü niyetli ayrımcılık tazminatları 
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burada, yıllık izin meselesi acaba dönemsel midir, feshe bağlı mıdır, 
Yargıtay da kendi içinde tartışıyor. Bu noktada kanun tercihini feshe 
bağlı bir alacakmış gibi düşünerek kurguladı, yıllık izni de iki yıllık sü-
reye tabi tuttu. Tabii burada gelen görüşler işçi tarafından bu sürenin 
çok kısa olduğu, bunun mutlaka uzatılması gerektiği ve özellikle şuna 
vurgu yapıyorlar: Zaten kısmi dava açıyoruz. Diyoruz ki işte şimdilik 
100 lira, ileride bunu arttıracağım gelen rapora göre, rapor iki yılda 
gelmiyor. Biz aslında ne kadar hak ettiğimizi iki yılda öğrenemiyoruz. 
Dolayısıyla 100 lira için zamanaşımı kesiliyor, ama sonrasında gelen 
o 2 000 iki yıl sonra gelecek raporda 10 000, 15 000, 20 000 yönün-
den kesmiyor, o anlamda hakkımız zayi oluyor şeklinde bir işçi görüşü 
var. Tabii burada şu söylenebilir: Normal şartlarda hesabını, kitabını 
kendisi yapması gerekir. Mahkemeden alacağı rapora muhtaç değil de-
nilebilir. Bu iki yıllık süre de şu anda sıcak bir tartışma konusu, o da 
gündemimizde, onu da ifade etmiş olayım.

 Ana kurgumuz bitti, 6325 sayılı Kanunumuz var. 6325 sayılı 
Kanunumuz ana kanun, burada yaptığımız iş şudur: Hocam, onu kı-
saca bahsedeyim, çok önemli, diğerleri biraz daha teknik konular, çok 
girmeye gerek yok. Bugüne kadar kolaylaştırıcı arabuluculuk söz ko-
nusuydu. Bu tasarıyla değerlendirici arabulucu dediğim sisteme geçi-
yoruz. Bu nedir? Taraflar tıkandığı zaman arabulucu bir çözüm önerisi 
getirecek. Belki fiilen oluyordur, uygulamada oluyordur, ama şu anda 
yasayla da bu imkân tanınıyor. Tarafların çözüm konusunda çamura 
saplandığı noktada arabulucunun bir çözüm önerisi getirme imkâ-
nı doğuyor. Hocam, diğerleri biraz detay, teferruat gibi olabilir, ben 
böylece tamamlamış olayım. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için, sağ 
olun. 

 OTURUM BAŞKANI - Taslağın hazırlanmasında ciddi kat-
kıları olan tebliğ sahibini dinledikten sonra taslakla ilgili görüşlerimi 
özetle sunmak istiyorum: 

 Taslak, genel gerekçede de açıklandığı gibi iki önemli boşluğu 
doldurmayı amaçlamaktadır. Bunlardan birincisi mevcut yasanın bir 
kısım maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ne-
deniyle ortaya çıkan boşlukların doldurulması ve diğer usul yasaları 
ile uyumlu duruma getirilmesi; ikincisi ise Türk İş Yargısının çok ağır 
olan yükünün hafifletilmesidir. Bu iki nedenin de haklılığı kanımızca 
tartışma dışıdır. Nitekim istinaf mahkemelerinin faaliyete geçmesinin 
gecikmesi Türk İş Yargısının yükünün hafifletilmemesinde etkili oldu-
ğu tartışmasızdır. 

 Ancak taslakla iş yargısının yükünü istinaf mahkemeleri ve 
zorunlu arabuluculuklarla hafifletilirken hemen hemen tüm bireysel 
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ve toplu iş uyuşmazlıklarının yükünü ilk derece yargı organları ile zo-
runlu arabuluculuğa ve istinaf mahkemelerine yüklemektedir. Bu du-
rum önemli bir hukuk kaynağı olan yargı içtihatlarının nasıl oluşacağı 
sorusunu hatıra getirmektedir. 

 Kanımızca taslakta değişiklik yaparak bir kısım iş uyuşmazlık-
larında kesin kararların yüksek yargı tarafından verilmesi sağlanmalı-
dır.

 Öğleden sonra taslak iş hukuk ve usul hukuku açısından 
ayrıntıları ile ele alınacağından ben taslağın biçim açısından bazı 
eksikliklerine değinmekle yetineceğim. 

 Taslağın biçim açısından eleştiriye elverişli yönleri aşağıdaki 
biçimde özetlenebilir:

 Kanımızca taslağın başlığı içeriğini tam olarak yansıtmamak-
tadır. Çünkü yapılan düzenlemenin sadece iş mahkemelerini ilgilen-
dirdiği izlenimini vermektedir. Taslağın içeriğinde ise İş Mahkeme-
lerin yanında zorunlu arabuluculuk ve istinaf mahkemeleri gibi yeni 
bir yargı sistemi öngörülmektedir. Bu nedenle yeni yasanın başlığını 
İş Yargısı ve Zorunlu Arabuluculuk Kanunu olmasında yarar olacağını 
düşünmekteyim. 

 Bilimsel sistematik açısından da kanımca taslakta yeni düzen-
lemelere ihtiyaç vardır. Gerçekten taslakta öncelikle zorunlu arabulu-
culuk (m.3) düzenlenmiş, daha sonra iş mahkemeleri ele alınmıştır. 
Kanımızca önce iş mahkemeleri, daha sonra zorunlu arabuluculuk ve 
bireysel ve toplu iş mevzuatında yapılacak değişiklikler; son kısım-
da ise geçici, yürütme ve yürürlük gibi son maddeler yer almalıdır. 
Örneğin taslağın 10, 11 ve 12. maddeleri taslağın son maddeleri arası-
na taşınmalıdır. Böylece taslakta iş mahkemeleri ile ilgili 2,5,6,7,8,4,9 
ve 10.maddelere öncelikle yer verilmeli; zorunlu arabuluculuk (m.3) 
madde 11 olarak düzenlenmeli; 6325 sayılı yasaya yapılan yollamalar 
11.maddenin devamında yer almalıdır. 4857 sayılı İş Kanunu, 6356 
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili yeni düzen-
lemelere 21.maddeden itibaren yer verilmelidir. Taslaktaki 12.madde 
muhtemelen 32. , yürürlükten kaldırılan hükümler 33. , geçici madde 
1 bunun arkasına, yürürlük madde 34 ve yürütme madde 35 olarak 
kalmalıdır. 

 Süremizin kısıtlı olduğunu dikkate alarak açıklamalarıma son 
verirken tebliğ sahibi değerli meslektaşımız Niyazi ACAR’ı başarılı su-
numundan dolayı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyor, otu-
rumu kapatıyorum.
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II. OTURUM

KARŞILAŞTIRMALI HUKUK IŞIĞINDA ALTERNATİF 
ÇÖZÜM YOLLARI

 
OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ali GÜZEL (Kadir Has Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi)  

 Yüksek Yargıtayımızın Sayın 1. Başkan Vekili, Yargıtayımızın 
değerli daire başkanları ve üyeleri, Adalet Bakanlığımızın değerli 
temsilcileri, sendikalarımızın, konfederasyonlarımızın değerli 
temsilcileri, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar; öncelikle 
Derneğimizin düzenlemiş olduğu ve geleceğin  İş yargılaması açısından 
çok önem taşıyan bu toplantıya teşriflerinizden ötürü şahsım ve Der-
neğimiz  adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Genel olarak hukukun her alanında ve özellikle de iş huku-
kunda, karşılaştırmalı hukukun 
önemi büyüktür.  Hiçbir ülke, diğer 
hukuklardaki düzenlemeler ve uy-
gulamalardan esinlenmeden kendi 
ulusal gerçeklerine uygun bir düzen-
lemeyi gerçekleştiremez. Aksi hal-
de, dünyadan ya da parçası olduğu 
Avrupa ülkeleri hukuk ve uygula-
malarından soyutlanmış olur. İşte, 
bu sempozyumun düzenleniş amacı 
ve isabetliliği de bu noktada önem 
kazanmaktadır.  İş Yargılamasına 
ilişkin Yasa Tasarı Taslağının çeşit-
li yönleriyle değerlendirileceği bu 
sempozyumda, ilginç deneyim ve dü-
zenlemelere  sahip ülkelerin değerli 
bilim insanlarının ve  uygulamacıla-
rının, sempozyumun bu oturumun-
da sunacakları tebliğler, çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır. 
Cagliari Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Piera Loi İtalya’da-
ki, Sayın Dr. Knut Müller, günümüzde iş uyuşmazlıklarının çözümü  
alanında mucize yaratan bir ülke olarak anılan Almanya’daki ve niha-
yet Doç.Dr. Daria Chernyaeva Rusya’daki  yasal düzenleme ve uygula-
maları konusunda bizlere bilgi sunacaklardır.

Değerli konuklar, Tebliğ sahiplerine söz vermeden önce, Mil-

Prof. Dr. Ali GÜZEL 
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
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li Komitemizin ve yeni adıyla İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Derneğimizin 40. yılı vesilesiyle düzenlenmiş bulunan  bu sempozyum, 
kaçınılmaz olarak, bazı duygu ve düşünceleri dile getirmeyi de benim 
açımdan tetiklemekte ve zorunlu kılmaktadır. 40 yıldan bu yana öğre-
tiyi, yargıyı, uygulamacıları aynı bilimsel platformda buluşturan ve  40 
yılda 40’a yakın bilimsel kitap yayınlayan Milli Komite, bırakınız Tür-
kiye’de, dünyada örneği bulunmayan bir örnek  oluşturmaktadır. Bir 
mucizeye imza atan  Milli Komite’nin, mütevazı ve tümüyle bilimsel 
amaç taşıyan  seminer ve sempozyumlarının  yarattığı etki ve yankı, iş 
hukuku ve sosyal güvenlik  hukukunun oluşum ve gelişimine de  büyük 
katkı sağlamıştır. Milli Komitenin bizatihi kendisi ve devamı olan Der-
neğin 40. yıl toplantısını yapmamızın verdiği heyecan ve gururu sizler-
le paylaşmak istiyorum.

Tabii bize bu gururu yaşatan, ülkemiz iş ve sosyal güvenlik 
hukukunun  çağdaş uygarlık ve sosyal ilerleme  yönündeki gelişimi-
ni sağlamak amacıyla, tek bu amaçla başka hiçbir kaygı güdülmeden 
oluşturulan Milli Komite ve Derneğin unutulmaz çok değerli temel 
taşları vardır. Bu vesileyle ve en başta  değerli Hocamız. Prof. Dr. Ke-
mal Oğuzman’ın katkı ve çabası hiçbir zaman unutulmayacaktır; rah-
metle ve anısı önünde bir kez daha  saygıyla eğiliyorum. Kemal Oğuz-
man’ın başlattığı bu uzun ve çetin yolculukta yol arkadaşları olan iş 
hukukunun ikinci kuşağı diyebileceğimiz hocalarımız Prof. Dr. Metin 
Kutal, Prof. Dr.  Münir Ekonomi, Prof. Dr.  Nuri Çelik, Prof. Dr. Tur-
han Esener, Prof. Dr. İhsan Erkul,  Prof. Dr.Kenan Tunçomağ, Prof. 
Dr.  Halit Kemal Elbir ve endüstri ilişkileri, sosyal politika boyutuyla 
Prof. Dr.Toker Dereli, Prof. Dr. Nusret Ekin hocalarımıza da bu vesi-
leyle iş hukukunun belki dördüncü kuşağın temsilcisi olarak sonsuz 
teşekkür ve şükranlarımı ifade etmeyi görev saymaktayım. Bilim me-
şalesi, kuşaklar boyunca taşındığı ve her zaman parlaklığını koruduğu 
sürece, insanlığa ve topluma katkı sağlamaya devam eder. Bu bilinç 
ve görev anlayışıyla Oğuzman’dan sonra Münir Ekonomi Hocamız bu 
meşaleyi uzun bir süre büyük bir başarı ile taşımış, ardından sevgili 
dost ve meslektaşlarım Sarper Süzek ve Polat Soyer, başkanlık görevini 
üstlenmişlerdir. Bu vesileyle kendilerine de teşekkür ve şükranlarımı 
ifade etmeyi görev saymaktayım. Son olarak bu onurlu ve zor görevi 
üstlenen, genç kuşak iş hukukçuları meslektaşlarımızla  birlikte bay-
rağı dalgalandıran sevgili dostum ve meslektaşım Savaş Taşkent’e de 
teşekkür ve başarı dileklerimi sunuyorum.

Bugün niçin buradayız? Açılış konuşmalarında da ifade edildi. 
1980’li yıllar, ekonomik ve teknolojik gelişmelerin yeni bir açılım ve 
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içerik kazandığı, insanlık için yeni umut ve umutsuzlukları da bera-
berinde getirdiği yıllar olmuş ve bu süreç, bilinmeyen bir yöne doğ-
ru baş döndürücü bir hızla ilerlemektedir. Bu değişim rüzgarı, daha 
doğru ifadeyle fırtınası; tüm toplumları, tüm kurumları, tüm insanlığı 
kıskacına almış ve almaya da devam etmektedir. Bu kıskacın merkezinde 
yer alan bir alan varsa, o da çalışma yaşamı ve bunu düzenleyen iş 
hukuku kurallarıdır. Bu hukuk dalının meşruiyeti ve  işçiyi koruma 
işlevi sorgulanmaya başlanmış, geleneksel kurum ve kuralları yepyeni 
bir içerik ve anlam kazanmış, bu hukuk dalına dinamik kazandıran ve  
sosyal ilerleme yönünde gelişmesini sağlayan kolektif unsur olan sen-
dikal hak ve özgürlükler işlevlerini yitirmeye başlamış, iş sözleşmesi 
temelindeki bireysel boyut (iş ilişkilerinin bireyselleşmesi) 19. Yüzyılın 
ortalarında olduğu gibi ön plana çıkmış, işçiyle işveren baş başa kal-
maya başlamıştır.

Bu gelişmeler doğal olarak bireysel iş ilişkileri düzeyindeki 
uyuşmazlıkları çığ gibi büyütmüş, yargı organını ağır bir yükün al-
tına sokmuş, gerçek adaleti dağıtmada yargı organı işlevini yerine 
getiremez hale gelmiş, adalet bekleyen yurttaşın adalete olan güveni 
sarsılmış ve giderek belirsiz bir kaosa doğru karmaşık bir tablo orta-
ya çıkmış. Hemen ekleyelim:  İfade edilen bu olgu sadece Türkiye’ye 
özgü değildir; nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına 
baktığımızda en gelişmiş ülkeler; örneğin Fransa, İtalya gibi ülkeler 
de adil yargılanma hakkını ve iş mahkemelerindeki uzun dava süreleri 
nedeniyle mahkûm edilmişlerdir. Bu nedenle bütün dünya ülkelerinde 
şu anda gündemde olan en önemli konulardan birisi iş uyuşmazlıkla-
rının çözümü, yargı organının yükünün hafifletilmesi ve bu kapsamda 
alternatif çözüm yollarının oluşturulmasıdır. İşte, bu sempozyumda, 
bireysel iş uyuşmazlıklarında “Zorunlu Arabuluculuk” esasını öngören 
Kanun Tasarı Taslağının tartışılacak olması, diğer ülkelerdeki tartış-
maların ülkemize de yansımasından başka bir şey değildir.

Bu çerçevede farklı modeller önerilebilir. Bilim insanları olarak 
bizim de görev ve çabamız, ülkemizin koşullarına uygun; gerçekçi ve 
özellikle adalet bekleyen işçilerimizim güvenle bakabileceği, güvenle 
gideceği sosyal huzur ve ortamı yaratacak bir yargılama sisteminin 
oluşturulmasıdır. 

Bugün mutluluk verici ve sevindirici bir duruma da dikkat çe-
kilmelidir: Bu seminer vesilesiyle tüm taraflar; en başta yüksek yar-
gı organı mensupları, akademisyenler, uygulamacılar, işçi- işveren 
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sendikalarının temsilcileri, bir araya gelmişlerdir. Tüm katılımcıların 
ifade edilen bu amaç içinde oldukları kuşkusuzdur. 

Buradaki tartışmaların, günümüz koşullarına ve ülkemiz ger-
çeklerine uygun; ancak iş yargılamamızı, diğer Avrupa ülkelerinde ve 
özellikle AB ülkeleri hukuklarında  benimsenen sistemlerden uzaklaş-
tırmayan  etkili bir çözüm konusundaki önerilerin oluşmasına büyük 
katkısı olacaktır.

 Katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor, sempozyumun 
başarılı geçmesini diliyorum.

Şimdi söz sırası sayın tebliğ sahiplerine ait olacaktır. Program-
daki sırayı izleyerek önce Sayın Müller, Alman hukuku ve uygulaması-
nı konu alan değerli  tebliğini sunacaklardır.
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ALMAN İŞ MAHKEMELERİ USULÜ

 Dr. Knut MÜLLER*

 I. Tarihsel Gelişim

Alman İmparatorluğunun tamamı için “İş Mahkemesi Sistemi” 
ilk kez 29.07.1890 tarihli Ticaret Mahkemeleri Kanunu (Gewerbegeri-
chtsgesetz) ile müstakil olarak yasalaştırılmıştır. Ticaret mahkemeleri 
(Gewerbegerichte), iş hukuku kapsamına giren uyuşmazlıklar hak-
kında da karar vermeye yetkiliydi ve ayrıca Ticaret Kararnamesinde 
tanımlandığı üzere sosyal hukuk kapsamında çalışanlar ile işverenler 
arasındaki uyuşmazlıklar hakkında karar vermede kısmi yetkilere sa-
hipti. Bu ticaret mahkemeleri sistemi, birinci seviyede adli yargı mah-
kemelerinin yerini tamamen alan ve iş hukuku kapsamındaki uyuş-
mazlıklara karar veren özel bir mahkeme sistemiydi (Alman Ticaret 
Mahkemeleri Kanunu, m. 5).  

Ticaret mahkemeleriyle bir-
likte, yargıç heyetinde bağımsız bir 
başkan ile yarısı çalışanlar ve diğer 
yarısı da işverenler arasından seçilen 
başka meslekten olmayan yargıçların 
görevlendirilmesi fikri uygulamaya 
konulmuştur (Alman Ticaret Mahke-
meleri Kanunu, m. 12). Ticaret mah-
kemeleri sisteminin başarısı, aynı 
zamanda ticari çalışanlara yönelik 
iş muhakemesi hükümlerinin çıka-
rılmasını gerektirmiştir. 06.07.1904 
tarihinde, çoğunlukla Ticaret Mah-
kemeleri Kanunu hükümlerini temel 
alan Ticari Çalışanlar Mahkemesi Kanunu çıkarılmıştır. 

Birinci Dünya Savaşının ardından, Almanya’da birbirinden 
ayrı ihtisas yargısı (Fachgerichtsbarkeiten) kurulması ile ilgili çeşitli 
tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, 1918 yılında ayrı bir İm-
paratorluk Finans Mahkemesi kurulmuştur ve imparatorluk anayasa 
mahkemesinin kurulması konusunda da bir tartışma gerçekleştirilmiş 
ve son olarak Alman İmparatorluğundaki 527 iş mahkemesinin (Arbe-
itsgerichte) çalışmalarını düzenlemek üzere 1 26 yılında İş Mahkeme-

Dr. Knut MÜLLER

*  Kanzlei Für Arbeitsrecht
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leri Kanunu (Arbeitsgerichtsgesetz) hazırlanmış ve 01.07.1927 yılında 
yürürlüğe koyulmuştur. 

İlk Alman İş Mahkemeleri Kanunu’nda, yalnızca birinci dere-
ce mahkemelerde görülen davalar için bağımsız bir mahkeme sistemi 
de öngörülmüştür. İstinaf mahkemeleri (Berufungsgerichte) ve temyiz 
mahkemesi (Revisionsgericht) adli yargı sistemine bağlanmıştır. Çe-
şitli bölge mahkemelerinde, bölge iş mahkemeleri (Landesarbeitsge-
richte) kurulmuştur. Ayrıca imparatorluk mahkemesinin özel olarak 
görevlendirilmiş bir senatosu olarak (Senato=Daire) imparatorluk iş 
mahkemesi kurulmuştur. 1926 tarihli İş Mahkemeleri Kanununun 
çoğu hükmü bugün hala geçerlidir. Diğer hususların yanı sıra; 1926 
yılında ilk kez iş mahkemelerinin başkanlarının, yargıçlık görevini ifa 
etmek için yeterliliğe sahip olduğunu gösterme yükümlüğü bulunan 
adli yargı hakimlerinden olması gerektiği öngörülmüştür. 

 Ayrıca, 1926 yılından itibaren, işçi ve işverenler arasındaki 
uyuşmazlıkların çözülmesinde uygulanan yargılama usulü (Urteilsver-
fahren) ile toplu iş hukuku kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklara 
ilişkin çözüm usulü (Beschlussverfahren) birbirinden ayrılmıştır. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında, bağımsız iş mahkemesi sistemi 
gerçek manada askıya alınma sürecine girmiştir. Savaş sonlandıktan 
sonra, zafer elde eden güçler tüm özel mahkemeleri askıya almış, ancak 
iş mahkemesi sistemini bağımsız mahkeme sistemi olarak muhafaza 
etmiştir. 1949 tarihli Anayasa, yeni yeknesak iş mahkemesi sisteminin 
temelini teşkil etmiştir. Günümüzde, Federal Almanya Cumhuriyeti-
nin bağımsız mahkeme sistemlerini Alman Anayasasının 95. maddesi 
tanımlamaktadır. Adliye mahkemelerinin yanı sıra; mali konular, idari 
konular, sosyal hukuk konuları ve son olarak iş hukuku konuları için 
bağımsız mahkeme sistemleri mevcuttur. Temel yasa aynı zamanda 
yasa koyucuların federal istinaf mahkemelerini ve böylelikle de yüksek 
temyiz mahkemesini kurmalarını gerektirmektedir. Bu gereklilikler, 
yasama organı tarafından 1953 tarihli yeni İş Mahkemeleri Kanunu 
çerçevesinde en nihayetinde yerine getirilmiştir. Tarihte ilk kez, avu-
katların da iş mahkemelerinde mahkeme temsilcileri olarak görev al-
malarına izin verilmiştir, ancak avukatların 300 Alman Markı değe-
rine kadar olan davalarda yetkileri vardı ve bu da tarafların haklarını 
korumanın söz konusu temsili zorunlu kılması şartına bağlanmıştır. 
Alman iş mahkemesi sisteminin tarihinde ilk kez, istinaf mahkemeleri 
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ve temyiz mahkemesi de adliye mahkemeleri sisteminden her anlam-
da ayrılarak bağımsız mahkemeler haline gelmiştir. Sonraki yıllarda 
Alman iş mahkemesi sisteminde yapılan reformlar, daha çok usulün 
basitleştirilmesi ve hızlandırılmasına yönelik olmuştur. 1960’ların or-
tasından itibaren, iş mahkemelerinde görülen duruşmaların sayısında 
keskin bir artış gözlemlenmiştir. Bu nedenle, usul özellikle usul kural-
ları bilhassa sözlü duruşmalar basitleştirilmiştir. 

Yeni milenyum başlangıcında, Almanya’da yeniden büyük bir 
yargı reformu tartışılmıştır. Bu sefer ise maliye politikalarına ilişkin 
gerekçelerden dolayı, iş mahkemesi sisteminin adliye mahkemeleri 
sistemine dâhil edilmesi düşünülmüş olup bu tedbir yargı politikası 
açısından muhalif nitelikte bir geçmişe dönüş olarak değerlendirilmiş 
ve tamamen reddedilmiştir. 

Dolayısıyla günümüzde Almanya’da iş hukuku kapsamındaki 
koruma, kapsamlı yasal korumanın hala bağımsız bir parçasıdır. Hu-
kukun üstünlüğüne dayalı hukuk devleti ilkesine göre (Alman Ana-
yasası, m. 20/3), devletin görevi adaleti tesis etmektir. Vatandaşlar, 
bağımsız bir yargı erki tarafından sağlanan nitelikli yasal korumaya 
erişim hakkına sahiptir. Bu yasal koruma, yalnızca nispi hakların mü-
dafaa edilmesiyle sınırlı olmayıp aynı zamanda mutlak hakların kul-
lanılmasına da hizmet etmektedir. Bu, yalnızca bir kamu kurumunun 
işlemlerinin denetlenmesi konusunda geçerli değildir. Hukukun üs-
tünlüğünü temel alan hukuk devleti ilkesinden ileri gelen kapsamlı ya-
sal koruma, özel hukuk kapsamındaki uyuşmazlıklar için de geçerlidir. 
Alman Anayasasının 19. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, yasal hak ara-
ma garantisi, ilgili kişiye eyalet mahkemesine erişim hakkı tanır. 

II. İş Mahkemelerine Erişim 

İş mahkemelerine erişim, ilgili yargı yetkisi meselesidir ve do-
layısıyla özellikle de iş mahkemesi sistemi ve adliye mahkemeleri siste-
mi arasındaki ilişkinin özel bir değerlendirme yapılmasını gerektirdiği 
durumlarda davanın kabul edilebilirliği için bir önkoşuldur. 

Alman Usul Kanununun (GVG) 13. maddesi uyarınca, tüm hu-
kuk uyuşmazlıklarında, yani sivil vatandaşların dâhil olduğu uyuş-
mazlıklarda adliye mahkemeleri görevlidir. Hukuk uyuşmazlıklarına 
ilişkin bu ilke, Alman İş Mahkemeleri Kanunu (ArbGG) 2. maddesin-
de iş mahkemesinde görülen uyuşmazlıklar konusunda çiğnenmiştir. 
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Bu kapsamda, Alman İş Mahkemeleri Kanununun 2. maddesinde, iş 
mahkemelerinin münhasıran karar vermeye yetkili olduğu konuların 
kapsamlı bir listesine yer verilmiştir. Bu anlamda, adliye mahkemeleri 
dâhil olmak üzere diğer mahkemelerin yetkileri kapsam dışı tutulmak-
tadır. İş Mahkemeleri Kanununun 2. maddesi uyarınca, iş mahkeme-
si tarafından karar verilmesi gereken ve iş kanunu kapsamına giren 
uyuşmazlıklar, aynı zamanda her zaman sivil vatandaşların dâhil oldu-
ğu hukuki uyuşmazlıklardır ancak bu uyuşmazlıklar iş mahkemelerine 
doğru aşağı yönde özel bir şekilde devredilir. 

1. Hukuk uyuşmazlıkları 

 Hukuk uyuşmazlıkları, uyuşmazlık taraflarının özel hukuk kap-
samına giren hukuki sonuçlar veya hukuki ilişkiler konusunda anlaş-
mazlık içinde olduğu uyuşmazlıklardır. Burada belirleyici olan unsur, 
davacının dava dilekçesine uygun olarak karar verilecek olan ihtilaflı 
dava konusudur. Uyuşmazlık tarafını oluşturan kişiler arasındaki ilişki 
eşgüdüm çerçevesinde düzenlenmiş, bir başka deyişle kişisel çıkarla-
rının tarafların eşit haklara sahip çıkarları oldukları bir hukuki ilişki 
çerçevesinde düzenlenmesi halinde taraflar arasındaki ilişki özel hu-
kuk niteliği taşır. Özel hukuk uyuşmazlıkları dışında kamu hukuku 
uyuşmazlıkları da söz konusudur. İlgili kişilerin birbirine ast-üst ilişki-
si veya egemenlik ilişkisi çerçevesinde bağlı olduğu, egemen güce sahip 
olan tarafın kamu hukukundan kaynaklanan özel yetkilerden fayda-
landığı hallerde kamu hukuku nitelikli bir ilişki söz konusudur. Kamu 
hukuku uyuşmazlıkları, özellikle de devletin çalışma örgütü veya ticari 
düzenleme amacıyla bir işverenle ilişkili olarak hareket etmesi halinde 
iş hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durumlarda, idare 
mahkemeleri her türlü uyuşmazlığı çözmeye yetkilidir. 

 2. İş mahkemelerince karara bağlanan uyuşmazlıklar 
listesi 

 Alman İş Mahkemeleri Kanununun 2. maddesinin 1. fıkrasın-
da, iş mahkemelerinin görevli olduğu konular aşağıdaki şekilde tanım-
lanmıştır: 

 Toplu iş sözleşmesi tarafları arasındaki veya toplu sözleşme ta-
rafları ve üçüncü kişilerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan yahut 
toplu iş sözleşmesinin var olup olmamasına ilişkin her türlü özel hu-
kuk uyuşmazlıklarında; 



43

 Toplu iş uyuşmazlıklarında ortaya çıkan özel hukuk uyuşmaz 
 lıklarında.

 İşçi ve işverenler arasında iş sözleşmesinden kaynaklanan, iş 
ilişkisinin bulunup bulunmadığına, iş sözleşmesi öncesi görüşmeler 
veya iş sözleşmesinin ard etkisinden kaynaklanan özel hukuk uyuş-
mazlıklarında iş mahkemeleri görevlidir. Burada, kanunda yer alan 
tüm uyuşmazlıklar sıralanmayıp, yalnızca uygulamada en sık karşıla-
şılan uyuşmazlıklara yer verilmiştir. 

 İş mahkemesinde derdest olan veya derdest olmak üzere olan 
bir hukuk uyuşmazlığı ile yasal veya doğrudan ekonomik bir bağlantı 
içerisinde olduğu öne sürülen bir iddia varsa ve bu iddia konusun-
da başka hiçbir mahkeme münhasır yetkiye sahip değilse, bu hukuki 
uyuşmazlıklar için iş mahkemelerinde de dava açılabilir. 

 Alman İş Kanununun 2. maddesinin 4. fıkrasında öngörülen 
özel hüküm nedeniyle; özel hukuk tüzel kişileri ile kanuna binaen şah-
sen veya tüzel kişinin temsil organının bir üyesi olarak (örneğin: halka 
açık limitet şirketin yönetim kurulu üyeleri veya Alman hukuku kapsa-
mında bir limitet şirketin yöneticileri) tüzel kişiyi temsil etmek üzere 
görevlendirilen kişiler arasındaki özel hukuk uyuşmazlıklarında da iş 
mahkemeleri görevlidir.  

 3. “İşveren” ve “işçi” kavramları 

 Alman İş Mahkemeleri Kanununun 2. maddesinde yer alan bu 
katalogda, “işçi” ve “işveren” terimlerinin açık bir şekilde tanımlanma-
sının, iş mahkemelerine başvurunun mümkün olup olmadığının belir-
lenmesi açısından önemli olduğu ifade edilmektedir. 

 a) “İşveren” kavramı

Alman İş Mahkemeleri Kanununda, “işçi” kavramının tanımı 
yer almamaktadır. Ancak; Federal Alman İş Mahkemesinin uygulama-
larına göre; işveren bir işçiyi veya Alman İş Mahkemeleri Kanununun 
5. maddesinde tanımlandığı üzere işçi benzeri kişileri istihdam eden 
kişidir. Gittikçe yaygınlaşan “ödünç/geçici iş ilişkisi” kategorisi ile ilgili 
olarak; ödünç veren/sürekli işveren, Alman İş Mahkemeleri Kanunun-
da tanımlandığı üzere bir işverendir. 

 Ödünç işçi, ödünç alan/geçici işverenin iş gücüne dâhil edil-
se bile, işçi ve ödünç alan arasında hiçbir şekilde işçi-işveren ilişkisi 
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kurulmaz. Alman İş Mahkemeleri Kanununun amacı, bir şekilde iş-
çi-işveren ilişkisi ile ilgili tüm hukuk uyuşmazlıklarını usul yoluyla iş 
konuları olarak kapsama almak olduğundan, ödünç iş ilişkisi temelin-
de ödünç verilen işçiler ile ödünç alan arasında uyuşmazlık çıkması 
halinde, ödünç alan Alman İş Mahkemeleri Kanununda tanımlandığı 
üzere işverendir ve bu tür uyuşmazlıkların çözümünde iş mahkemeleri 
yetkilidir. 

 b) Alman İş Mahkemeleri Kanununda “işveren” kav-
ramı 

“İşveren” kavramı, Alman İş Mahkemeleri Kanununun 5. mad-
desinin 1. fıkrasında tanımlanmaktadır. İlgili hüküm uyarınca, işçiler 
ve beyaz yaka çalışanların yanı sıra staj için istihdam edilen kişiler de 
işçi olarak tanımlanmaktadır. 

Kanuna, şirket ana tüzüğü veya ana sözleşmesine istinaden, 
şahsen veya tüzel kişinin temsil organının üyesi olarak tüzel kişiyi veya 
tüzel kişilerden oluşan bir grubu temsil etmek üzere görevlendirilen 
kişiler, işçi olarak değerlendirilmez. Alman İş Mahkemeleri Kanunu-
nun 5.  maddesinin 2. fıkrası, açık bir şekilde kamu personelinin “işçi” 
olmadığını belirtmektedir. 

Uygulamada, işçi ve diğer ücret karşılığı istihdam edilen kişiler 
arasındaki fark, her zaman uygulamayla ilgili önemli zorluklara yol aç-
maktadır. Federal İş Mahkemesi içtihatına göre, işçi; özel hukuk söz-
leşmesi kapsamında başka bir kimseye hizmet veren ve kişisel bağlılık 
ilişkisi içerisinde olan ve başkaları tarafından belirlenen işleri talimat-
lara göre yapmakla yükümlü olan kimsedir. “Bağımlılık” ve “talimatla-
ra tabii olma” gibi hukuki kavramların hukuki bir tanımı ve hatta daha 
açık bir tanımı yoktur. Alman Medeni Kanununun (BGB) 611. maddesi 
1. fıkrasına göre, işçi-işveren ilişkisinin kabulü için gerekli önkoşul, iş-
çinin iş sözleşmesi uyarınca iş görmekle yükümlü olmasıdır. 

Öte yandan, kendi işini serbest bir şekilde organize eden ve ne 
zaman ve ne kadar çalışacağını kendisi belirleyen bir kişi işçi değildir. 
Ayrım yapabilmek açısından, esas olarak hizmetin sunulduğu koşullar 
önemlidir. 

Sözleşme tarafları, iş görme borcu doğuran bir hukuki ilişkinin 
bağımsız bir sözleşme ilişkisi olarak mı yoksa iş kanunu kapsamına 
giren bir ilişki olarak mı gerçekleştirmek istediklerine karar vermekte 
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özgürdür. Bu bağlamda, kanunla bağlanmış olma konusundaki istekli-
lik, anayasa hukuku tarafından korunmaktadır (uygulanacak ilgili hu-
kuku seçme özgürlüğü (Rechtswahlfreiheit)). Tarafların kanunla bağ-
lanma konusundaki iradesi, özellikle uygulamada iş görme ediminin 
nasıl sunulduğu ile gösterilmektedir. Bu nedenle de; yalnızca imzala-
nan sözleşmenin lafzı değil aynı zamanda iş görme ediminin sunul-
duğu gerçek koşullar incelenmelidir. Entegrasyon (ve dolayısıyla işçi 
statüsü), sözleşmenin karşı tarafının iş görme ediminin içeriği, yapılış 
biçimi, zamanı, süresi ve gerçekleştirileceği yer ile ilgili talimat verme 
hakkına sahip olması ve işçinin de bu talimatlara bağlı olmasıyla an-
laşılır. Münferit durumlarda, talimatlar ne kadar spesifik ise, ilişkinin 
işçi işveren ilişkisi niteliği taşıma olasılığı o kadar yüksektir. Münferit 
durumlarda, ayrım yapmak her zaman zordur. 

İş yargısı usullerinde, işçi statüsünün iş kanununa başvurunun 
gerekçelendirilmesi için daima bir önkoşul olduğu ancak daha çok da 
dava yoluyla öne sürülen iddianın esası için de temel teşkil ettiği dik-
kate alınmalıdır. Bu tür durumlarda, davacının işçi statüsü konu ile iki 
açıdan ilgilidir: bir yandan İş Kanunu kapsamında başvurunun gerek-
çelendirilmesi için bir önkoşul diğer yandan ise örneğin hukuka aykırı 
feshe karşı açılan bir davanın esasının belirlenmesiyle ilgilidir, çünkü 
gönüllü yardımcı ve müdür arasındaki hukuki ilişkinin devamlılığı de-
ğil ancak işçi ile işveren arasındaki hukuki ilişkinin devamlılığı Feshe 
Karşı Koruma Kanunu uyarınca korunmaktadır. Bu tür durumlarda, 
yalnızca, davacının kendisinin işçi olduğuna ilişkin iddiası, iş mahke-
melerine başvuruyu gerekçelendirmak için yeterlidir (SIC-NON dava-
sı). 

Bu dava türü, AUT-AUT davaları ile karıştırılmamalıdır.  Bura-
da, davayı açan taraf, ya iş kanununa ya da medeni kanuna dayandırıla-
bilecek bir iddia öne sürmektedir. Ancak, iddiaya ilişkin bu iki dayanak 
birbirini dışlamaktadır. Örneğin; dava açan tarafın işçi-işveren ilişkisi 
olarak gördüğü, karşı tarafın ise ücretsiz gönüllü yardım olarak gördü-
ğü bir hukuki ilişki çerçevesinde gerçekleştirilen iş için mutabakata va-
rılan bedelin ödenmesine ilişkin açılan dava, bu çerçeveye dâhildir. Bu 
türden AUT-AUT davalarında, yalnızca davacının işçi olduğuna dair 
hukuki görüşü, iş mahkemesine başvuru hakkının kullanılması için ye-
terli olamaz. Bundan ziyade; işçi statüsüne ilişkin gerçeklere dayanan 
iddia, bahsi geçen türden bir başvurunun gerçekleştirilebilmesi için en 
azından aksi ispatlanamayacak nitelikte olmalıdır. 
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Üçüncü grup davalarda (ET-ET davaları); dava konusu iddia-
lar hem iş hukuku hem de medeni kanuna dayandırılabildiği şekilde 
sınıflandırılmakta ancak bu iddia dayanakları karşılıklı olarak birbirini 
dışlamaktadır. Bu tür davalarda, işçi  işçi-işveren ilişkisinin var oldu-
ğunu aksi ispatlanamayacak şekilde göstermelidir. İşçinin, sadece işçi 
olduğuna dair kendi iddiası, bu tür davalarda iş kanununa başvurmak 
için yeterli olmayacaktır. 

4. Uyuşmazlık çözüm usulünde iş mahkemelerinin 
yetkisi 

İş mahkemelerine yalnızca, işçiler ve işverenler arasındaki 
uyuşmazlıkların çözümü için başvurulmamaktadır. Daha önceden de-
ğerlendirilen tüm uyuşmazlıklar, Alman İş Mahkemeleri Kanununun  
2. maddesi 5. fıkrası uyarınca hüküm usulü dinlenerek verilmiş  (Urte-
ilsverfahren) çerçevesinde ele alınmıştır. Yargılama usulü, çözüm usu-
lü (karar usulü) (Beschlussverfahren) ile karıştırılmamalıdır. Çözüm 
usullerinde iş mahkemelerine erişim, işveren veya işçinin bir hukuki 
uyuşmazlığa düşmesine bağlı değildir. Ancak, Alman İşyeri Örgütlen-
me Yasası (Betriebsverfassungsgesetz), Alman Yönetici Temsilcileri 
Komiteleri Kanunu (Sprecherausschussgesetz) ve Alman Yönetime 
Katılma Yasası (Mitbestimmungsgesetz) kapsamında ortaya çıkan 
tüm uyuşmazlıkların çözümünden iş mahkemeleri sorumludur ve iş 
mahkemeleri, Alman İş Mahkemeleri Kanununun 2a maddesi uyarın-
ca çözüm usulüne göre bu konularda karara varmaktadır. Yargılama 
usulü ve çözüm usulü arasındaki temel farklılıklar ayrı ayrı değerlen-
dirilmelidir.  

III. İş uyuşmazlıkları ve görevli mahkemeler 

1.  İş uyuşmazlıkları  

İş mevzuatı konularından sorumlu mahkemeler üç seviyede dü-
zenlenmektedir. Bölgesel düzeyde (Eyalet);  iş mahkemeleri (Alman 
İş Mahkemeleri Kanunu 14. madde) ve bölge iş mahkemeleri (Alman 
İş Mahkemeleri Kanunu 33. madde) bulunmaktadır. Alman Anaya-
sasının 95. maddesinde güvence altına alındığı üzere, bir de Alman 
Federal İş Mahkemesi (Alman Anayasası 40. madde) bulunmaktadır. 
Alman Federal İş Mahkemesi, Erfurt’ta yer almaktadır. Tüm iş mah-
kemesi yargı organları, yargıç heyetinden oluşmaktadır. Yargıç heye-
tinde; yargıçlık görevi için yeterliliğe sahip olmaları gereken başkan 
yargıçlar, biri çalışanlar biri de işverenler arasından seçilen meslekten 



47

olmayan yargıçlar bulunmaktadır (Alman İş Mahkemeleri Kanunu 16. 
madde). İş mahkemesi ve bölge iş mahkemesinde, bir profesyonel yar-
gıç ve iki meslekten olmayan yargıçtan oluşan daireler vardır (Alman 
İş Mahkemeleri Kanunu m. 16, f. 2 ve m. 35, f. 2). Alman Federal İş 
Mahkemesinde; bir başkan, meslekten iki yargıç yardımcısı ve iki mes-
lekten olmayan yargıçtan oluşan senatolar bulunmaktadır (Alman İş 
Mahkemeleri Kanunu m. 41, f. 2). 

2.  Temyiz aşaması

Temyiz aşamaları, iş mahkemesinde yargılama usulü ile baş-
lamaktadır (Alman İş Mahkemesi Kanunu m. 14). İş mahkemesi, 
uyuşmazlık konusunun esasına bakmaksızın işçi-işveren ilişkisinden 
kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözülmesinde görevlidir. İkinci 
derecede, bölge iş mahkemeleri istinaf mahkemeleri görevini yürüt-
mektedir (Alman İş Mahkemeleri Kanunu m. 64, f. 1). İstinaf başvuru-
su, üç koşulun yerine getirilmesinden sonra kabul edilmektedir: İsti-
naf başvurusu, 

-	 İş mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde, 

-	 İtiraz konusunun değerinin 600 Avroyu aşması halinde veya

-	 Devam eden bir istihdama ilişkin dava hakkındaki bir uyuş-
mazlıkla (işten çıkarmaya karşı koruma) bağlantılı olması ha-
linde veya

-	 Gıyabi hüküm verilen özel dava varsa kabul edilir. 

Üçüncü derece olarak, bölge iş mahkemelerinin nihai yargı ka-
rarlarına karşı Alman Federal İş Mahkemesine yapılacak temyiz baş-
vurusu, özel bir kabul sürecinden sonra değerlendirilmeye alınmakt-
adır. 

Toplu iş hukukundan kaynaklanan hukuki sorunların çözü-
münde de iş mahkemeleri birinci derecede görevlidir. İş mahkemesi-
nin kararına karşı bölge iş mahkemesine itiraz edilmelidir (Alman İş 
Mahkemeleri Kanunu m. 87, f. 1). Üçüncü derecede, başvuru bölge iş 
mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde, Alman Federal İş Mah-
kemesine yasal itiraz yapılmalıdır (Alman İş Mahkemeleri Kanunu m. 
92, f. 1).  
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 3.  Alman Federal Yüksek Mahkemesi Ortak Senatosu 
(Gemeinsamer Senat) 

Çeşitli özel mahkeme sistemlerinin yargı uygulamalarında ye-
knesaklık sağlamak adına, Alman Anayasasının 95. maddesinin 2. fık-
rası Federasyonun Yüksek Mahkemelerinin Ortak Senatosunun kurul-
masını öngörmektedir. Bu Ortak Senato, Karlsruhe’de yer almaktadır. 
Ortak Senato; Federasyon yüksek mahkemelerinin başkanları, içtihat-
ları farklılık gösteren senatoların başkanları ve bu senatoların her bi-
rinden gelen bir yargıçtan oluşmaktadır. Bir Federal Yüksek Mahke-
mesi hukuki bir konuda başka bir Federal Yüksek Mahkemesinin aldığı 
karardan farklı bir karar almak isterse, Ortak Senato karar vermelidir. 
Ortak Senatonun bu yetkisi; Alman Federal İş Mahkemesindeki Büyük 
Senatonun görevi ile karıştırılmamalıdır. (Alman İş Mahkemeleri Ka-
nunu m. 45). Bu durumda Alman Federal İş Mahkemesindeki Büyük 
Senatonun bir Federal İş Mahkemesi senatosunun başka bir senato-
dan aldığı karardan farklı görüşe sahip olup olmadığına dair hukuki 
soruya karar vermesi gerekmektedir ve bu soru kanunun gelişimi veya 
kesinliği açısından oldukça önemli bir sorudur. Bu karar, hükmü ve-
ren senato için bağlayıcıdır. Alman Federal İş Mahkemesindeki Bü-
yük Senatonun böyle bir kararı ile yargı uygulamasında yeknesaklık 
sağlanmaktadır. Ortak Senato, ancak birkaç mahkeme sisteminden 
oluşan yargı organları arasında yargı uygulamalarının yeknesaklığının 
tehlikeye gireceğinden korkulması halinde bu karar aleyhine karar al-
maktadır. 

4. İlk derece mahkemelerindeki usul - Yargılama usulü 

İş hukuku uyuşmazlıklarından sorumlu mahkemelerde usul, 
esas olarak hukuk muhakemesi usulünün uygulanması temeline da-
yanmakla birlikte ve özel olarak iş hukukuna özgü usul düzenlemeleri-
nin varlığı da belirtilmelidir. 

1. Genel usul ilkeleri 

 a)  Sözlü yargılama ilkesi 

İş mahkemesindeki işlemlerde sözlü yargılama ilkesi, normal 
hukuk davalarında uygulandığından çok daha fazla uygulanmaktadır. 
Bunun nedeni; birinci derecede genellikle dava deneyimi olmayan 
kişilerin mahkeme huzuruna çıkmasıdır. Bu kişiler için, yazılı bir usulün 
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uygulanması yoluyla kanuni haklarının kullanılmasına getirilen her 
türlü kısıtlama engellenmelidir. Sözlü yargılama ilkesi, mahkemenin 
yalnızca taraflarca sunulan vakıalar üzerinden ilerlemesini ve öne 
sürülen yasal savunmaların incelenmesi ile kendisini kısıtlamasını 
gerektirmektedir. Vakıaları sunma yükü bulunan tarafça ibraz 
edilmediyse, aleni vakıalar dahi dikkate alınmamalıdır. Dolayısıyla, 
sözlü yargılamalarda esas konuyu, yalnızca taraflar sunar. Mahkeme 
sunulan vakıalarla bağlı kalır ve kararını yalnızca bu vakıalara 
dayandırabilir. Taraflar, delil gösterme zorunluluğuna kendileri karar 
verir  ve bu delillerle ya iddialara itiraz ederler ya da mahkemeye delili 
kabul ettirir veya reddetmesine mani olur. Sözlü yargılama ilkesine 
karşı her türlü kısıtlama, genellikle yargıçların bilgilendirme görevi 
nedeniyle getirilmektedir.

 b)  Taraflarca hazırlama ilkesi 

Taraflarca hazırlama ilkesi (Dispositionsgrundsatz veya Verfü-
gungsgrundsatz), sözlü yargılama ilkesinden farklıdır.  Bu ilke, maddi 
iddiayı tespit etme hakkını ifade etmektedir. Bu ilke, tarafların mah-
kemeye başvurmak isteyip istemediklerine karar verme özgürlüklerini 
etkilemektedir. Kanunda; dava başvurusunun ve diğer başvuruların 
nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiği büyük ölçüde tanımlanmıştır. 
Alman Hukuk Muhakemesi Kanununun 253. maddesinde öngörülen 
dava dilekçesinin içeriğine ilişkin gereklilik, iş mahkemesi usulünde 
de Alman Hukuk Muhakemesi Kanununun 253. maddesine istinaden 
uygulanmaktadır, yani ilk olarak mahkeme ve tarafların belirlenmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, öne sürülen iddianın gerekçeleri ve özel başvu-
ru dahil olmak üzere uyuşmazlığın konusu ifade edilmelidir. 

 c)  Kesinlik ilkesi 
 

İş mahkemesi usulünde, Alman Hukuk Muhakemesi Kanunu 
253. maddesinde dava dilekçesi için öngörülen gereklilik, benzer şekil-
de uygulanmaktadır. Bu nedenle; uyuşmazlığın konusu, öne sürülen 
iddianın gerekçeleri ve özel başvurunun ifade edilmesi gerekmektedir. 
Bu gerekliliklerin yerine getirilmemesi halinde, dava başvurusu kabul 
edilemez. İddia konusu ve iddianın gerekçeleri, belirli bir hukuki neti-
ce doğuran vakıalardır. Tarafların hukuki ehliyeti burada önemsizdir. 
İddia başvurusu yoluyla, yasal koruma başvurusunun türü ve kapsamı, 
yani uyuşmazlığın konusu, daha iyi tanımlanmaktadır. Bu, mahkeme 
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için bağlayıcıdır. Mahkeme, resmi olarak uyuşmazlık konusunu veya 
içeriğini değiştiremez. Başvuru, yoruma açıktır ve mahkeme başvuru-
nun güvenilir bir şekilde sonuçlandırılması için gayret göstermeli ve 
buna uygun talimatlar vermelidir. 

Kesinlik ilkesi, aynı zamanda tarafların kesin bir şekilde belir-
lenmesini de gerektirmektedir. Belgelerin gönderilmesi için davalının 
adresi, davayı açan tarafça belirtilmelidir. Mahkeme, belgelerin gön-
derilmesi için adres belirlemeye yetkili değildir.  

 d)  Serilik ilkesi 

 İş mahkemesi usulü, her koşulda hızlandırılmalıdır (Alman 
İş Mahkemeleri Kanunu m. 9/1). Hızlandırma yükümlülüğü, devam 
eden istihdama ilişkin uyuşmazlıklarda işçi-işveren ilişkisinin varlığı-
nın veya yokluğunun tespit edilmesi gerektiği durumlarda geçerlidir 
(Alman İş Mahkemeleri Kanunu, m. 61a). 

 2. Çeşitli dava türleri 

Hukuk muhakemesi usulünde olduğu gibi, davalar; usul içeri-
ğine göre eda davası, tespit davası ve yenilik doğuran davalar olarak 
ayrılmaktadır. 

 a)  Eda davası 

Eda davası; davalının bir edimi yerine getirmesi, katlanması 
veya kaçınması için karar verilmesi amacıyla açılan dava; istihdamın 
devamı için açılan dava; bir edimin yapılmaması yönündeki kararın ip-
tali için açılan dava veya bunların özlük dosyasından çıkarılması, izin 
verilmesi, tazminat talebi veya rekabetin kısıtlanması için açılan dava-
dır. Genellikle, eda davasında tarafların hukuki yararı söz konusudur 
ancak iddia başvurusunda bulunmak için daha kolay bir yol olması ha-
linde böyle bir menfaatten söz edilemez. 

 b)  Tespit davası  

Tespit davasında verilen hüküm, eda davasında olduğu gibi 
edaya ilişkin karar içermez, hükmün icrası ancak yargılama giderleri-
nin tespit edilmesi halinde mümkündür. Alman Hukuk Muhakemesi 
Kanunu 256. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, söz konusu davanın konu-
su yalnızca, işçi- işveren ilişkisinin varlığının veya yokluğunun tespiti, 
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yasal bir belgenin tanınması veya belgenin özgün olup olmadığının 
tespiti olabilir. Tespit davasında ön koşullar, usulün her aşamasında 
incelenmelidir. 

Tespit davalarının konusu, ilk olarak işçi-işveren ilişkisinin 
varlığı veya yokluğu olabilir. Diğer bir ifadeyle, dava konusu iki kişi 
arasındaki veya kişi ile somut olgulardan doğan şeyler arasındaki hu-
kuki ilişkilerdir. Tespit davası ile, tayin hakkı veya çalışma koşullarının 
değiştirilmesi hakkı da incelenebilir. İşçi tarafından açılan çoğu tespit 
davası, işçi-işveren ilişkisinin ani bir şekilde mi yoksa ihbar süresinin 
sona ermesinden sonra mı sonlandığını belirlemek amacıyla açılmak-
tadır. 

Tespit davası kapsamında, yalnızca soyut hukuki meselelerin 
mahkeme tarafından incelenmesine izin verilmez. Dava konusu iddi-
anın konusu ve gerekçeleri belirtilmelidir; menfi tespit davasının açıl-
ması halinde, davalının bir iddiada bulunduğu gösterilmelidir. Taraflar 
arasında belirgin nitelikte belirli bir uyuşmazlık olmalıdır. Bu türden 
bir uyuşmazlık yoksa, her türlü karar hukuki bir görüş niteliğinde ola-
caktır ki mahkemelerin bunu yapması yasaktır.  

Tespit davasının açılabilmesi olması için, davacının hukuki iliş-
kinin yargı kararı yoluyla ivedilikle tespit edilmesi konusunda özel bir 
hukuki yararının olması gerekmektedir. Bu türden bir dava, hakların 
korunması konusunda genel menfaat davası niteliğindedir. Bu usul ge-
rekliliğinin yerine getirilip getirilmediği, davanın her aşamasında re-
sen incelenmelidir ve bu durum temyiz mahkemesi için de geçerlidir. 

 c)  İnşai davalar/Yenilik doğuran davalar 

 Yenilik doğuran davaların açılmasının nedeni, hukuki bir 
durumun kurulması, kaldırılması veya değiştirilmesi için mahkeme 
kararının gerekli olmasıdır. Eda davası ve tespit davasından farklı 
olarak, yenilik doğuran davalarında tespit yapılmaz ancak bu davalar 
hukuki durumu değiştirmektedir ve böylelikle de hukuk yaratma 
etkisine sahiptir. Maddi olarak hukuki açıdan bağlayıcı etkinin yanı 
sıra, bu davalarda bir usul etkisi de bulunmaktadır. Bu tür davalar, 
iş mahkemesi usulü için yalnızca sınırlı ölçüde önemlidir. Yenilik 
doğuran dava örnekleri arasında, Alman Feshe Karşı Koruma 
Yasasının 9. ve 10. maddeleri kapsamında işçi-işveren ilişkilerinin 
çözüme kavuşturulmasına yönelik başvurular yer almaktadır zira bu 
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başvurular sonucunda mahkemenin aldığı karar ile, iş ilişkisi sona 
erdirilmektedir. 

 3.  Sözlü duruşma 

 a)  Uzlaşma 

Alman İş Mahkemeleri Kanununun 54. maddesinde öngörülen 
uzlaşma, iş mahkemeleri yargılama usulünün çekirdek unsurudur ve 
uygulamaya dair hukuki bir özelliktir. 

Sözlü duruşma, başkanın taraflar arasında sulh anlaşmasını 
sağlama amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği duruşma ile başlamak-
tadır. Başkan, bu amaç doğrultusunda uyuşmazlığın tüm detaylarını 
taraflarla görüşmelidir ve tüm koşulları hür bir şekilde dikkate almalı-
dır. Başkan, yeminli sorgulama istisna olmak üzere vakıanın netleşti-
rilmesi için bu kapsamda her türlü fiili gerçekleştirebilir. 

Geçici yasal koruma istisna olmak üzere, uzlaşma yargılama 
usulü uygulanan tüm davalarda zorunludur. Taraflar uzlaşmadan fera-
gat edemezler. Aleniyet gerekliliği, uzlaşma usulünde de geçerlidir. Uz-
laşma bağlayıcı değildir ve uzlaşmanın amacı, taraflara yargı kararına 
ulaşmadan vakıalar ve uyuşmazlık konusunu tartışma fırsatı sunmak-
tadır. Uzlaşmada başkanın gerçekleştirebileceği fiiller, örnek olarak, 
belirli belgelerin sunulmasını talep etme ve belirli maddelerin incelen-
mesi olabilir; başkan, taraflardan hukuki uyuşmazlığa ilişkin bireysel 
konular hakkında yorum yapmalarını talep edebilir, diğer mahkeme 
dosyalarına başvurabilir ve bunları taraflarla tartışabilir. Ancak delil 
tespitine müsaade edilmemektedir. Uzlaşma sırasında herhangi bir 
başvuru yapılmamaktadır. 

Şimdiye kadar, Alman iş mahkemelerinde görülen çoğu uzlaş-
ma çözüme kavuşturulmuştur. Anlaşma, kayıt altına alınmalıdır; çözü-
mün kayıt altına alınmasıyla birlikte hukuki uyuşmazlık sona ermek-
tedir. 

Uzlaşma işlemleri, usulde bir sona varılmadığı takdirde neti-
cesiz kalır. Ayrıca uzlaşma işlemi, davayı açan tarafın iddiasını geri 
çekmesi veya davalının öne sürülen iddiaları kabul etmesi halinde de 
neticesiz kalır. Bu tür durumlarda, sonuç davanın  dolaylı olarak son-
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landırılmasıdır, bu şekilde sonlandırma yalnızca uzlaşma usulünün  
ardından görülecek uyuşmazlık duruşmasında verilecek muvafakat 
veya feragat kararı ile mümkündür. 

Uzlaşma işleminin neticesiz kalması halinde, duruşma için bir 
tarih belirlenmelidir. Böylesi bir durumda, mahkeme taraflara bir-
takım görevler yükleyebilir: özellikle de mahkeme duruşmaya hazırlık 
yapılması için alınması gereken tüm tedbirleri alabilir (Alman İş Mah-
kemeleri Kanunu m. 56). 

 Özellikle de Almanya’nın taşra yargı mercilerinde, uzlaşma iş-
lemleri, iş hukuku kapsamına giren uyuşmazlıklarının belirleyici bi-
leşenleridir. Şimdiye kadar, iş mahkemesinde açılan davaların büyük 
bir kısmı ilk uzlaşma duruşmasında sulh yoluyla çözüme kavuşturul-
muştur. Başarılı uzlaşma duruşmaları genellikle 30 dakika civarında 
sürerken yargıçlar uzlaşma duruşmaları için normalde 10 dakika ayır-
maktadır. Uzlaşmanın başarılı veya başarısız olması daha çok yargıcın 
mümkün olan en kısa süre içinde vakıaları anlama, tarafların menfa-
atlerini değerlendirip tartma ve hukuki durumla ilgili ilk tahminlerini 
oluşturma konusundaki deneyim ve becerisine bağlıdır. Davanın ba-
şarıyla sonuçlanma ihtimali de tartışılmaktadır. Yargıçlar, çözüm için 
baskı uygulamak amacıyla için tam olarak bu argümanı kullanmak-
tadır. Yargıçlar deneyimsiz avukatları, genellikle davayı açan tarafın 
veya davalının menfaatleriyle çelişen kararlar vermeye zorlarlar. 

 b)  Alman İş Mahkemeleri Kanununun 54. maddesi 6. 
fıkrası uyarınca adli uzlaşma usulü

İş Mahkemeleri Kanununun 54. maddesi 1. fıkrası kapsamın-
da yer alan bu zorunlu uzlaşmanın yanı sıra, Alman İş Mahkemeleri 
Kanununun 54. maddesinin 6. fıkrası uyarınca adli uzlaşma seçeneği 
mevcuttur. Uzlaşma yargıcı huzurunda gerçekleştirilen uzlaşma, Al-
man İş Mahkemeleri Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrası kapsamın-
da yer alan uzlaşmanın yerine geçmez. Uzlaşma yargıcı meslekten bir 
yargıçtır; meslekten olmayan yargıçlar, adli uzlaşma sürecinde destek 
sağlamazlar. Alman İş Mahkemeleri Kanununun 54. maddesinin 1. fık-
rasına istinaden, duruşmalara başkanlık eden yargıçtan farklı olarak, 
yargıcın karar verme yetkisi yoktur ve bu nedenle de bu yargıç, mahke-
menin davalara görevlendirme planına göre gerçek hukuki uyuşmaz-
lığı çözmeye yetkili yargıçların yer aldığı dairenin bir üyesi olamaz. Adli 



54

uzlaşma işlemlerine, uyuşmazlığı çözmeye yetkili ve meslekten olan 
mahkeme yargıçları başkanlık etmektedir. Adli uzlaşmanın mantığı 
ve amacı, uyuşmazlığın mahkeme dahilinde çözümünü güçlendirmek-
tir. Adli uzlaşma, mahkeme bünyesinde gerçekleştirilen arabuluculuk 
usulüne çok benzerdir. Uzlaşma yargıcı, uyuşmazlığı çözmek için ara-
buluculuk dâhil olmak üzere her türlü yönteme başvurabilir. Ancak, 
bu durum aynı zamanda özellikle de yalnızca uyuşmazlık çözümün-
de yeterliliğe sahip olduğu kanıtlanan yargıçların uzlaşma yargıçları 
olarak atanması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu yargıçlar, ancak 
arabulucu eğitimi aldıklarını gösterebilirlerse bu görev için yeterlilik 
kazanırlar. Yargıçların yeterliliğine bakmadan, örneğin daire başkanı 
olarak yetersiz performans sergilediği tespit edilen hakimlerin uzlaş-
ma yargıcı olarak görevlendirilmelerine veya her yargıcın sırayla uzlaş-
ma yargıcı olarak görev yapmasına izin verilmemektedir. 

Uzlaşma yargıcı, belirli bir vazife için görevlendirilmelidir. 
Tarafların, uzlaşma yargıcı hakkında uzlaşmaya varmasına müsaade 
edilmemektedir. Ayrıca, uzlaşma yargıcı Alman Anayasasında tanım-
lanan meşru bir yargıçtır ve mahkemenin dava atama planına göre 
görevlendirilmektedir.  Uyuşmazlığı çözmek için görevlendirilen yar-
gıç, uyuşmazlığı uzlaşma yargıcına sevk edebilir. Hukuki uyuşmazlığın 
uzlaşma yargıcına sevk edilmesi konusunda tarafların mutabakatının 
gerekli olup olmadığı tartışmalı bir konudur. Yasama organı bununla 
ilgili açık bir fikir beyan etmemiştir. Fakat adli uzlaşma, sadece tarafla-
rın adli uzlaşmaya başvurma konuşunda mutabakata varması halinde 
amacına ulaşabilir. 

Almanya hukuk uygulamalarında, adli uzlaşma, genellikle yö-
netim kadrosunun de yer aldığı duruşmalarla gerçekleştirilmektedir. 
Adli uzlaşmanın en büyük avantajı, kovuşturmanın aleni olarak ger-
çekleştirilmiyor olmasıdır. Adli uzlaşma, uyuşmazlığın mahkeme için-
de çözümünü teşkil ettiğinden ayrıca herhangi bir masraf tahakkuk 
etmemektedir. Bu nedenle ilave herhangi bir mahkeme veya avukat 
masrafı da tahakkuk etmemektedir. Bu doğrultuda, adli uzlaşmanın 
gerçekleştirilmesi, ancak saatlik ücretler konusunda anlaşmaya varıl-
ması halinde dava vekillerinin menfaatinedir. Normalde, adli uzlaşma 
süreci öncesinde mahkeme ve taraflar arasında bir adli uzlaşma anlaş-
ması yapılmaktadır. 
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 c) Alman İş Mahkemesi Kanunu 54a uyarınca 
arabuluculuk usulü 

 Alman İş Mahkemeleri Kanununun 54. maddesinin 6. fıkrası 
uyarınca, adli uzlaşmanın yanı sıra, Alman İş Mahkemeleri Kanunu 
54a maddesi kapsamında yer alan arabuluculuk usulü, uyuşmazlıkla-
rın çözümü için bir diğer bağımsız seçenektir. Alman İş Mahkemele-
ri Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, mahkeme taraflara 
arabuluculuk veya uyuşmazlıkların mahkeme dışında çözülmesi için 
başka usuller önerebilir. Tarafların arabuluculuk veya mahkeme dışı 
uyuşmazlık çözümü için diğer usulleri tercih etmesi halinde, mahkeme 
yargı işlemlerinin durdurulması kararını alacaktır. 

İş Mahkemeleri Kanununa 54a sayılı maddenin eklenme-
si 20.05.2015 tarihine kadar uygulanması gereken medeni ve tica-
ret hukuku davalarında arabuluculuğu konu alan 2008/52/EC sayı 
ve 21.05.2008 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinden 
kaynaklanmaktadır. 21.07.2012 tarihinde, Almanyada Arabuluculuk 
Kanunu (arabuluculuğun ve mahkeme dışında uyuşmazlık çözümü-
ne ilişkin diğer usullerin geliştirilmesi hakkında kanun) çıkartılmış ve 
26.0.2012 tarihinde yürürlüğe koyulmuştur. Fakat, Alman iş mahkeme-
leri sisteminde, karşılıklı mutabakata dayalı uyuşmazlık çözümü, başlı 
başına yeni bir usul değildi.  İş mahkemesi usulü, her zaman bağımsız 
uyuşmazlık usulü ile birlikte tüm süreç boyunca hukuki uyuşmazlığın 
sulh yoluyla çözülmesini sağlaması için yargıca verilecek kanuni tali-
matı öngörmüştür. Tarihsel bakış açısından değerlendirilecek olursa, 
iş mahkemesi sistemi için uzlaşma fikri, asli öneme sahipti. Bunun ak-
sine, daha dar bir anlamda arabuluculuk; uyuşmazlığın uyuşmazlığa 
düşen taraflarca tamamen gönüllülüğe dayalı olarak ve mahkeme dı-
şında çözüme kavuşturulduğu bir yöntemdir. Yansız bir üçüncü taraf 
olarak hareket eden arabulucu, yalnızca tarafların karşılıklı mutabakat 
içerisinde çözüm bulmalarında tarafları desteklemektedir. Dolayısıyla, 
arabuluculuğun özelliği, arabulucunun esas hakkında karar verme yet-
kisinin olmamasıdır. Alman Arabuluculuk Kanunu; işlemlerin gizliliği, 
arabulucunun bağımsızlığı ve tarafsızlığı, işlemlerin gönüllülük esası-
na dayanması ve özellikle de takdir yükümlülüğü gibi arabuluculukla 
ilgili temel hususları ortaya koymaktadır. 
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V.  İkinci derece mahkemelerdeki usul — Yargılama usulü

İş mahkemelerinin hükümlerine karşı istinaf başvurusu, bölge 
iş mahkemelerine yapılmaktadır (Alman İş Mahkemeleri Kanunu m. 
64/1). Bu başvuru ancak aşağıdaki koşullarda gerçekleştirilebilir: 

-	 İş mahkemesinin yargılama usulü çerçevesinde kabul edilmesi 
halinde,

-	 Temyiz konusunun değerinin 600 Avroyu aşması halinde, 

-	 Temyizin bir işçi-işveren ilişkisinin varlığı, yokluğu veya son-
lanması ile ilgili olması halinde veya 

-	 Temyizin gıyabi hükme ilişkin olması ve dolayısıyla bu gıyabi 
hükme itirazın mümkün olmaması ve temyizin ağır ihmalin 
bulunmadığı gerçeğine dayanması halinde. 

İş mahkemesi temyiz başvurusunu aşağıdaki koşullarda kabul 
eder: 

-	 Dava konusunun son derece önem arz etmesi halinde,

-	 Dava konusunun toplu sözleşme tarafları arasındaki hukuki 
uyuşmazlığa veya toplu uyuşmazlığın varlığı veya yokluğuna ve 
diğer toplu iş hukuku uyuşmazlıklarıyla ilgili olması halinde. 

Temyiz başvurusunun kabul edilmesi uygulamada hiçbir önem 
arz etmez çünkü adli işlemlerde uyuşmazlık konusunun değeri genel-
likle 600 Avroyu aşmaktadır. 

Temyizin mahiyetinde, askıya alma etkisi bulunmaktadır, yani 
kendi içinde kabul edilebilir olan temyiz başvurusunun tam zamanın-
da yapılması ile birlikte nihai yargı kararının kesinleşmesi durdurul-
maktadır (Alman Hukuk Muhakemesi Kanunu m. 705/2) 

Temyizin özelliklerinden biri de yetki devri etkisine, yani “hü-
cum etkisine”  sahip olmasıdır. Temyiz başvurusu yapıldığında, dava 
konusu otomatik olarak istinaf mahkemesine yönlendirilmektedir 
çünkü yalnızca istinaf mahkemesi bu aşamada işlem yapmaya yetki-
lidir. İş mahkemesi mağduriyetin giderilmesi yoluyla kararını değiş-
tirme ve böylece temyiz dayanağını ortadan kaldırma yetkisine sahip 
değildir. 
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İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinin basit bir tekrarı 
değildir. Daha ziyade, istinaf mahkemesi hataları tespit ederek düzelt-
me rolüne sahiptir (Alman Hukuk Muhakemesi Kanunu m. 529 ile 
bağlantılı olarak Alman İş Mahkemeleri Kanunu m. 64/I). Bu durum, 
ilk derece mahkemelerinde maddi dayanağın açıklığa kavuşturulması-
na son derece önem verildiğinin bir göstergesidir. İstinaf aşamasında, 
yeni vakıalar yalnızca Alman İstinaf Mahkemesi Kanunu m. 67 uyarın-
ca usule dâhil edilebilir. Yani; bölge iş mahkemesinin serbest görüşüy-
le yeni iddia ve savunma yollarının hukuki uyuşmazlığın çözümünde 
gecikmeye neden olmaması veya ilgili tarafın geç kabulün gerekçesini 
tatmin edici şekilde açıklaması koşuluyla, yeni iddia ve savunma yolla-
rı istinaf aşamasında kabul edilecektir. 

İstinaf başvurusu bir aylık süre içerisinde yapılmalıdır ve iki 
ay içerisinde gerekçelendirilmesi (Alman İş Mahkemeleri Kanunu 
m. 66/1-1). Her iki süre de, kararın verildiği tarihten başlar ancak bu 
sürelerin başlangıcı hüküm iletildikten sonra en geç beşinci ayın so-
nunu geçemez. İstinaf dayanağının tebliğ edilmesinden sonra en geç 
bir ay içinde istinaf başvurusuna yanıt verilmelidir. İstinaf dayanağı-
nın tebliğ edilmesiyle birlikte, davalı, istinafa yanıt yanıt verme süreci 
hakkında bilgilendirilmelidir. Başkanın serbest kararına göre hukuki 
uyuşmazlığın uzatma nedeniyle geciktirilmeyeceği koşuluyla veya il-
gili tarafın gecikmeyle ilgili önemli dayanaklar sunması koşuluyla, is-
tinaf gerekçesinin sunulması ve istinafa yanıt verilmesine ilişkin süre-
ler başvuru üzerine başkan tarafından uzatılabilir fakat bu uzatmanın 
başkanın hür görüşün göre hukuki uyuşmazlıkta gecikmeye neden ol-
maması veya ilgili tarafın somut gerekçeleri sunması gerekmektedir 
(Alman İş Mahkemeleri Kanunu 66. Bölüm). 

Alman İş Mahkemeleri Kanunu 66. maddesinin 1. fıkrası 1. bent 
uyarınca, istinafın görülmesi için mahkeme tarihi gecikmeksizin be-
lirlenmelidir. Ancak, istinafın çözüm yoluyla kabul edilemez başvuru 
olarak reddedilmemiş olması gerektiği öngörülmüştür. İstinafın kabul 
edilebilirliğine ilişkin herhangi bir itiraz olmaması halinde ve istina-
fın kabul edilebilirliği hakkında sözlü duruşmada bir karara varılması 
gereken durumlarda, mahkeme tarihi gecikme olmaksızın belirlenme-
lidir. Ancak, yalnızca duruşma tarihi gecikme olmaksızın belirlenme-
lidir. Mahkeme tarihinin belirlenmesi konusunda kanunda herhangi 
bir hüküm öngörülmemiştir. Mahkeme tarihi, başkan yargıç tarafın-
dan tek başına belirlenecektir ancak bu işlem ihmal sonucu gecikme 
olmaksızın yapılmalıdır. Her türlü durumda, istinaf dayanakları, mah-
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keme tarihi belirlenmeden önce sunulmalıdır. Ancak bu dayanaklar 
mahkemeye ulaştığında, istinafın kabul edilebilir olup olmadığı değer-
lendirilebilir. 

Almanya’nın büyük iş mahkemelerinde, istinaf usulü altı ila 
dokuz ay sürmektedir. Şimdiye kadar çoğu istinaf süreci, tek celsede 
çözüme kavuşturulmuştur. Ayrıca, ikinci derece mahkemelerinde de 
uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulma oranı da oldukça yüksektir. 

İstinaf usulü, istinaf hükmü ile son bulmaktadır (Alman İş 
Mahkemeleri Kanunu m. 69). Vakıalara ilişkin tespitler ve kararın ge-
rekçeleri ile birlikte hüküm, dairenin tüm üyeleri tarafından imzalan-
malıdır. 

 VI. Üçüncü derece mahkemelerdeki usul- Yargılama 
usulü 

Bölge iş mahkemesinin kesin hükmüne yönelik temyiz başvu-
ruları, bölge iş mahkemesi kararında kabul edilmesi halinde, Alman 
Federal İş Mahkemesinde karara bağlanmaktadır (Alman İş Mahke-
meleri Kanunu m. 72). 

 Temyiz başvurusu aşağıdaki koşulları karşılaması halinde ka-
bul edilir: 

-	 Kararın temelinde yatan hukuki meselenin son derece önem 
arz etmesi halinde, 

-	 Verilen hükmün Alman Federal Anayasa Mahkemesi veya Al-
man Federal Yüksek Mahkemesi Ortak Senatosunun kararın-
dan farklı olması veya kararın bu farklılığa dayanıyor olması 
veya yargısal denetim için mutlak nedenlerin olması halinde

-	 Temyize ilişkin mutlak nedenlerin olması halinde veya hukuki 
dinlenilme hakkının kesin bir şekilde ihlal edilmesi veya böyle 
bir ihlalin iddia edilmesi halinde. 

Bölge iş mahkemesinin kabul ettiği temyiz başvurusu, Alman Fede-
ral İş Mahkemesi için bağlayıcıdır. Yargısal denetimle birlikte üçüncü 
derece yargılama usulünün yolu açılır ve bu usulde bölge iş mahke-
melerinin kararları ve Alman İş Mahkemeleri Kanununun 67. mad-
desi uyarınca sıçrama yoluyla temyiz (leap-frog appeal) davalarında iş 
mahkemesinin aldığı kararlar, vakıalar açısından değil hukuki açıdan 
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incelemeye tabi tutulmaktadır. Yargısal denetimin amacı, münferit 
hukuki uyuşmazlıklarda uygun bir karara varmaktır. Aynı zamanda, 
yargı uygulamalarının yeknesaklığının sağlanması ve kanunun zama-
nında geliştirilmesi, yüksek temyiz mahkemesinin görevidir. Yüksek 
temyiz mahkemesi, Alman Federal İş Mahkemesidir. Alman Federal 
İş Mahkemeleri Kanunu, güncel haliyle yalnızca kabul edilen yargısal 
denetimi tanımaktadır (Zulassungsrevision). Yargısal denetim kabul 
edilmezse, usule ilişkin en ciddi hatalar veya temel hakların ihlali bile 
kararın üçüncü derece mahkemelerinde denetimi tabi tutulması için 
dayanak teşkil edemez. Bunu dengelemek amacıyla, Alman İş Mahke-
meleri Kanununda 1979 yılında yapılan bir değişiklikle, Alman İş Mah-
kemeleri Kanununa 72a hükmü ilave edilmiştir. Bu hüküm anayasa 
hukuku açısından gereklidir zira hükmün bozulmasına ilişkin karar 
temelde bölge iş mahkemesinin konu alanını teşkil etmektedir. 

Başvurunun kabul edilmemesine ilişkin temyizin amacı, bölge 
iş mahkemesinin, Alman İş Mahkemeleri Kanunu 72a maddesiyle çeli-
şen bir nihai temyizi kabul etmesini engellemektir. Temyiz başvurusu, 
tam haliyle açıklanan hükmün tebliğ edilmesinden sonra en geç bir 
ay içinde yazılı olarak Alman Federal İş Mahkemesine yapılmalıdır. 
Temyiz gerekçeleri, tam haliyle açıklanan hükmün tebliğ edilmesinden 
sonra en geç iki ay içinde yazılı olarak Alman Federal İş Mahkemesine 
sunulmalıdır. Gerekçeler kapsamında şunlar yer almalıdır: 

-	 Hukuki meselenin önemi ve kararlar açısından öneminin sunu-
mu (prensipte temyiz), 

-	 Bölge iş mahkemesi kararından farklı olarak alınan kararın ta-
nımı (farklı karara ilişkin temyiz (divergence appeal) veya 

-	 Yargısal denetim veya duruşma hakkının ihlaline ilişkin mutlak 
nedenlerin ve karar açısından ihlalin öneminin sunumu. 

Başvurunun kabul edilmemesine karşın temyiz başvurusu so-
nucunda, askıya alma etkisi ortaya çıkmaktadır (Alman İş Mahkeme-
leri Kanunu m. 72a/4). 

Alman Federal İş Mahkemesi, fahri yargıçların desteği ile resmi 
karar yoluyla karara varmaktadır ve bu karar sözlü usul olmaksızın alı-
nabilmektedir. Kabul edilmeme halinde yapılan temyiz başvurusunun 
kabul edilemez olması nedeniyle reddedilmesi halinde, fahri yargıçlar 
destek sağlamamaktadır. Temyizin Alman Federal İş Mahkemesi ta-
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rafından reddedilmesi halinde, bölge iş mahkemesinin kararı hukuki 
açıdan kesinleşmektedir. 

Öte yandan, kabul edilmeme durumunda yapılan temyiz baş-
vurusuna izin verilmesi halinde, temyiz usulü yargısal denetim usulü 
olarak devam ettirilmektedir. Böyle bir durumda, kabul edilmeme du-
rumunda usulüne uygun şekilde ve uygun zamanda yapılan temyiz baş-
vurusu, kararın denetime tabi tutulması için yapılan temyiz başvurusu 
olarak kabul edilmektedir. Kabul edilmeme durumunda başvurulan 
temyize ilişkin kararın tebliğ edilmesi üzerine, kararın yargısal deneti-
me tabi tutulmasının gerekçelendirildiği süre işlemeye başlamaktadır. 

Yargısal denetim için temyiz başvurusunun yapılacağı süre bir 
aydır ve bu temyizin gerekçelendirilmesi için verilen süre ise iki ay-
dır (Alman İş Mahkemeleri Kanunu m. 74/1-1). Her iki süre de, bölge 
iş mahkemesi tarafından hükmün tam haliyle tebliğ edildiği zaman-
da veya bu kararın verilmesinden sonraki en geç beşinci ayın sonunda 
işlemeye başlamaktadır. Yargısal denetim için yapılan temyiz başvu-
rusunu gerekçelendirmek için süre yalnızca bir aya kadar uzatılabilir 
(Alman İş Mahkemeleri Kanunu m. 74/1-3). 

Alman Federal İş Mahkemesi, normalde sözlü yargılamada (ge-
rekli olması halinde) kabul edilen ve kabul edilebilir nitelikteki yargı-
sal denetime ilişkin temyizler hakkında hüküm vermektedir 

Alman Federal İş Mahkemesinde yapılan yargılamalar, genel-
likle dokuz ay ila bir yıl kadar sürmektedir. Karara bağlanmaya hazır 
olan konular, Alman Federal İş Mahkemesinin hüküm vermesi yoluyla 
karara bağlanmaktadır. 

 Vakıalar çerçevesinde dava konusunun bölge iş mahkemesi ta-
rafından karara hazır olarak görülmemesi halinde, dava yeniden bölge 
iş mahkemesine devredilmektedir. Ayrıca, Alman Federal İş Mahke-
mesinin resmi olarak tespit edilmesi gerektiğini düşündüğü vakıalar 
hakkında hukuki talimatlar da verilmektedir. 

 VII.  Çözüm usulü 

Alman iş mahkemesi çözüm usulü, yargılama usulünden olduk-
ça farklıdır. 

Başta belirtildiği üzere, Alman iş mahkemesinin çözüm usulü, 
öncelikle toplu iş hukuku kapsamındaki uyuşmazlıklar için uygulan-
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maktadır. Çözüm usulü, Alman İş Mahkemeleri Kanununun 80ff mad-
desi uyarınca bir yargılama usulü olarak değerlendirilmelidir.  Çözüm 
usulünün belirli özellikleri, uyuşmazlıkların çözüm usulü yoluyla ve 
önem düzeylerine göre karara bağlanmasını öngörecek şekilde tasar-
lanmıştır. Bu uyuşmazlıklarda başka bir usulün gerekli olup olmayaca-
ğı konusu, hukuk politikası ile ilgili bir konudur ve 80ff sayılı maddede 
öngörülen hükümlerinin uygulanması için önem arz etmemektedir. 

Çözüm usulü, davanın esası hakkında belirli bir mahkeme ka-
rarının talep edildiği başvuru ile başlatılmaktadır. 

Çözüm usulü, yargılama usulünden farklı olarak bir taraf usulü 
değildir. Çözüm usulü yalnızca başvuran kişi ve ilgili kişileri tanımak-
ta, davacı veya davalı bulunmamaktadır. Münferit bir davada çözüm 
usulündeki ilgili kişi, talep edilen karar ile çalışma-yönetim ilişkile-
rine dair kanun uyarınca kimin haklarının etkileneceğine göre belir-
lenmektedir. Mahkeme, ilgili kişilerin kim olduğuna karar vermeli ve 
bu kişileri usule dâhil etmelidir. Başvuru sahibi ve ilgili kişiler, yalnız-
ca gerçek ve tüzel kişiler değil aynı zamanda işyeri örgütlenmesi, işçi 
temsilcileri veya yönetime katılma kanunu kapsamına giren birimler, 
birlikler ve kurumlar olabilmektedir. İlgili kişilerin tamamı, bizzat ha-
zır bulunabilir veya avukatları tarafından temsil edilebilirler. Bölge İş 
Mahkemesi ve Alman Federal İş Mahkemesinde temsil, yalnızca tem-
yiz eden taraf için zorunludur. Çözüm usulünde, inceleme ilkesi ge-
çerlidir. Mahkeme, yapılan başvuruların koşulları konusunda alınacak 
karar için önemli olan gerçekleri tespit etmelidir. Ancak, ilgili kişiler 
de bu konuda mahkemeye yardımcı olmalıdır. Mahkeme gerekli delil-
leri toplamak zorundadır ve ilgili kişiler tarafından sunulan delillerle 
sınırlı kalmamalıdır. Mahkeme, ilgili kişileri taraf olarak inceleyebilir. 

Mahkeme, sözlü duruşmada veya bazı koşullarda yazılı duruş-
mada başvuru hakkında karar vermektedir. İlgili kişiler, sözlü duruş-
mada hazır bulunmakla yükümlü değildir. Mahkemede hazır bulun-
mayan ilgili kişiler hakkında ayrıca yargılama yapılmaz. Birinci derece 
dairede görülen sözlü duruşma öncesinde uzlaşma süreci uygulanabi-
lir ancak bu zorunlu değildir. 

Mahkeme, çözüm yoluyla başvuru hakkında karar verir ve çö-
züm usulü de hüküm ile aynı önem ve etkiye sahiptir (Alman İş Mah-
kemeleri Kanunu m. 84). Hükmün icrası, çözüm kararına uygun olarak 
gerçekleştirilir. Bu usulde mahkeme masrafları tahakkuk ettirilmedi-
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ğinden, masraflar hakkında herhangi bir karar verilmez. 

Mahkemenin çözüm kararına karşı temyiz başvurusu yapılabi-
lir. Bu temyiz genellikle, yargı usulündeki temyize karşılık gelmekte-
dir. Temyiz başvurusu yapan kişi herhangi bir ilgili kişi olabilir. Yine 
burada, bölge iş mahkemesi temyize çözüm usulü yoluyla karar verir. 

Bölge iş mahkemesinin verdiği çözüm kararına karşı başvurulabi-
lecek bir başka yol ise, bölge iş mahkemesi tarafından kabul edilmesi 
halinde usuli açıdan temyiz başvurusunda bulunmaktır. Belirli koşul-
lar altında, kabul edilmeme durumunda temyiz başvurusu, temyizin 
usuli açıdan kabul edilmemesi karşısında Alman Federal İş Mahkeme-
sine yapılabilmektedir. Alman Federal İş Mahkemesi, sözlü duruşma 
olmaksızın temyiz hakkında usuli açıdan karara varmaktadır. 

         VIII.  Avukat bakış açısıyla Alman iş mahkemesi siste-
minin özeti

Alman iş mahkemesi sistemi, ilk derecede çözüme kavuşturulan 
davaların oranının yüksek olmasıyla öne çıkmaktadır. İş mahkemesi 
yargıçları, bunun için eğitim almaktadır ve uyuşmazlığa düşen taraflar 
arasında arabuluculuk yapma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sa-
hiptir. Yargıçlar, taraflara uyuşmazlık hakkında gayri resmi olarak her 
an açıklama yapabilmekte, uyuşmazlıkla ilgili sonraki mahkeme süreç-
lerinin neticelerini anlatabilmekte ve uyuşmazlığın mahkeme dışında 
çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla ellerinden gelen her şeyi 
yapabilmektedir. İş mahkemesine taşınan davalar, iyi bir tartışma or-
tamında görülmektedir ve genellikle de resmi zorlamaya tabi değildir.  
Yargıçlar gerçekçidir ve deneyimleri sayesinde pratik çözümler bulma 
konusunda sezgisel bir hisse sahiptir. 

İş mahkemesi sistemini, adli yargı sisteminden ayıran özellikler 
bunlardır. Adli yargı sistemi ise genellikle, esas uygulamaya atıfta bu-
lunmadan ve aşırı bir resmiyet  içerisinde davaları değerlendirmekte 
ve karara bağlamaktadır. 

Alman iş mahkemesi sisteminin en büyük zayıflığı ise, gördüğü-
müz üzere ikinci derece mahkemelerde Senato (yargı panelleri) ilkesi-
nin olmamasıdır. Bu durum, karar vermek üzere görevlendirilmiş böl-
ge iş mahkemelerine, avukatların başa çıkmakta zorlandığı inanılmaz 
miktarda yetki vermektedir. Kabul edilmeme durumunda başvurulan 
temyiz araçları, uygulamada bölge iş mahkemeleri tarafından yapılan 
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hukuki hataları düzeltmek için yeterli değildir. Bölge iş mahkemele-
ri kararlarının verilmesinde sadece tek bir profesyonel yargıç destek 
verdiği ve bu kararlar daha sonrasında incelemeye tabi tutulamadığı 
için, ilgili kişiler üzerinde orantısız pazarlık etme baskısı oluşmaktadır. 
İkinci derece mahkeme yargıçlarının hatalı kararları ve düşünme yön-
temleri dahi incelemeye açık değildir. 

Neticede, Alman iş mahkemesi usulünün, işçi-işveren ilişkisin-
den doğan uyuşmazlıkların çözümünde hızlı, etkili ve nitel açıdan iyi 
bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır. 

Alman İş Kanununun kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi ihti-
yacından dolayı, yargının Alman İş Kanununun geliştirilmesinde son 
derece önemli bir rol oynamasına izin verilmektedir.  

 Dikkatiniz için çok teşekkür ederim.
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GERMAN LABOUR COURT PROCEDURE

 Dr. Knut MÜLLER* 

 I. Historical development

 The first independent codification of a “Labour Court System“ 
for the whole of the German empire can be found in the Commercial 
Court Act (Gewerbegerichtsgesetz) of 29.07.1890. The commercial 
courts (Gewerbgerichte) were competent to decide disputes under 
labour law and were partly competent to decide disputes under social 
law between employees as defined in the Commercial Ordinance 
(Gewerbeordnung) and employers. This commercial court system was 
already a special court system to decide disputes under labour law 
that in the first instance completely replaced the ordinary courts (cf. 
Section 5 German Commercial Court 
Act). 

 With the commercial courts  
the idea caught on of appointing to 
the judges’ bench an independent 
chairman and further honorary 
judges, of whom half were taken 
from amongst employees and 
half from amongst employers (cf. 
Section 12 German Commercial 
Court Act). The success of the 
commercial court system also 
called for corresponding labour 
court provisions for commercial 
employees. On 06.07.1904 the 
Commercial Employees Court Act 
(Kaufmannsgerichtsgesetz), which drew very heavily on the provisions 
of the Commercial Court Act, was passed.

 After the First World War various discussions were conducted 
in Germany about the setting up of separate special court systems 
(Fachgerichtsbarkeiten). Thus, in 1918 a separate Imperial Finance 
Court (Reichsfinanzhof) was set up, there was a debate about the setting 
up of an imperial constitutional court (Rechsverfassungsgericht) and 
finally in 1926 also the Labour Courts Act (Arbeitsgerichtsgesetz)  was 
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drafted and brought into effect on 01.07.1927, to regulate the work of 
527 labour courts (Arbeitsgerichte) in the German empire. 

 This first German Labour Courts Act also provided for an 
independent court system for matters of first instance only. Appeal courts 
(Berufungsgerichte) and the final court of appeal (Revisionsgericht) 
were annexed to the ordinary court system, regional labour courts 
(Landesarbeitsgerichte) were set up at the various regional courts, the 
imperial labour court was set up as a specially appointed senate (Senat 
= judicial panel) of the imperial court. Many provisions of the Labour 
Courts Act of 1926 still apply today. Amongst other things, in 1926 for 
the first time it was provided for that the chairmen of the labour courts 
had to be ordinary judges who had to show that they were qualified for 
the office of judge.

 Also dating from the calendar year 1926 was the distinction 
between the judgement procedure (Urteilsverfahren) in cases of dispute 
between employers and employees and the resolution procedure 
(Beschlussverfahren) in cases of dispute under collective labour law. 

 During the Second World War the independent labour court 
system came to a virtual standstill. After the war’s end the victorious 
powers suspended all special courts but retained the labour court 
system as an independent court system. The basis of the new uniform 
labour court system finally was the Basic Law in 1949. Today Art. 95 
German Basic Law defines the independent court systems  of the Federal 
Republic of Germany. Alongside the ordinary court system there are 
the independent court systems for financial matters, for administrative 
matters, for social law matters and finally for labour law matters. The 
Basic Law also requires the legislature to set up federal supreme courts 
and thus set up a final court of appeal. These requirements were finally 
implemented by the legislature by the framing of the new Labour Courts 
Act in 1953. For the first time attorneys-at-law were also permitted to 
act as court representatives in the labour courts, though their remit 
was up to a value-in-issue of 300.00 DM subject to the limitation that 
the upholding of the parties’ rights had to make it seem necessary. 
For the first time in the history of the German labour court system the 
appeal courts and the final court of appeal also became independent 
courts separate in every respect from the ordinary court system. 
Further reforms of the German labour court system in the following 
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years served chiefly to simplify and accelerate court procedure. From 
the mid-1960s on a sharp increase in the number of hearings in the 
labour court system was to be observed. The procedure was therefore 
simplified: in particular there was a concentration of the procedure 
and in particular of oral proceedings. 

 At the start of the new millennium again a major justice reform 
was discussed in Germany. In this case for reasons of fiscal policy 
incorporation of the labour court system into the ordinary court 
system was considered, a measure which from the point of view of 
judicial policy was regarded as an antagonistic return to the past and 
was ultimately rejected. 

 Labour law protection is therefore today still in every respect 
an independent part of comprehensive legal protection in Germany. 
On the basis of the principle of the state bound by the rule of law (Art. 
20 Para. 3 German Basic Law) the duty of the state is to guarantee 
justice. The citizen is has the right to qualified legal protection which 
is provided by an independent judicial power . This legal protection 
is not only limited to the assertion of subjective rights but also serves 
to realise objective right. This applies not only to an examination of 
the actions of public authority. Comprehensive legal protection, which 
derives from the principle of the state bound by the rule of law, is also 
recognised for disputes under private law. The legal redress guarantee 
under Art. 19 Para. 4 German Basic Law gives the person concerned a 
right to access to a state court. 

 II. Access to the labour courts

 Access to the labour courts is a question of relevant legal 
competence and so is a precondition for an admissible action, where 
particularly the relationship between the labour court system and the 
ordinary court system calls for specific consideration. 

 Section 13 of the German Judicature Act (GVG) assigns to the 
ordinary courts all disputes in civil matters, that is, in disputes involving 
private citizens. This principle for civil disputes is broken for labour 
court disputes by Section 2 German Labour Courts Act (ArbGG). In 
this regard Section 2 German Labour Courts Act contains a conclusive 
list of issues for the decision on which the labour court system is 
exclusively competent. In this regard the competence of other courts, 
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including the ordinary courts, is excluded. Disputes under labour law 
which under Section 2 German Labour Courts Act must be decided 
by the labour court are always also legal disputes involving private 
citizens for whom, however, special downward relegation to the labour 
courts applies. 

 1. Civil disputes

 Civil disputes are disputes where the parties concerned are 
in dispute about legal consequences or legal relationships that come 
within the purview of private law. The decisive thing here is the matter 
in dispute of the proceedings, which is to be determined in accordance 
with the plaintiff’s pleadings. The judicial relationship is then regularly 
of a private law nature if the persons concerned are in a relationship of 
co-ordination in the sense that their individual interests are regulated 
by the legal relationship as the interests of parties with equal rights. In 
contrast to civil disputes there are disputes under public law. These are 
to be assumed if the persons concerned are in a sovereign relationship 
of superordination or subordination to each other and the bearer of 
sovereign power avails himself of the special legal rules of public law. 
Public law disputes come into consideration in the area of labour law 
particularly when the state acts in relation to an employer for the 
purpose of labour administration or commercial regulation. In such 
cases the administrative courts are competent for the settlement of any 
disputes. 

 2. Catalogue of disputes decided by the labour courts

 Section 2 Para. 1 German Labour Courts Act conclusively 
defines the competence of the courts to decide labour matters in the 
judgement process as follows:

 The courts sitting on labour matters are exclusively competent to 
decide civil disputes, e.g. those between parties to collective bargaining 
agreements, and disputes about the existence or non-existence of 
collective bargaining agreements; 

to decide civil disputes in the field of industrial dispute; 

to decide civil disputes between employees and employers arising out 
of employment contracts, about the existence or non-existence of an 
employer-employee relationship, arising out of the negotiations for 
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entry into an employer-employee relationship. Not all of the cases in 
the catalogue are presented – only the most important cases regarding 
the reasons for recourse to labour law which occur in practice. 

 Legal disputes can also be brought before the labour courts if 
the claim is brought in a legal or direct economic connection with a 
civil dispute pending or about to become pending at a labour court and 
no other court has exclusive competence for its assertion. 

 Because of the special provision set out in Section 2 Para. 
4 German Labour Act civil disputes can also be heard at the labour 
courts that are being asserted between legal persons of private law and 
persons that by virtue of the law are appointed to represent the legal 
person on their own or as members of the legal entity’s representative 
body (e.g. members of the management board of a public limited 
company or directors of a limited company under German law). 

 3. The term “employer” and the term “employee”

 This catalogue contained in Section 2 German Labour Courts 
Act indicates that clarification of the term “employer” and clarification 
of the term “employee” is important for determining whether recourse 
to the labour courts is open. 

 a. The term “employer”

 The German Labour Courts Act contains no definition of 
“employer”. However, according to the practice of the Federal German 
Labour Court an employer is anyone who employs an employee or an 
employee-like person as defined in Section 5 German Labour Courts 
Act. As regards the increasingly frequent category of “leased labour” it 
is clear that the lessor is an employer as defined in the German Labour 
Courts Act. 

 No employer-employee relationship arises between the 
employee and the lessee, even if the contract worker is integrated into 
the lessee’s labour force. Because the aim of the German Labour Courts 
Act is to encompass procedurally as labour matters all civil disputes 
that are in any way related to an employer-employee relationship, in 
the case of disputes between leased workers and the lessee that have 
their origin in labour leasing the lessee is an employer as defined in 
the German Labour Courts Act and the Labour Court is competent to 
decide these disputes.
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 b. The term “employer” in the German Labour Courts Act

 The term “employer” is defined for the German Labour Courts 
Act in Section 5 Para. 1. Under it workers and white-collar workers, as 
well as those employed for work training, are employees. 

 Not regarded as employees in a legal person’s business 
enterprises are persons that by virtue of law, company statutes or 
articles of association are appointed on their own or as members of 
the legal person’s representative body to represent the legal person or 
group of persons. Section 5 Para. 2 German Labour Courts Act states 
explanatorily that civil servants are not employees. 

 In practice the distinction between the employee and other 
gainfully employed persons always causes considerable practical 
difficulties. According to the Federal Labour Court practice an employee 
is anyone who under a private-law contract is in the service of another 
and is in a relationship of personal dependence and is required to do 
work determined by others and according to instructions. There is no 
legal definition or even a more precise definition of the legal concepts 
“dependence” and “being subject to instructions”. According to Section 
611 Para. 1 German Civil Code (BGB) a necessary precondition for the 
assumption of an employer-employee relationship is that the employee 
is contractually obliged to provide services. 

 On the other hand, someone who can freely organise his work 
and determine when and how long he works is not an employee. Of 
importance for a specific distinction are mainly the circumstances 
under which the service is to be provided. 

 The contracting parties are free to decide whether they want 
to conduct their service relationship as a free contractual relationship 
or as a relationship under labour law. Willingness to be bound by law 
in this regard is protected by constitutional law (freedom to choose 
applicable law (Rechtswahlfreiheit)). The parties’ willingness to be 
bound by law is shown particularly by how the exchange of services is 
actually conducted in practice. The actual circumstances under which 
a service is to be performed and not exclusively the wording of any 
contracts concluded must therefore be examined. Integration (and so 
employee status) is particularly shown by the fact that the employee is 
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subject to the right of a contracting party to give instructions in respect 
of the content, conduct, time, duration and place of the work. The more 
specific the instructions are in the individual case, the more likely the 
relationship is one of employer and employee. Making a distinction is 
in the individual case always difficult. 

 For labour-law procedures it must also be considered that the 
employee status is always the precondition for the substantiation of 
recourse to labour law but frequently also the basis for the merit of the 
claim being asserted by way of an action. In such cases the plaintiff’s 
employee status is doubly relevant, on the one hand, as a precondition 
for the substantiation of recourse under labour law and, on the other, 
for the merit of e.g. an action for wrongful dismissal, as only the 
continuation of a legal relationship between employer and employee is 
protected by the Dismissal Protection Act and not the legal relationship 
between unsalaried associate and principal. In such cases merely 
the plaintiff’s assertion that he or she is an employee is sufficient to 
substantiate recourse to the labour courts (case of SIC-NON). 

 To be distinguished from this is a case of AUT-AUT. Here the 
action-bringing party asserts a claim that can be based either on labour 
law basis or civil law. The two bases for a claim are mutually exclusive, 
however. Included here are e.g. the action for payment of the agreed 
remuneration for work performed under a legal relationship that the 
action-bringing party regards as an employer-employee relationship, 
the responding party as a free unsalaried association. In such AUT-AUT 
cases merely the plaintiff’s legal opinion that he or she is an employee 
cannot suffice to substantiate a right of recourse to the labour court. 
Rather, the factual plea of employee status must be at least conclusive 
for such recourse to be able to be substantiated at all. 

 In the third case group (ET-ET cases) issues are grouped where 
the claim being asserted can be based on both a labour law and a 
civil law but these claim bases are mutually exclusive. In these cases, 
too, the employee must conclusively demonstrate that an employer-
employee relationship actually exists; the mere assertion that he or she 
is an employee will in such cases not suffice to substantiate a recourse 
to labour law. 
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 4. Competence of the labour courts in the resolution 
procedure

 However, access to the labour courts is not only open for 
disputes between employees and employers. All the disputes 
previously considered are dealt with in a so-called judgement 
procedure (Urteilsverfahren) in accordance with Section 2 Para. 5 
German Labour Courts Act. To be distinguished from this is the so-
called resolution procedure (Beschlussverfahren). Access to the 
labour court in resolution procedures does not depend on the fact that 
employer and employee are involved in a legal dispute, but that all 
issues arising out of the German Labour-Management Relations Act 
(Betriebsverfassungsgesetz), the German Executives Representatives 
Committees Act (Sprecherausschussgesetz) and e.g. issues arising out 
of the German Co-Determination Act (Mitbestimmungsgesetz) are 
reserved to the labour courts, which in accordance with Section 2a 
German Labour Courts Act decide by the resolution procedure. The 
chief differences between the judgement procedure and the resolution 
procedure are dealt with separately. 

 III. The courts for labour matters

 1. The courts for labour matters 

 The courts for labour matters are organised on three levels. At 
the regional (Land) level there are the labour courts (Section 14 German 
Labour Courts Act) and regional labour courts (Section 33 German 
Labour Courts Act). As guaranteed in Art. 95 German Basic Law, there 
is also the German Federal Labour Court (Section 40 German Basic 
Law). This has its seat in Erfurt. All labour-court judicial bodies are 
made up of a panel of judges. They consist of chairman judges, who 
have to be qualified for the office of judge, and honorary judges, one 
from among employers and one from among employees (Section 16 
German Labour Courts Act). In both the case of the labour court and of 
the regional labour court there are chambers made up of a professional 
judge and two honorary judges (Sections 16 Para. 2, 35 Para. 2 German 
Labour Courts Act). The German Federal Labour Court comprises 
senates made up of one chairman, two professional associate judges 
and two honorary judges (Section 41 Para. 2 German Labour Courts 
Act). 
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 2. Stages of appeal

 The stages of appeal begin with the judgement procedure in 
the labour court (Section 14 German Labour Courts Act). The labour 
court is competent to hear all disputes arising out of the employer-
employee relationship irrespective of the value of the matter in dispute. 
In the second instance the regional labour courts act as appeal courts 
(Section 64 Para. 1 German Labour Courts Act). Appeal is admitted on 
satisfaction of three conditions: an appeal is admissible 

-	 if it is admitted by the labour court, 

-	 if the value of the subject of the objection exceeds € 600 or

-	 if it relates to a dispute about continued employment (dismissal 
protection proceedings (Kündigungsschutzverfahren)) or 

-	 if there is a special case of a judgement by default. As a third 
instance, final appeal to the German Federal Labour Court 
against final judgements by the regional labour courts would 
come into consideration on special admission. 

 With the so-called resolution procedure, that is, in matters 
of collective labour law, e.g. arising from the labour-management 
relations agreement, the labour court is basically competent in the 
first instance. An objection to a resolution of the labour court must 
be addressed to the regional labour court (Section 87 Para. 1 German 
Labour Courts Act). In the third instance a legal objection must be 
lodged at the German Federal Labour Court, if admission has been 
given by the regional labour court (Section 92 Para. 1 German Labour 
Courts Act). 

 3. The Joint Senate (Gemeinsamer Senat) of the 
Federation’s Supreme Courts  

 To uphold the uniformity of the judicial practice of the various 
special court systems, Art. 95 Para. 2 German Basic Law provides 
for the setting up of the Joint Senate of the Federation’s Supreme 
Courts. This Joint Senate has its seat in Karlsruhe. It is made up of the 
presidents of the Federation’s Supreme Courts, the chairman judges of 
the senates whose judicial practices diverge and a further judge from 
each of these senates. If a Federal Supreme Court wishes to diverge in 
a legal question from a decision of another Federal supreme court, the 



74

Joint Senate must reach a decision. This competence of the Joint Senate 
must be distinguished from the competence of the Great Senate at the 
German Federal Labour Court (Section 45 German Labour Courts Act). 
The Great Senate at the German Federal Labour Court is then required 
to decide a legal question if a senate of the Federal Labour Court 
diverges from a decision of another senate and the question is one of 
fundamental significance in respect of the development or certainty of 
the law. This decision is binding on the senate actually handing down 
the judgement. By such a decision of the Great Senate at the German 
Federal Labour Court upholding of the uniformity of judicial practice 
is achieved. The Joint Senate decides against this only if jeopardisation 
of the uniformity of judicial practice amongst the judicial bodies of a 
number of court systems is to be feared. 

 IV. The course of procedure in the first instance – 
judgement procedure 

 Procedure in the courts for labour matters is dominated mainly 
by the fundamental applicability of the regulations of civil procedure, 
where special labour-law procedural regulations must be observed. 

 1. General procedural principles 

 a) Principle of orality 

 In proceedings before the labour court the principle of orality 
applies to a far greater degree than in normal civil proceedings. The 
reason for this is that in the first instance frequently persons without 
trial experience appear for whom any restriction to the maintenance 
of their judicial rights by the introduction of a written procedure must 
be prevented. The principle of orality requires the court to proceed 
only from the facts presented by the parties and to restrict itself to the 
examination of the legal pleas put forward. Even obvious facts must not 
be taken into consideration if they have not been taken up by the party 
bearing the burden of presentation. It is therefore only the parties that 
present the actual material in oral proceedings. The court is bound by 
this and may base its decision only on the facts presented. The parties 
decide alone on the necessity of evidence in which they either contest 
assertions or bind the court by an admission or non-contestation. Any 
limitation to the principle of orality is imposed mainly by the judges’ 
duty to inform.         
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 b) Principle of determination 

 To be distinguished from the principle of orality is the principle 
of determination (Dispositionsgrundsatz or Verfügungsgrundsatz). 
This specifies the right to determine the material claim. It affects the 
party’s freedom to decide whether it wants to have recourse to the 
courts at all. The law largely prescribes how and in what form the action 
or other applications are to be brought. The requirement of Section 
253 German Code of Civil Procedure (ZPO) regarding the content of 
the statement of claim has in labour-court procedure application to 
the necessary requirements of the statement of claim in accordance 
with Section 253 German Code of Civil Procedure, namely, first of all 
designation of the court and the parties. Further, the matter in dispute, 
including the grounds of the claim brought and a specific application, 
must be stated. 

 c) Principle of certainty

 In the labour-court procedure the requirement of Section 253 
German Code of Civil Procedure regarding the statement of claim 
applies analogously. Needed are therefore the statement of the matter 
in dispute and grounds for the claim asserted and the entry of a 
specific application. If these requirements are not met, the action is 
inadmissible. The matter and the grounds for the claim asserted are 
the facts from which a specific legal consequence is derived. Legal 
qualification by the parties is unimportant here. Through the claim 
application the kind and extent of the legal protection application, that 
is, the matter in dispute, are more closely defined. The court is bound 
by it. The court may not officially change the matter in dispute or alter 
its content. The application is merely accessible to interpretation, and 
the court must also work towards a reliable application entry and give 
instructions accordingly. 

 The principle of certainty also requires precise designation of 
the parties. The respondent’s address for the service of documents 
must likewise be stated by the party bringing the action. The court is 
not authorised to ascertain addresses for the service of documents.

 d) Principle of acceleration 

 Labour-court procedure must be accelerated in all circumstances 
(Section 9 Para. 1 German Labour Courts Act). A special obligation to 
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accelerate applies in disputes about continued employment, where it is 
necessary to establish the existence or non-existence of an employer-
employee relationship (Section 61a German Labour Courts Act). 

 2. The various types of action

 As in civil proceedings, actions are divided up by procedural 
content into actions for performance, actions for declaratory judgement 
and actions for a change of legal rights.

 a) Action for performance

 An action for performance is brought to obtain an order for 
the respondent to perform, tolerate or refrain from an act, an action 
to further employ, an action to withdraw an order to refrain or 
other declaration or their removal from a personnel file, granting of 
leave, assertion of a compensation claim or an action for restraint of 
competition. Generally a rights protection interest exists for an action 
to perform and does not exist only if there is a easier way of asserting 
the claim. 

 b) Action for declaratory judgement

 The judgement on an action for declaratory judgement may not 
include an order to perform; enforcement is possible only in so far as 
costs have been decided on. The matter of the action under Section 256 
Para. 1 German Code of Civil Procedure can only be the determination of 
the existence or non-existence of an employer-employee relationship, 
recognition of a legal document or determination of its inauthenticity. 
The preconditions for an action for declaratory judgement must be 
examined at every stage of the procedure.

 The matter of an action for declaratory judgement may be 
first of all the existence or non-existence of an employer-employee 
relationship. That means the matter of an action must be legal relations 
between person and person or person to things arising out of a set of 
tangible facts. With an action for declaratory judgement an entitlement 
to a transfer or change of working conditions may also be examined. 
Most actions for declaratory judgement are brought to determine for 
an employee whether an employer-employee relationship has been 
terminated with immediate effect or after expiry of the period of notice 
for termination. 
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 Within the scope of an action for declaratory judgement it is 
not permitted to have merely abstract questions of law clarified by the 
court. The matter of and grounds for the claim to be declared on must 
be stated; in the case of a negative action for declaratory judgement it 
must be demonstrated that the respondent is asserting a claim. There 
must recognisably be a specific dispute between the parties. If there 
is not, any decision would merely constitute preparation of a legal 
opinion – but the court is prohibited from this. 

 The reliability of an action for declaratory judgement requires 
the plaintiff to have a special legal interest in determining the legal 
relationship quickly by a judicial decision. Such a case is a qualified 
case of general interest in rights protection. The satisfaction of this 
procedural requirement must be officially examined at every stage of 
the proceedings; this also applies to the final court of appeal. 

 c) Action for a change of legal relations 

 The action for a change of legal relations is aimed at obtaining 
a judgement to change legal rights. Unlike the action for performance 
and the action for declaratory judgement, it has no declaratory effect 
but changes the legal position and thus has a law-creating effect. As well 
as the material legally binding effect there is a procedural effect. This 
type of action is only of limited importance for labour-court procedure. 
Examples of actions for change of legal relations are applications for 
dissolution of an employer-employee relationship under Section 
9, 10 German Employment Protection Act, as by the decision of the 
court in response to this application the employment relationship is 
constitutively terminated. 

 3. Oral hearing

 a) Conciliatory hearing

 The actual core element of a labour-court judgement procedure 
and a practical legal feature is the conciliatory hearing as provided for 
in Section 54 German Labour Courts Act. 

 The oral hearing begins with a hearing by the chairman on his/
her own for the purpose of securing an amicable settlement between 
the parties. The chairman must for this purpose discuss with the 
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parties the full details of the dispute, taking freely into consideration 
all the circumstances. To clarify the facts, the chairman may do all acts 
that may arise from this, examinations under oath excepted. 

 The conduct of a conciliatory hearing is obligatory in all cases 
of judgement procedure, with the exception of interim legal protection. 
The parties may not waive the conciliatory hearing. The requirement 
of publicity also applies in the conciliatory procedure. The conciliatory 
hearing is non-binding in tendency and is intended to give the parties 
an opportunity to discuss the facts of the case and the matter in dispute 
without being able to reach a judicial decision. Acts that the chairman 
may do in the conciliatory hearing are, for example, the request to 
present specific documents, to examine specific items; he can require 
the parties to comment on individual points in relation to the legal 
dispute, consult other court files and discuss them with the parties. 
However, the hearing of evidence is not permissible. No applications 
are entered during conciliatory proceedings. 

 By far the greater number of conciliatory proceedings before 
German labour courts end in a settlement. The settlement must be 
recorded, and with that the legal dispute is at an end. 

 Conciliatory proceedings are fruitless if no end to the procedure 
can be achieved. They are also fruitless if the party bringing the action 
abandons his/her/its claims or the respondent party acknowledges the 
claims asserted. In such cases the effect is an indirectly terminating 
one, which is possible only by a consent or waiver judgement but which 
can be given only in a dispute hearing, which must follow upon the 
conciliatory hearing. 

 If conciliation proceedings are fruitless, a date must be fixed 
for a dispute hearing before the chamber. The court may in such a 
case impose duties upon the parties: in particular it may also take 
all measures intended to prepare for the dispute hearing (Section 56 
German Labour Courts Act). 

 Particularly in the rural judicial districts of Germany conciliatory 
proceedings are the all-decisive constituent of labour-law disputes. By 
far the greater number of all actions brought before a labour court at 
all are settled amicably in a first conciliatory hearing. Judges normally 
set 10 minutes for conciliatory hearings, while successful conciliatory 
hearings normally take about 30 minutes. The success or failure of a 
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conciliatory hearing depends mainly on the experience and skill of the 
judge in grasping the facts of the case in the shortest possible time, 
weighing up the parties’ interests and also giving initial estimates of 
the legal position. The likelihood of a successful outcome to an action 
is also discussed. Judges use precisely this argument to exert pressure 
to reach a settlement. Inexperienced attorneys are compelled by judges 
to reach decisions that are often contrary to the actual interests of the 
action-bringing or respondent party. 

 b) Judicial conciliation procedure under Section 54 
Para. 6 German Labour Courts Act 

 Alongside this obligatory conciliatory hearing under Section 54 
Para. 1 German Labour Courts Act there is the option of conducting a 
judicial conciliation hearing under Section 54 Para. 6 German Labour 
Courts Act. The hearing before the conciliation judge does not replace 
the conciliatory hearing under Section 54 Para. 1 German Labour Courts 
Act. The conciliation judge is a professional judge; honorary judges do 
not assist at judicial conciliation hearings. Unlike the judge presiding 
over conciliatory hearings under Section 54 Para. 1 German Labour 
Courts Act the judge has no decision-making authority and so cannot 
be the judge that under the court’s case assignment plan is a member of 
the chamber that is competent to hear the actual legal dispute. Judicial 
conciliatory proceedings are presided over by a professional judge of 
the court within whose competence the dispute comes. The sense and 
purpose of the judicial conciliation hearing is to reinforce the in-court 
settlement of the dispute. The judicial conciliation hearing is very close 
to in-court mediation. The conciliation judge may use any method to 
settle dispute, including mediation. However, this also means that 
only specially qualified judges expressly proven in dispute settlement 
are to be appointed conciliation judges. These are then especially 
qualified for these task if they can show that they have been trained 
as mediators. What is not permissible is for judges to be appointed 
conciliation judges without regard to qualification, for example, judges 
whose performance as chamber chairmen has been shown to be 
deficient or for each judge to act in turn as conciliation judge. 

 The conciliation judge must be appointed for the specific 
task. An agreement by the parties about the conciliation judge is not 
permitted. Also the conciliation judge is a lawful judge as defined in 
the German Basic Law and is appointed according to the court’s case 



80

assignment plan. The judge appointed to decide the dispute may refer 
the dispute to the conciliation judge. It is controversial whether the 
parties’ agreement to referral of the legal dispute to the conciliation 
judge is necessary. The legislature has not ventured a clear opinion 
about this. However, a judicial conciliation hearing can achieve its 
purpose only if the parties are in agreement with the conduct of a 
judicial conciliation hearing. 

 In German legal practice judicial conciliation hearings are 
conducted mainly in hearings involving managerial staff. The great 
advantage of the judicial conciliation hearing is that the proceedings are 
not conducted in public. No separate costs are incurred, as the judicial 
conciliation hearing constitutes an in-court settlement of the dispute. 
No additional court or attorney’s charges are therefore incurred. The 
conduct of a judicial conciliation hearing is therefore of interest to 
attorneys-at-law only if hourly rates are agreed. A judicial conciliation 
hearing is normally preceded by a judicial conciliation agreement to be 
concluded between the court and the parties. 

 c) Mediation procedure under Section 54a German 
Labour Courts Act

 Alongside the judicial conciliation hearing under Section 54 
Para. 6 German Labour Courts Act mediation under Section 54a German 
Labour Courts is a further independent option for the settlement of 
disputes. Under Section 54 Para. 1 German Labour Courts Act the 
court may suggest to the parties mediation or other proceedings for the 
out-of-court settlement of disputes. If the parties opt for mediation or 
other procedures for the out-of-court settlement of disputes, the court 
will order a stay of proceedings. 

 The inclusion of Section 54a in the Labour Courts Act goes back 
to Directive 2008/52/EC of the European Parliament and the Council 
of 21.05.2008 concerning specific aspects of mediation in civil and 
commercial cases which were to have been implemented by 20.05.2011. 
On 21.07.2012 a Mediation Act (act concerning the advancement of 
mediation and other procedures for the out-of-court settlement of 
disputes) was passed in Germany, coming into effect on 26.07.2012. 
To the German labour court system consensual dispute settlement is 
ultimately nothing new, however. The labour court procedure always 
provided for an independent conciliation procedure and a legal 
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instruction to the judge to seek an amicable settlement of the legal 
dispute throughout the entire procedure. Considered from a historical 
perspective, it can be said that the idea of conciliation for the labour 
court system was of constitutive significance. By contrast mediation in 
the narrower sense is in its basic idea a strictly voluntary and out-of-
court means of settling disputes by the disputing parties themselves. 
The mediator acting as a neutral third party is there merely to support 
them in finding a consensual solution by themselves. Characteristic of 
mediation then is the absence of the mediator’s substantive decision-
making power. The German Mediation Act affirms central fundamental 
questions of mediation such as the confidentiality of the proceedings, 
the independence and neutrality of the mediator, the voluntariness of 
the proceedings and particularly the obligation of discretion. 

 V. Course of procedure in the second instance - judge-
ment procedure

 Appeals against judgements of the labour courts are made to 
the regional labour courts (Section 64 Para. 1 German Labour Courts 
Act). An appeal can be lodged only

-	 if admitted in the labour court’s judgement,

-	 if the value of the object of appeal exceeds € 600.00, 

-	 if it relates to disputes about the existence, non-existence or 
termination of an employer-employee relationship or

-	 if it relates to a judgement by default because of which the 
objection is in itself not admissible and the appeal is based on 
the fact that no culpable default had been committed. 

The labour court must admit the appeal if 

-	 the legal matter is of fundamental importance, 

-	 the legal matter relates to legal disputes between parties to 
collective bargaining agreements or about the existence or 
non-existence of collective bargaining agreements and other 
collective-law disputes. 

 Admission of the appeal ultimately has no real significance in 
practice, as the value of an matter in dispute in judicial proceedings 
usually exceeds € 600.00. 
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 Belonging to the essence of the appeal is the suspensive effect, 
meaning that the entry of final judgement is stayed by the punctual 
lodgement of the in itself admissible appeal (Section 705 P. 2 German 
Code of Civil Procedure).

 Characteristic of the appeal is furthermore the so-called 
devolutive effect, that is, the “attack effect”. When the appeal is lodged, 
the legal matter is referred automatically to the appeal court, because 
only the appeal court is competent to deal with it further. The labour 
court is unable to change its decision by way of relief and so remove the 
basis for the appeal. 

 The court of appeal is no longer a simple repetition of the court 
of first instance. Rather, it serves to identify and rectify errors (Section 
64 Para. 6 P. 1 German Labour Courts Act in conjunction with Section 
529 German Code of Civil Procedure). This means that considerable 
importance is attached to clarification of the factual basis in the first 
instance. New facts may be introduced into the procedure at the appeal 
stage only in accordance with Section 67 German Appeal Court Act. 
This means that new means of attack and defence are to be admitted 
in the appeal instance only if in the free opinion of the regional labour 
court their admission would not delay the settlement of the legal 
dispute or if the party satisfactorily explains the late admission. 

 The appeal must be lodged at one month’s notice and 
substantiated within two months (Section 66 Para. 1 P. 1 German 
Labour Courts Act). Both periods begin to run on service of the 
judgement set out in full form but not later than the end of five months 
after its delivery. The appeal must be responded to not later than 
one month after service of the grounds of appeal. With service of the 
grounds of appeal the appeal respondent must be notified of the period 
for response to the appeal. The periods for substantiating the appeal 
and for responding to the appeal may be extended by the chairman on 
application, if in his free opinion the legal dispute will not be delayed 
by the extension or if the party presents substantial grounds (Section 
66 German Labour Courts Act). 

 Under Section 66 Para. 1 P. 1 German Labour Courts Act a court 
date for hearing the appeal must be set without delay. The proviso is, 
however, that the appeal must not have been dismissed as inadmissible 
by resolution. The court date must then be set without delay both if 
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there are no objections to the admissibility of the appeal and in cases 
where a decision has to be reached in oral proceedings abouthe law 
makes no stipulation. The court date will be appointed by the chairman 
judge alone, but this must be done without culpable delay. In all cases 
the grounds for the appeal must be presented before the court date 
is appointed. Only when this has been received at the court can it be 
assessed whether the appeal is at all admissible or not. 

 At the major German labour courts an appeal procedure takes 
between six and nine months; by far the most appeal procedures are 
brought to a conclusion at a single hearing. The settlement ratio is also 
extraordinarily high in procedures of the second instance. 

 The appeal procedure ends with an appeal judgement (Section 
69 German Labour Courts Act). The judgement, together with the 
factual findings and grounds for the decision, must be signed by all the 
members of the chamber. 

 VI. Course of procedure at the third instance- 
judgement procedure

 Appeals against the final judgement of a regional labour court 
are decided at the German Federal Labour Court if they have been 
admitted in the regional labour court’s judgement (Section 72 German 
Labour Courts Act).

 A final appeal must be admitted if

-	 a legal question important for the decision is of fundamental 
importance,

-	 the judgement deviates from a decision of the German Federal 
Constitutional Court or from a decision of the Joint Senate of 
the German Federal Supreme Courts and the decision is based 
on this deviation or there are absolute grounds for review,

-	 there are absolute grounds for appeal or a decisive breach of 
the right to a legal hearing has been committed and is being 
asserted. 

 The German Federal Labour Court is bound by the admission 
of an appeal by the regional labour court. With the review a procedure 
of the third instance is opened, in which the decisions of the regional 
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labour court and in cases of leap-frog appeal under Section 67 German 
Labour Courts Act decisions of the labour court are subjected to 
examination in a legal but not in a factual respect. The review serves 
to reach an appropriate decision on the individual legal dispute. 
At the same time it is the task of the final court of appeal to ensure 
the uniformity of legal practice and a due development of the law. 
The final court of appeal is the German Federal Labour Court. The 
German Labour Courts Act in its current version recognises only the 
admitted review (Zulassungsrevision). Without admission not even 
the most serious procedural errors or breach of fundamental rights are 
grounds for third-instance review. To offset this, by an amendment to 
the German Labour Courts Act in calendar year 1979 the provision of 
Section 72a German Labour Courts Act was inserted. This is necessary 
under constitutional law, as the decision about the reversibility of a 
judgement is fundamentally a matter for the regional labour court.

 The appeal against non-admission is aimed at preventing 
the regional court from not admitting a final appeal contrary to the 
provision of Section 72a German Labour Courts Act. The appeal must 
be lodged with the German Federal Labour Court in writing not later 
than one month after service of the judgement set out in full form. The 
grounds for appeal must be stated to the German Federal Labour Court 
in writing not later than two months after service of the judgement set 
out in full form. The statement of grounds must include

-	 a presentation of the fundamental importance of a legal question 
and its importance for decisions (appeal in principle),

-	 the description of the decision from which the judgement of the 
regional labour court diverges (divergence appeal) or 

-	 the presentation of absolute grounds for review or a decisive 
breach of the right to a legal hearing and the importance of the 
breach for a decision. 

 The lodgement of the appeal against non-admission also has a 
suspensive effect (Section 72a Para. 4 German Labour Courts Act). 

 The German Federal Labour Court, with the assistance of 
honorary judges, decides by  resolution, which can be passed without 
an oral procedure. The honorary judges do not assist if the appeal 
against non-admission is dismissed as inadmissible. If the appeal is 
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rejected by the German Federal Labour Court, the judgement of the 
regional labour court becomes legally final. 

 If, on the other hand, the appeal against non-admission is 
allowed, the appeal procedure is continued as a review procedure. In 
such a case lodgement of the appeal against non-admission in due form 
and time is regarded as lodgement of an appeal for review. On service 
of the decision about the appeal against non-admission the period for 
substantiating the review begins to run. 

 The period for lodgement of a review appeal is one month, the 
period for substantiating the review appeal two months (Section 74 
Para. 1 P. 1 German Labour Courts Act). Both periods begin to run at the 
time at which the regional labour court judgement set out in full form 
is served or at the latest at the end of five months after its delivery. The 
period for substantiation of the review appeal may be extended only 
by up to one further month (Section 74 Para. 1 P. 3 German Labour 
Courts Act). 

 The German Federal Labour Court normally decides on an (if 
necessary) admitted and otherwise admissible review appeal in oral 
proceedings. 

 Proceedings before the German Federal Labour Court normally 
take between nine months and one year. Issues which are ready for 
decision are decided by the German Federal Labour Court by judgement. 
If on the basis of facts the matter is found by the regional labour court 
not to be ready for decision, it is referred back to the regional labour 
court. Legal instructions are also issued about which facts the German 
Federal Labour Court believes still need to be formally ascertained. 

 VII. Resolution procedure

 The German labour court resolution procedure differs 
considerably from its judgement procedure. 

 As stated at the beginning, the German labour court’s 
resolution procedure is applied first and foremost to disputes under 
collective labour law. The resolution procedure must be understood 
as a jurisdictional procedure of its own kind that has found its final 
embodiment in Sections 80 ff. German Labour Courts Act. Its special 
features are designed to provide for disputes to be decided by the 
resolution procedure and their importance. Whether these disputes 
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really call for a separate procedure is a question of legal policy and is 
without importance for application of the provisions of Sections 80 ff. 

 The resolution procedure is initiated by an application with 
which a specific court decision on the merits is requested. 

 The resolution procedure as distinct from the judgement 
procedure is not a party procedure. It recognises only the applicant and 
persons concerned, but no opponent or respondent. Who is concerned 
in a resolution procedure in an individual case is determined by whose 
rights under the law concerning labour – management relations may 
be affected by the decision requested. The court must determine who 
the persons concerned are and include them in the procedure. The 
applicant and persons concerned may be not only natural and legal 
persons but also departments, associations and authorities under 
works constitution, personnel representation or codetermination law. 
All the persons concerned might appear themselves or have themselves 
represented by an attorney. Before the regional labour court and 
German Federal Labour Court representation is compulsory only for 
the appellant. In the procedure the examination principle applies. 
The court has to determine the facts important for the decision on 
the terms of the applications lodged. However, the persons concerned 
must assist it in this. The court has to gather the necessary evidence 
and is not restricted to the evidence offered by the persons concerned. 
It may examine the persons concerned as a party. 

 The court fundamentally decides about the application on the 
basis of an oral hearing or under certain circumstances on the basis 
of a written hearing. The persons concerned are not obliged to appear 
at the oral hearing. No default proceedings are instituted against 
persons concerned who do not appear. The oral hearing before the 
first-instance chamber may be preceded by a conciliatory hearing, but 
this is not obligatory. 

 The court decides about the application by a resolution, which 
has the same importance and effect as a judgement (Section 84 German 
Labour Courts Act). Legal enforcement is carried out in accordance 
with the resolution. No decision is made about costs, as the procedure 
is free of court costs. 
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 The court’s resolution may be appealed against. The appeal 
largely corresponds to an appeal in the judgement procedure. The 
appellant may be any person concerned. Again, the regional labour 
court decides about the appeal by resolution. 

 A further remedy against a resolution of the regional labour 
court is the appeal on points of law, if this has been admitted by the 
regional labour court. Under certain conditions a appeal against non-
admission can be lodged at the German Federal Labour Court against 
non-admission of the appeal on points of law. The German Federal 
Labour Court decides on the appeal on points of law without an oral 
hearing. 

 VIII. Summary of the German labour court system 
from an attorney’s point of view

 The German labour court system is marked out in the first 
instance by its high level of settlements. Labour court judges are trained 
for this and have an extraordinary ability to mediate between the 
parties engaged in disputes. The judges are at any time able to explain 
the legal dispute to the parties informally, point out the consequences 
of further court disputes and do everything they possibly can to secure 
out-of-court settlements. Proceedings before the labour court are 
conducted in a good discussive atmosphere and are generally free 
from formal compulsion; the judges are realists and because of their 
experience have an instinctive feeling for the practical solution. 

 It is this that distinguishes the labour court system from the 
ordinary civil system, which frequently assesses and decides legal 
cases without reference to actual practice and with excessive formality. 

 The greatest weakness of the German labour court system is, 
as we see it, the absence of the Senat (judicial panels) principle in the 
second instance. This confers on regional labour courts appointed 
to make decisions an enormous amount of power, which is difficult 
for attorneys to deal with. The instruments of appeal against non-
admission are in practice not sufficient to correct the legal errors 
made by regional labour courts. Because only a single professional 
judge assists with decisions of the regional labour courts which are not 
examinable later, disproportionate bargaining pressure is brought to 
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bear on the persons concerned. Not even the erroneous decisions and 
lines of thinking of second-instance judges are open to examination. 

 All in all, German labour court procedure proves to be a fast, 
efficient and qualitatively good means of settling disputes arising out 
of the employer-employee relationship. 

 Because of the need for a cohesive codification of German labour 
law the judicature is allowed to play an extraordinarily important role 
in the further development of labour law in Germany. 
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RUS HUKUKUNDA İŞ UYUŞMAZLIKLARININ   
ÇÖZÜMÜNDE ARABULUCULUK 

     1*

 Giriş 

	 Arabuluculuk,	Rus	hukukunda	yeni	bir	olgu	değildir.	Hukukçu-
lar	Rusya’nın	yasama	tarihinde	arabuluculuğun	gelişim	sürecini	genel-
likle	dört	ana	döneme	ayırarak	açıklarlar.	

 1.  Erken dönem (1200’lerin sonu –1800’lerin ortası).	Arabulu-
culuğun	geçmişi	XIII.	yüzyıla	kadar	uzanır.	Uyuşmazlıkların	bir	aracı	ile	
barışçıl	yollarla	çözümü	ilk	kez	ağaç	kabukları	üzerindeki	yazılar	(No-
vgorodskaya	1281-1313,	Pskovskaya	1397),	 III.	 İvan	 tarafından	hazır-
latılan	Sudebnik	 (1497)	ve	Sobornoe	
Kanunu	(Sobornoe	ulozhenie	-	1649)	
gibi	çeşitli	hukuk	kaynaklarında	(çok	
genel	 olarak)	 anlatılmaktadır.	 Daha	
sonra	 Büyük	 Katerina	 bir	 dizi	 karar	
çıkarmış	ve	“il	vicdan	mahkemeleri”-
ni	kurmuştur	(1775	-	1862).	Bu	mah-
kemelerde,	 hukuk	 davaları	 (ticaret,	
aile,	vb.),	bazı	ceza	davaları	(küçükle-
ri,	akıl	hastalarını	ilgilendiren,	vb.)	ve	
tarafların	 dava	 dilekçelerini	 ‘vicdan	
mahkemelerine’	 sunmayı	 seçtiği	 di-
ğer	 davalar	 görülmekteydi.	 Davanın	
bu	mahkemelerde	sonuçlandırılama-
ması	halinde,	taraflar	olağan	mahke-
melere	yönlendirilmekteydi.	

 2.  Gelişme Dönemi (1800-1917’lerin ortası).	Bu	dönemde,	ara-
buluculuk	 daha	 detaylı	 olarak	 düzenlenmiştir.	 Örneğin;	 1864	 tarihli	
Hukuk	Muhakemesi	Usul	Kanunu’na	 “uzlaşma	 incelemesi”	hakkında	
ayrıca	bir	bölüm	eklenmiştir.	

 3.  Sovyet döneminde gerileme ve kısıtlamalar (1917 – 1991). 
Bu	dönem	arabuluculuk	açısından	oldukça	talihsiz	bir	dönem	olmuş-
tur.	Geleneksel	uzlaşma,	“sınıf	mücadelesinin”	genel	itibariyle	katı	ya-
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pısına	 ters	düşen	“geçmişten	kalan	bir	 iz”	ve	 “kapitalist	 icadı”	olarak	
görülmeye	 başlanmıştır.	 Yargılama	 süreci	 davalının	 suçlu	 olduğuna	
dair	delil	bulma	eğilimi	çerçevesinde	oldukça	soruşturma	odaklı	bir	hal	
almıştır.	1923	tarihli	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	(Genel	olarak	Sov-
yet	rejiminde	bir	rahatlama	dönemi	olarak	bilinen	ve	nispeten	kısa	bir	
dönem	olan	“Yeni	Ekonomik	Politika”	döneminde	yürürlüğe	girmiştir)	
tarafların	uyuşmazlıklarını	barışçıl	yollarla	çözmelerine	imkân	vermiş	
olsa	da,	bu	yaklaşımın	ne	zaman	uygulanabileceğinin	kararı	hususunda	
mahkemelere	geniş	bir	takdir	yetkisi	tanımıştır.	Ayrıca,	Yüksek	Mah-
keme	 Genel	 Kurulu’nun	 kararları	 da,	 mahkemeleri	 yalnızca	 “küçük	
ölçekli”	hukuk	uyuşmazlıklarının	barışçıl	yollarla	çözümlenmesine	yö-
neltmiştir.	

	 Savaş	sonrası	dönemde,	1964	tarihli	Hukuk	Muhakemeleri	Ka-
nunu	yürürlüğe	girmiştir.	Bu	kanun	Sovyet	yasama	tarihinde	taraflar	
arasında	 yapılan	 sulh	 anlaşmasının	 mahkemece	 tasdik	 edilmesinin	
davanın	 sonuçlandırılması	 yolunda	müstakil	 bir	 sebep	kabul	 edildiği	
ilk	 kanundur.	Bu	kanun	aynı	 zamanda	uyuşmazlığın	barışçıl	 yollarla	
çözülmesine	 ilişkin	daha	detaylı	 hükümler	de	 içermektedir	 (örneğin;	
sulh	anlaşmasının	mahkemece	tasdik	edilmesi	için	gerekli	kriterler,	an-
laşma	metni	hazırlama	usulü,	vb.).	

 4.  Modern dönem (1991 - günümüz).	2010	yılından	önce	uzlaş-
ma/arabuluculuk	 hakkında	müstakil	 bir	mevzuat	 bulunmamaktaydı.	
Daha	sonra,	27	Temmuz	2010	tarihinde	“aracının	katılımıyla	alternatif	
uyuşmazlık	çözümü	usulü	(arabuluculuk	usulü)”	hakkında	193-FZ	sa-
yılı	Federal	Kanun	yürürlüğe	girmiştir	ve	bu	tebliğde	bu	kanunun	ince-
lenmesi	amaçlanmaktadır.	

 I.  Rus İş Kanunu’nda “iş arabuluculuğu” örnekleri

	 Rus	İş	Kanunu,	2001	yılından	bu	yana	yürürlüktedir.	Bu	kanun	
genel	Arabuluculuk	Kanununun	çıkarılmasından	on	yıl	önce	kabul	edil-
miştir.	

	 Şu	 anda	 Rus	 mevzuatında	 ‘arabuluculuk’	 olarak	 adlandırılan	
yönteme	benzer	iki	uyuşmazlık	çözüm	usulü	bulunup,	bunlar	en	baş-
tan	itibaren	bu	Kanun	kapsamında	yer	almıştır:	(a)	uyuşmazlık	çözüm	
sürecinde	bir	ara	aşama	olarak	‘aracının	katılımıyla	toplu	iş	uyuşmaz-
lıklarının	değerlendirilmesi	(İş	Kanunu	m.	403)	ve	(b)	bireysel	iş	uyuş-
mazlık	çözümünde,	uyuşmazlık	iş	uyuşmazlıkları	komisyonuna	sunul-
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madan	önce	ilk	aşama	olarak	‘doğrudan	müzakere’	(İş	Kanunu,	m.	385,	
f.	2).		

	 Bu	iki	usul,	Arabuluculuk	Kanununda	halihazırda	tanımlandığı	
haliyle	‘genel’	arabuluculuk	ile	bir	takım	ortak	özelliklere	sahiptir.	Bun-
ların	tümü	tabiatı	gereği	yargı	dışı	yollardır	ve	uzlaştırma	amacını	taşır.		

	 Ancak,	‘genel’	arabuluculuk	uyuşmazlıkların	yargı	yoluyla	çözü-
müne	alternatif	olarak	kullanılırken,	toplu	iş	uyuşmazlıklarında	‘aracı	
ile	 birlikte	 değerlendirme’	 için	 aynısı	 söz	 konusu	değildir.	Rusya	 ka-
nunlarına	göre,	‘aracı	ile	birlikte	değerlendirme’	hiçbir	yargısal	değer-
lendirme	içermez.		Bu	nedenle,	bu	tür	uyuşmazlıklar	için,	‘aracı	ile	bir-
likte	değerlendirme’	geçerli	bir	seçenek	değil,	daha	ziyade	her	biri	yargı	
dışı	ve	uzlaştırıcı	nitelikte	olan	genel	yöntemlerden	biridir.	

	 Bahsi	geçen	maddelerden	ikincisi	(doğrudan	müzakere)	ile	ilgili	
olarak,	Kanunda	resmi	bir	tarif	veya	açıkça	tanımlanan	bir	usul	yer	al-
mamaktadır.	Kanunda	bununla	ilgili	olarak	bahsi	geçen	tek	şey,	bunun	
gerçekleştirilebileceği	 ve	 başarılı	 olana	 dek	 anlaşmazlığın	 ‘bireysel	 iş	
uyuşmazlığı’	olarak	değerlendirilmeyeceğidir.	

 II.  Arabuluculuk Kanunu’nda öngörülen arabulucu-
luk ile İş Kanunu hükümlerinde toplu iş uyuşmazlıkları için 
öngörülen “arabuluculuk benzeri uygulama”: Bağdaşmayan 
kavramlar 

	 Yukarıda	 belirtildiği	 üzere,	 ‘genel’	 arabuluculuğa	 benzeyen	 ve	
Kanunda	 öngörülen	 uygulanabilir	 nitelikteki	 tek	 usul,	 münhasıran	
toplu	iş	uyuşmazlıklarının	çözümüne	ilişkindir.	Bu	usulün,	bireysel	iş	
uyuşmazlıklarının	 çözümünde	 geçerli	 bir	mekanizma	geliştirilmesine	
temel	teşkil	etmesi	veya	çerçevesinin bireysel	 istihdam	uyuşmazlıkla-
rının	çözümünü	de	kapsayacak	şekilde	genişletilmesi	makul	görünebi-
lir.	Ancak,	bu	kavramı	daha	yakından	incelediğimizde	(bilhassa	‘genel	
arabuluculuk’	ile	kıyaslandığında),	neden	böyle	bir	işleve	kavuşmasının	
kavramsal	açıdan	tavsiye	edilmediği	daha	iyi	anlaşılabilir.		

	 Elbette,	bu	iki	usul	bazı	ortak	özelliklere	sahiptir.	Örneğin,	hem	
toplu	iş	uyuşmazlığının	aracı	ile	değerlendirilmesi	hem	de	‘genel’	ara-
buluculuk	 ihtiyarilik,	gizlilik,	 işbirliği,	 tarafların	eşitliği,	 tarafsızlık	ve	
bağımsızlık1 gibi	benzer	ilkelere	dayanmaktadır.	Ancak,	 ‘genel’	arabu-
1		Çalışma	ve	Sosyal	Koruma	Bakanlığı’nın	15	Aralık	2014	tarihli	1041	sayılı	Emri.	
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luculuk	nesnel	olarak	bire	bir	bu	ilkelere	dayanırken,	toplu	iş	uyuşmaz-
lıkları	çözüm	yollarının	daha	ziyade	öznel	gerekliliğe	dayandığı	görül-
mektedir:	Tarafların,	aracının	yetkinliğini,	nesnelliğini,	tarafsızlığını	ve	
bağımsızlığını	kabulünün, aracının	‘işlevini	etkin	şekilde	ifa	etmesi’	için	
gerekli	olduğu	ifade	edilir.	

 Hem	genel	olarak	hem	de	toplu	iş	uyuşmazlıklarında	arabulu-
culuk	usulüne	taraflar	rızasıyla	başvurulur.	Arabulucunun	kim	olacağı	
taraflarca	kararlaştırılır	 (İş	Kanunu	m.	403	ve	Arabuluculuk	Kanunu	
m.	 9).	 Ancak,	 taraflar	 arabulucu	 adayını	 belirlemede	 zorluğa	 düşer-
se,	belirli	bir	 ‘üçüncü	taraf’	 tavsiyede	bulunabilir;	söz	konusu	üçüncü	
taraf	 ‘genel’	arabuluculukta	 farklı	 toplu	 iş	uyuşmazlıkları	çözümünde	
ise	 farklıdır.	 Bu	 bağlamda,	 toplu	 iş	 uyuşmazlıklarında,	 uyuşmazlık	
çözümünden	 sorumlu	müessese	 bir	 kamu	 kurumu	 iken	 (İş	 Kanunu,	
m.	403	f.	2)	‘genel’	arabuluculukta	üçüncü	kişi,	arabuluculuk	usulünün	
gereken	şekilde	uygulanmasında	uzman	devlet	dışı	bir	kuruluştur	(Ara-
buluculuk	Kanunu	m.	9	f.	2).	

	 Ayrıca,	 tarafların	 arabulucunun	 kim	 olacağına	 karar	 ver-
me	 süreleri	 de	 farklılık	 göstermektedir.	 Toplu	 iş	 uyuşmazlıklarında,	
arabulucunun	kim	olduğu	çok	kısa	bir	sürede	belirlenir	(en	fazla	2	 iş	
günü	içinde)	ve	uyuşmazlığın	kendisi	 ise	arabulucunun	idare	tarafın-
dan	görevlendirilmesinden	itibaren	katiyen	en	geç	3	iş	günü	içinde,	di-
ğer	toplu	çalışma	ilişkileri	düzeyinde	ise	en	geç	5	iş	günü	içinde	çözülür	
(İş	Kanunu	m.	403).	Buna	karşın,	‘genel’	arabuluculuk	için	kanunla	be-
lirlenen	süre	daha	esnektir:	en	fazla	180	gün	(veya	uyuşmazlık	mahke-
meye	veya	tahkime	intikal	ettikten	sonra	en	fazla	60	gün)	sürebilir.	

	 Arabulucu	rolünü	üstlenenlerin	karşılaması	gereken	şartlar	da	
farklılık	göstermektedir.	Toplu	iş	uyuşmazlıklarında,	bağımsız	bir	kişi	
arabuluculuk	yapabilirken	(58	sayılı	Tüzük,	6.	fıkra)	‘genel’	arabulucu	
Arabuluculuk	 Kanununda	 (15	 ve	 16.	maddelerde)	 belirtilen	 birtakım	
şartları	karşılamak	zorundadır.	

	 Toplu	iş	uyuşmazlıklarında	arabulucu,	uyuşmazlığın	çözüm	ile	
ilgili	öneriler	sunabilirken	(58	sayılı	Tüzük,	12.	fıkra)	‘genel’	arabulucu-
ların,	 uyuşmazlığın	 taraflarına	 önceden	 belirlenmiş	 fikirler/çözümler	
teklif	etmeleri	yasaklanmıştır	(Arabuluculuk	Kanunu,	m.	11	f.	5).	Hem	
genel	olarak	hem	de	toplu	iş	uyuşmazlıklarında,	arabulucu	uyuşmazlığı	
çözmez	ve	uyuşmazlık	çözümü	hakkında	bir	karar	tesis	etmez.	Arabu-
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lucunun	asli	görevi,	tarafların	‘yapıcı	diyalog	temelinde’	karşılıklı	kabul	
edilebilir	bir	çözüm	bulmalarına	yardımcı	olmaktır.	

	 Her	 iki	durumda	da,	uyuşmazlık	 tarafların	karşılıklı	 kabul	 et-
tikleri	 kararın	 yazılması	 ile	 çözümlenir.	 Ancak,	 toplu	 iş	 uyuşmazlığı	
taraflarının	herhangi	bir	karar	alamaması	veya	gündem	maddelerinin	
yalnızca	bir	kısmına	karar	vermeleri	halinde,	anlaşmaya	varılamayan	
hususlar	ihtilaf	protokolüne	kaydedilir	(İş	Kanunu,	m.	403	f.	5;	58	sa-
yılı	 Tüzük,	 11.	 fıkra).	 ‘Genel’	 arabuluculukta,	 üzerinde	 anlaşılamayan	
konuların	(ihtilafların)	ayrı	bir	belgede	yazılı	olması	gerekmez	(Arabu-
luculuk	Kanunu,	m.	14).		

	 Tüm	 bunlar,	 akademisyenleri	 ‘genel’	 arabuluculuğun	 mevcut	
haliyle	 toplu	 iş	 uyuşmazlıklarında	 yasak	 olmadığına	 inandırır.	 Toplu	
iş	 uyuşmazlıklarında	 arabuluculuğun	 usulüne	 ilişkin	 konular,	 ‘genel’	
arabuluculuk	yönteminden	farklıdır;	Arabuluculuk	Kanunu	ile	 ‘genel’	
arabuluculuğun	toplu	iş	uyuşmazlıklarında	uygulanması	yasaklanmaz,	
ancak	esas	mesele	 şudur	ki	bu	uyuşmazlıklar	kanun	kapsamında	yer	
almaz.	 	Toplu	iş	uyuşmazlıklarının	çözümüne	ilişkin	hükümler,	mün-
hasıran	İş	Kanununda	(61.	madde)	öngörülmüştür.	

 III.  Rusya’da arabuluculuğun  iş uyuşmazlıklarına uy-
gulanması 

	 Uygulama	koşulları	katıdır.	Mahkemeler	nadiren	taraflara	ara-
buluculuk	teklif	etmektedir	ve	tasdik	edilen	arabuluculuk	uygulanma-
mış	sulh	anlaşmalarının	sayısı	arabuluculuk	sonucu	ortaya	çıkan	an-
laşmalardan	halen	 fazladır	 (ve	bunlardan	çok	azı	 iş	konuları	 ile	 ilgili	
anlaşmalardır).	Hızlı	‘adli’	arabuluculuk,	en	popüler	arabuluculuk	şek-
lidir	ve	konusu	daha	ziyade	aile	ve	arazi	meseleleridir.	Arabuluculuğa	
başvurulan	 iş	 uyuşmazlıkları	 genellikle	 karşı	 iddiaların	 ibraz	 edildiği	
uyuşmazlıklardır.	İş	ilişkisinin	tespiti,	hukuka	aykırı	fesih,	işe	iade,	di-
siplin	cezalarının	affı,	birikmiş	maaşların	ödenmesi	ve	manevi	tazmi-
nat2	bu	tür	uyuşmazlıkların	konuları	arasındadır.	

	 İş	uyuşmazlıklarında	arabuluculuğa	halen	nadiren	başvurulur.	
Örneğin,	 hukuk	 danışmanlığı	 ve	 arabuluculuk	 hizmetleri	 veren	 Rus	
menşeli	kar	amacı	gütmeyen	bölgesel	bir	ortaklık	(Sibirya	Arabulucu-
luk	ve	Hukuk	Merkezi,	http://www.mediacia.com/),	2013	yılında	işten	
2		01.04.2015	tarihli	Rusya	Federasyonu	Yüksek	Mahkemesince	onaylanan	2013-2014	yılları	için	Arabuluculuk	Ka-
nununun	yargıda	uygulanması	hakkında	bilgilendirme.	
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çıkarma	ile	ilgili	yalnızca	3	tane	iş	uyuşmazlığına	dahil	olduğunu	belirt-
miştir.		

	 Bilim	 insanları,	 arabuluculuğun	 iş	 uyuşmazlıklarının	 çözümü	
pratiğine	 bu	 derece	 yavaş	 entegre	 olması	 ile	 ilgili	 birtakım	 gerekçe-
ler	 ortaya	 koymaktadır.	 Bunlar	 arasında;	 açıklayıcı	 bilgi,	 yaygın	 uy-
gulama	 ve	 tanıtım	 eksikliği	 yer	 almaktadır.	 Bu	 durum	 nihayetinde	
iş	 uyuşmazlıklarında	 arabuluculuk	 yabancı	 bir	 hukuk	 sisteminden	
akıldan	 yoksun	biçimde	ödünç	 alınmış	 ‘yabancı’	 bir	 fikir	 olarak	 algı-
lanmaktadır.	 İnsanlar,	 arabuluculuğun	 avantajları	 ve	 usulleri	 hak-
kında	 fikir	 sahibi	 değildir	 ve	 bu	 nedenle	 de	 bu	 yöntemin	 kullanımı-
na	 dair	 kişisel	 gerekçeler	 oluşturmazlar.	 Hatta	 kişiler	 bu	 yöntemi	
kullanmak	 istediklerinde	 dahi	 nereden	 başlayacaklarını	 bilmezler.	

	 Arabuluculuk	Kanununun	yürürlüğe	girdiği	yılın	sonunda,	Hü-
kümet	 tarafından	 arabulucuların	 yetiştirilmesine	 yönelik	 program3 
başlatılmış	 olsa	 da,	 güvenilir	 profesyonellerin	 (arabulucuların)	 sayısı	
halen	yetersizdir.	

	 Bu	program	mesleki	 takviye	kursudur	ve	bünyesinde	üç	 farklı	
program	barındırır,	programlardan	her	birinin	başarı	ile	tamamlanma-
sı	sonucu	ileri	düzey	eğitim	sertifikası	verilir.	

• Arabuluculuk.	Temel	eğitim	(her	biri	40	oturum/saatlik	3	mo-
dül,	bunun	12	saatinde	aile,	iş,	şirketler	ve	diğer	uyuşmazlık	konu-
larına	yoğunlaşılır).

• Arabuluculuk.	Arabuluculuk	uygulamasının	özellikleri	(toplam-
da	312	oturum/saatlik	10	modül,	30	saati	münhasıran	iş	uyuşmaz-
lıklarına	yoğunlaşır).	

• Arabuluculuk.	Arabulucu	eğiticilerin	eğitimi	kursu	(her	biri	36	
oturum/saatlik	4	modül).	

	 Model	Programda,	üç	programın	her	birine	ilişkin	yaklaşık	bir	
eğitim	 içeriği	 verilir.	 Kursiyerler,	 tüm	 programı	 tamamladıklarında	
mesleki	takviye	sertifikası	(diploma)	alırlar.	Bu	program	uygulanmaya	
başladıktan	 sonra	 birkaç	 ay	 içinde,	 Eğitim	 ve	Bilim	Bakanlığı	model	
programa	dayanan	gerçek	bir	Programı	onaylamıştır4.	2014	yılında	Ça-

3		3	Aralık	2010	tarihli	969	sayılı	Rusya	Federasyonu	Hükümet	Kararı.	Kanun	ile	aynı	tarihte	yürürlüğe	girmiştir:					
1	Ocak	2011.		
4		Eğitim	ve	Bilim	Bakanlığı’nın	14	Şubat	2011	tarihli	187	sayılı	Emri.	
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lışma	ve	Sosyal	Koruma	Bakanlığı,	arabuluculuk	alanında	uzman	kar	
amacı	 gütmeyen	 birkaç	 kuruluşun,	 önde	 gelen	 Rus	 üniversiteleri	 ve	
Rusya	Sanayiciler	ve	Girişimciler	Birliği	 ile	 işbirliği	 içinde	geliştirdiği	
‘arabuluculuk	 uzmanı	 (arabulucu)’5	 meslek	 standardını	 onaylamış-
tır.	Bu	standartta,	üç	farklı	yeterlilik	düzeyi	ve	bu	düzeylerin	işlevleri	
tanımlanmaktadır.	Bu	 standardın	ve	genel	olarak	diğer	 standartların	
20126	yılında	işçilerin	yeterliliğine	ilişkin	olarak	İş	Kanununda	yapılan	
değişiklikler	 gereğince	 onaylanıp	 onaylanmadığı	 halen	 tartışmalıdır.	
Ancak	program	uygulamasının	hızı	ve	kapsamı,	halen	yapılması	gere-
ken	çok	şey	olduğuna	işaret	etmektedir.		

	 Bu	 model	 temelinde	 geliştirilen	 kursa	 katılanların	 çoğunluğu	
olmasa	da	birçoğu	avukattır	ve	bu	durum	bazı	zorlukları	beraberinde	
getirmektedir.	Hukuk	eğitimi	almış	arabulucular,	avukatlık,		hukuk	da-
nışmanlığı	ve	şirket	danışmanlığı	tecrübelerinin,	“avukat”	düşünce	tar-
zından	“arabulucu”	düşünce	tarzına	“geçişi”	engellediğini	ve	bunun	da	
elde	edilen	bilgi	ve	becerilerin	uygulanmasına	ket	vurabileceğini	ifade	
etmektedir.		

	 Bir	diğer	sorun	ise,	tarafların	ve	avukatların	arabuluculuğa	mu-
halefet	 etmesidir.	 Rusya’da	 iş	 uyuşmazlıklarının	 tarafları	 genellikle	
yargılama	masraflarından	muaf	tutulur,	ancak	arabuluculuk	için	aynı	
durum	geçerli	 değildir.	 	 Bu	nedenle	 de	 arabuluculuk	masrafları	 kay-
beden	tarafa	yüklenemez.	Hal	böyle	iken,	arabuluculuk	masrafları	ta-
raflarca	 gereksiz	 ve	 geri	 alınması	mümkün	olmayan	 sebepsiz	masraf	
olarak	değerlendirilmektedir.	

	 Avukatlar	ise	bunu	zincirin	diğer	ucunda	hissetmekte,	arabulu-
culuk	ücretlerini	mahkemede	dava	açılmış	olsaydı	doğrudan	elde	ede-
cekleri	gelirin	telafisi	olarak	görmektedir.	Bu	arada,	bu	konu	Rusya’da	
faaliyet	gösteren	arabulucuların	pek	çoğunun	eskiden	avukat	olması-
nın	veya	hukuk	eğitimi	veya	geçmişine	sahip	olmasının	nedenlerinden	
biri	olabilir.	

	 Ayrıca	 uygulayıcılar	 tarafından	 sayılan	 sebepler	 arasında	 ara-
buluculuğa	başvurulan	hallerde	dahi	iş	uyuşmazlıklarının	çözümünde	
beklenen	 etkinin	 elde	 edilememesi	 ve	 arabuluculuk	müzakerelerinde	
istifade	edilecek	uygun	ve/veya	resmi	olarak	tahsis	edilmiş	mekanların	
bulunmaması	gibi	teknik	imkansızlıklar	da	yer	almaktadır.	
5		Çalışma	ve	Sosyal	Koruma	Bakanlığı’nın	15	Aralık	2014	tarihli	1041	sayılı	Emri.	
6		3	Aralık	2012	tarihli	236-FZ	sayılı	Federal	Yasa.  
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	 Bunun	 yanı	 sıra,	 sosyal	 ve	 kültürel	 nedenler	 de	mevcuttur	 ve	
bu	nedenler	arasında	iki	temel	davranışsal	meseleye	değinilmektedir:	
(a)	paternalizm	ve	ihtiyari	uyuşmazlık	çözüm	geleneğinin/kültürünün	
kaybolması,	(b)	‘Sovyetler’in	toplumsal	hoşgörüsüzlük	geleneği.		

	 Başlangıçtan	itibaren	bu	derece	hoşgörüsüz	bir	ortamda,	arabu-
luculuğun	zorunlu	olmaması,	onun	‘gereksiz	ve	faydasız’,	‘vakit	kaybı’	
olarak	ve	kendisine	saygısı	olan	ciddi	bir	kişinin	davranış	tarzına	ilişkin	
geleneksel	algıya	genel	itibariyle	yabancı	görülmesine	sebep	olmakta-
dır.	‘Kazan-kazan’	çözüm	yöntemi	fikri,	genellikle	ya	aldatıcı	ve	mani-
pülatif	ya	da	neredeyse	kazanılamaz	veya	en	iyi	tabirle	istenmeyen	bir	
anlaşma	(örneğin;	 ‘her	 iki	 taraf	 için	de	eşit	düzeyde	rahatsızlık	verici	
bir	çözüm’)	olarak	değerlendirilmektedir.	Kişinin	kendi	tutumundan/
bakış	 açısından	 uzaklaşan	 her	 türlü	 adımı	 yenilgi	 olarak	 kabul	 eden	
‘maçoluk’	 halen	 oldukça	 yaygındır.	 Kişinin	 düşüncelerini	 diğerlerine	
dayatması,	 dayatılan	düşünce	 kendi	 savunucusuna	 çok	 az	 fayda	 sağ-
lasa	dahi,	her	 iki	 taraf	 için	de	en	 iyi	veya	en	azından	en	uygun	çözü-
mün	bulunmasından	daha	‘onur	verici’	bir	sonuç	olarak	görülmektedir.	
Çekişme,	çatışma	ve	yüzleşme;	halen	çoğu	durumda	anlaşma,	diyalog	
ve	uzlaşmaya	kıyasla	daha	olgun,	daha	güçlü	ve	sorumlu	bir	davranış	
olarak	değerlendirilmektedir.	Otoriter	rejim,	itaat	ve	zulmün	uzun	yıl-
lar	 hüküm	 sürdüğü	 bir	 toplumda	 arabuluculuğun	 zorunlu	 olmaması	
kişileri	bir	nebze	kişisel	özgürlük	unsuru	olarak	algılanan	‘gözardı	etme	
özgürlüğü’nden	faydalanmaya	kışkırtır.	

	 Son	olarak,	birtakım	aşikar	ve	doğrudan	hukuki	engeller	mev-
cuttur.	Bunlardan	biri	de,	İş	Kanununda	iş	uyuşmazlıklarında	arabu-
luculuğa	dair	herhangi	bir	hüküm	bulunmamasıdır.	Arabuluculuk	Ka-
nunu	yürürlüğe	konulduğunda	diğer	pek	çok	kanunda	(Medeni	Kanun,	
Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu,	İdari	Yargılama	Usulü	Kanunu	vb.)	de-
ğişiklik	yapılmış	ancak	İş	Kanununda	herhangi	bir	değişiklik	yapılma-
mıştır.	

	 Ayrıca,	genel	nitelikteki	Arabuluculuk	Kanununda	iş	uyuşmaz-
lıklarının	 kendine	 has	 özelliklerinden	 bahsedilmemektedir	 (örneğin;	
iş	ilişkisinde	bağımlılık	ve	denetim	ilişkisi	vb.).	Bu	nedenle,	şu	an	eli-
mizde	 olan	 bireysel	 iş	 uyuşmazlıklarının	 çözümünde	 kullanılamayan	
‘iş	 arabuluculuğu’	 ve	 iş	 uyuşmazlıklarının	 çözümünde	 uygulanma-
sı	 zor	 ‘genel’	 arabuluculuk	 usulünün	 tuhaf	 bir	 kombinasyonudur.	 İş	
uyuşmazlıklarında	arabuluculuğun	etkin	şekilde	uygulanması	için	her	
iki	mevzuatta	da	değişiklik	yapılması	gereği	açıkça	görülmektedir.
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 IV.  İyileştirilebilecek Hususlar Nelerdir?

Kültür	ve	geleneklerin	değiştirilmesinden	ziyade	mevzuatın	de-
ğiştirilmesinin	daha	kolay	olduğu	açıktır.	Akademisyenler	 ve	uygula-
macılar	birtakım	mevzuat	değişikliği	önerileri	hazırlamıştır.	

İlk	 olarak,	 İş	 Kanunu	 yalnızca	 toplu	 uyuşmazlıklar	 için	 değil	
aynı	 zamanda	 bireysel	 uyuşmazlıklar	 için	 de	 arabuluculuğun	 meşru	
(ve	tercih	edilebilir)	bir	çözüm	yöntemi	olduğunu	alenen	öngörmelidir.	
Arabuluculuk	Kanunu,	şu	anda	Kanunda	öngörüldüğü	haliyle	yalnız-
ca	“iş	ilişkilerinden	doğan	uyuşmazlıkları”	değil	tüm	iş	uyuşmazlıkları	
türlerini	içerecek	şekilde	tadil	edilmelidir.	Bunun	sebebi,	doğrudan	iş	
ilişkisinden	kaynaklanmayan	ancak	bir	şekilde	 iş	 ilişkisi	 ile	bağlantılı	
olarak	ortaya	çıkan	uyuşmazlıkların	da	var	olmasıdır.	Örneğin;	kirala-
ma	usulleri,	kurum	içi	mesleki	eğitim,	çıraklık	anlaşmaları,	maddi	yü-
kümlülüklere	ilişkin	bazı	konular	vb.	ile	ilgili	uyuşmazlıklar	vardır.	

	 Aynı	zamanda,	her	iki	kanun	da	belirli	durumlarda	arabulucuk	
yönteminin	kullanılmasını	yasaklayacak	şekilde	yeniden	düzenlenme-
lidir.	Örneğin;	özel	bir	devlet	kurumu	tarafından	değerlendirilen	ve	fe-
deral	mevzuatta	öngörülen	zorunlu	standartlara	dayalı	olan	iş	kazaları	
uyuşmazlıkları	mevcuttur.	

	 Her	iki	kanunun,	uyuşmazlık	çözümünde	konu	yargıya	taşınma-
dan	önceki	aşamada	arabuluculuğun	uygulanmasına	ilişkin	hükümler	
eklenerek	 değiştirilmesi	mantıklıdır.	 İş	 uyuşmazlığı	 için	 bu	 düzenle-
me,	 uyuşmazlıkların	 iş	 uyuşmazlıkları	 çözüm	 komisyonu	 aracılığıyla	
çözülmesine	ilişkin	hükümdür	(İş	Kanunu,	m.	382).	Komisyon,	taraf-
ların	 arabuluculuk	 usulünü	 kullanmayı	 kabul	 etmeleri	 halinde	 uyuş-
mazlık	değerlendirmesini	ertelemeyebilmelidir	ve	ayrıca	bu	komisyona	
tarafların	çözüme	ulaştığı	arabuluculuk	anlaşmasını	tasdik	etme	yetkisi	
de	verilebilir.	İş	Kanununda,	iş	sözleşmesinin	meşru	maddeleri	arasın-
da	arabuluculuk	hakkında	da	bir	hüküm	yer	almalıdır.	Arabuluculuğun	
hukuki	statüsünün	muğlak	olması	ve	bu	usul	sonrasında	yapılan	anlaş-
manın	hukuki	etkisinin	net	olmamasından	dolayı,	iş	uyuşmazlıklarında	
arabuluculuğun	yargı	dışında	uygulanmasıyla	ilgili	sorun	vardır.	Uyuş-
mazlık	 taraflarca	belirlenen	çalışma	koşullarıyla	 ilişkiliyse,	bu	 türden	
bir	anlaşma	hizmet	akdini	destekleyici	bir	anlaşma	olarak	kabul	edi-
lebilir	(iş	sözleşmesine	benzer	ancak	iş	kanununda	farklı	bir	anlaşma	
kategorisinde	 yer	 alan	anlaşma-	 İş	Kanunu	m.	 72).	Ancak,	diğer	du-
rumlarda	bu	yaklaşım	işe	yaramamaktadır.	Bu	nedenle	de,	bu	türden	
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bir	anlaşmanın	statüsü,	İş	Kanununda	ve	mümkünse	Arabuluculuk	Ka-
nununda	açık	bir	şekilde	belirtilmelidir.	

	 Mahkemeleri	 anlaşmaların	 tasdik	 edilmesinden	 kurtarmak	
amacıyla,	bazı	bilim	insanları	bu	türden	anlaşmaların	olduğu	gibi	yü-
rürlüğe	girdiğinin	kabul	edilmesini	önermektedir.	Diğer	bilim	insanları	
ise,	yürürlük	konusunun	gönüllü	arabuluculuk	fikrine	uygun	olmadığı-
nı	belirtmektedirler.	Pek	çok	kişi	ise	yargı	dışında	yapılan	anlaşmaların	
noter	 tarafından	onaylanması	gerektiğini	ve	noterlere	de	bu	yetkinin	
verilmesi	gerektiğini	düşünmektedir.	

 İş	uyuşmazlığına	ilişkin	özel	dikkat	gerektiren	hususlardan	biri	
de,	 usule	 ilişkin	 süre	 sınırlamalarıdır.	 Genellikle	 Rus	 İş	 Kanunu,	 iş	
uyuşmazlıklarının	hem	iş	uyuşmazlıkları	komisyonunda	hem	de	mah-
kemelerde	çözüme	kavuşturulmasında	atılacak	usul	adımları	için	daha	
kısa	süreler	öngörmektedir.	Her	iki	kuruma	da,	tarafların	arabuluculuk	
yöntemine	 başvurmaları	 halinde	 çözümü	 resmi	 olarak	 erteleme	 yet-
kisi	vermek	mantıklıdır.	Arabuluculuk	sürecinde	geçen	süre,	şu	anda	
Medeni	Kanunda	(m.	202(3))	öngörüldüğü	üzere,	iddianın	komisyona	
veya	mahkemeye	 sunulması	 için	 tanınan	 süreden	 hariç	 tutulmalıdır.	
Bu	husus,	adalete	erişime	ilişkin	anayasal	hakka	tamamen	uygun	ola-
rak	kanunda	açık	bir	şekilde	garanti	altına	alınmalıdır	(Anayasa	m.	46	
ve	47).	

	 İş	ilişkilerinde	in favorem laboratoris ilkesini	ortaya	koyan	İş 
Kanununun 9. maddesinin	değiştirilmesine	yönelik	tavsiyeler	de	mev-
cuttur.	Bu	tavsiye,	bu	ilkenin	arabuluculuk	sonucunda	varılan	anlaşma-
lara	da	uygulanabilir	olacak	şekilde	değiştirilmesi	yönündedir.	Burada	
amaç,	bu	tür	anlaşmalarda	çalışanın	kendi	kanuni	haklarından	feragat	
etmesine	karşı	korunmasıdır.	Ancak,	Kanunun	bu	maddesinin	iş	 iliş-
kilerinde	genel	olarak	uygulandığını,	yani	Kanun	kapsamında	yer	alan	
tüm	ilişkiler	ve	sözleşmeler	için	hâlihazırda	uygulanabilir	olduğunu	ve	
bu	nedenle	de	bu	tür	bir	açıklamaya	gerek	olmadığını	belirtmemiz	ge-
rekir.	

	 İş	uyuşmazlıklarında	mahkeme	dışı	ve	tahkim	dışı	arabuluculuk	
anlaşmalarının	 (arabuluculuk	 yöntemi	 sonucunda	 ortaya	 çıkan	
anlaşmalar)	hukuki	niteliği	ile	ilgili	de	bir	sorun	bulunmaktadır.	Şu	an	
itibariyle,	hukuk	konularına	 ilişkin	bu	 tür	anlaşmalar	Medeni	Kanun	
kapsamında	 yapılan	 işlemler	 olarak	 değerlendirilmiştir;	 bu	 da	 aslın-
da,	anlaşmanın	hükümlerinin	ihlal	edilmesi	veya	sözleşmenin	uygun-
suz	yürütülmesi	halinde	 tüm	Medeni	Kanun	çözüm	yollarının	 (telafi,	
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borcun	devredilmesi,	borç	affı,	borcun	mahsubu,	tazminat	vb.-	Medeni	
Kanun	409,	410,	414,	415.	maddeleri	ve	59.	Bölüm)	uygulanabilir	ol-
duğu	anlamına	gelmektedir.	Anlaşmanın	 ifa	edilmemesi	veya	uygun-
suz	bir	şekilde	ifa	edilmesi	sonucunda	ihlal	edilen	hakların	korunması,	
Medeni	Kanun	kuralları	uyarınca	gerçekleştirilir.	Ancak,	iş	konularına	
ilişkin	arabuluculuk	anlaşmaları	(arabuluculuk	yönteminin	sonucunda	
yapılan	 anlaşmalar)	 Medeni	 Kanun	 kapsamına	 giren	 işlemler	 ola-
rak	değerlendirilemez	çünkü	bu	anlaşmalar	Rus	Medeni	Kanununun7 
düzenlediği	konular	dışındaki	hususlarda	yapılmaktadır.

		 Yukarıda	 bahsedildiği	 üzere,	 bir	 arabuluculuk	 anlaşması,	 so-
nuçlandırılan	uyuşmazlığın	taraflarca	belirtilen	 iş	sözleşmesi	hüküm-
lerinden	 kaynaklanması	 halinde,	 bu	 iş	 sözleşmesini	 destekliyici	 bir	
anlaşma	olarak	değerlendirilebilir.	Aksi	takdirde,	örneğin	uyuşmazlık	
sözleşmenin	sona	ermesinden	daha	uzun	bir	süreyi	kapsıyorsa,	bu	yön-
tem	uygulanamaz.	Bu	 yüzden,	 bazı	 bilim	 insanları	 iş	 uyuşmazlığının	
çözüme	kavuşturulmasının	bir	sonucu	olarak	imzalanan	arabuluculuk	
anlaşmasının	 statüsünün	 ve	 bu	 anlaşmanın	 taraflarca	 yerine	 getiril-
memesinin	hukuki	sonucunun	net	bir	şekilde	belirtilmesi	suretiyle	İş	
Kanununun	yeniden	düzenlenmesini	tavsiye	etmektedir.	

	 Ayrıca,	 arabuluculuğun	 gerçekten	 bir	 iş	 uyuşmazlığı	 çözüm	
yöntemi	olarak	yerleştirilmesi	ve	teşvik	edilmesi	için	atılması	gereken	
birtakım	yasal	olmayan	adımlar	vardır.	Çoğu	profesyonel,	bir	uyuşmaz-
lığın	çözümünde	taraflara	arabuluculuk	yöntemine	başvurmaları	tavsi-
yesinde	bulunan	yargıçlar	ve	arabulucuların	kendileri	için	ilave	ve	daha	
ciddi	bir	eğitimin	gerekli	olduğunun	altını	çizmektedir.	Arabulucuların,	
hem	mahkemede	hem	de	mahkeme	dışında	arabuluculuk	yönteminin	
uygulanması	konusunda	daha	çok	pratiğe	ve	deneyime	ihtiyaçları	var-
dır;	buna	karşılık,	arabuluculuk	için	hem	profesyoneller	hem	de	kamu-
younda	 geniş	 çaplı	 bir	 tanıtım	 yapılması	 gerekmektedir.	Bunun	 yanı	
sıra,	arabuluculuğun	bir	seçenek	olarak	mevcut	olduğu	yerler	ve	dava-
larda	halkın	erişimine	ücretsiz	sunulan	arabuluculuğun	kullanılmasına	
ilişkin	daha	fazla	bilgi	ve	tavsiye	sunulmalıdır.	

	 Devlet	Dumasına	(Rusya	Parlamentosu),	Arabuluculuk	Kanunu	
ve	diğer	ilgili	kanunlarda	değişiklik	yapılmasına	dair	bazı	yasa	tasarı-
ları	sunulmuştur.	Ancak,	bu	yasa	tasarılarından	yalnızca	bir	tanesinde	
7			Medeni	Kanunun	2	(1).	maddesine	göre,	Rus	Medeni	Kanunu	yalnızca;	tarafların	eşitliği,	özerklik	ve	mülkiyet	öz	
yeterliliğine	dayalı	ilişkileri	düzenlemektedir	ancak	iş	ilişkileri	geleneksel	olarak	çalışanın	işverene	tabiiyetine	day-
alı	ilişki	olarak	görülmektedir.	–	Bakınız:	f.i.:	Tal	L.S.	Civilistic	research.	St.	Petersburg,	1913	(reprinted	in	2006);	
Golovina	 S.Yu.	 Problems	 of	mediation	 application	 in	 employment	 disputes	 resolution	 //Russian	Legal	 Journal.	
2013.	No.	6.	pp.	119-126.
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iş	uyuşmazlıklarında	arabuluculuğun	uygulanmasına	yönelik	sorunlara	
değinilmektedir	ve	hatta	bu	yasa	tasarısı	bile	bu	konuya	dolaylı	bir	şe-
kilde	ve	yalnızca	sorunlardan	bir	tanesine,	yani	bir	uyuşmazlığın	mah-
kemeye	sunulmasına	ilişkin	süre	kısıtlamasına	değinmektedir.

 Sonuç

 Şu	 an	 itibariyle,	 iş	 hukukunda	 arabuluculuk	 yönteminin	
kullanılabileceği	 hukuki	 ortamın	 iyileştirilmesi	 için	 üç	 temel	 yöntem	
önerilmektedir.		Hukukçu	bilim	insanları	daha	kesin	fikirler	önermek-
tedir.	

	(1)	İlk	öneri,	İş	Kanununun	ve	Arabuluculuk	Kanununun	

- Bazı	durumlarda	arabuluculuk	yönteminin	kullanılması-
nın	yasaklanmasına	ilişkin	hükümlerde	(örneğin;	özel	bir	devlet	
kurumu	tarafından	değerlendirilen	ve	zorunlu	standartlara	da-
yalı	olan	iş	kazalarına	ilişkin	ihtilaflarda)	açıklığın	sağlandığı,

- Arabuluculuğun,	 uyuşmazlık	 çözümünde	 konu	 yargıya	
taşınmadan	 önceki	 aşamada	 da	 uygulanabilmesinin	mümkün	
kılındığı	 (iş	uyuşmazlığı	 için	ve	muhtemelen	 iş	uyuşmazlıkları	
komisyonunda	-	İş	Kanunu	m.	382),	

- Arabuluculuk	sürecinin	sonucunda	yapılan	anlaşmaların	
hukuki	statüsü	ve	hukuki	neticesinin	açık	bir	şekilde	tanımlan-
dığı,	

- Mahkeme	dışı	ve	tahkim	dışı	arabuluculuk	anlaşmasının	
(arabuluculuktan	doğan	anlaşma)	hukuki	niteliğinin	net	bir	şe-
kilde	açıklandığı

hükümlerin	eklenmesi	suretiyle	değiştirilmesidir.

	 (2)	İş	Kanununa	arabuluculuk	kavramının	ilave	edilmesi	ve	ara-
buluculuğun	bireysel	iş	uyuşmazlıklarının	çözümünde	meşru	ve	hatta	
tercih	edilen	bir	yöntem	olarak	tanınması	yoluyla	İş	Kanununun	değiş-
tirilmesine	yönelik	öneriler	de	mevcuttur.	Bunun	akabinde,	 iş	sözleş-
mesinin	içeriğine	ilişkin	Kanun	hükümleri,	‘arabuluculuk	hükmünün”	
iş	sözleşmesinin	meşru	bir	maddesi	olduğu	ifadesinin	eklenmesi	sure-
tiyle	tadil	edilmelidir.	

	 Yapılan	 değişiklikler	 doğal	 olarak,	 iş	 uyuşmazlıkları	 çözüm	
komisyonlarının	 yetkilerinin	 kapsamlarının	 genişletilmesini	 gerekti-



101

recektir.	 Bu	 aşamada	 komisyonlara,	 tarafların	 arabuluculuk	 usulünü	
kullanmayı	kabul	etmeleri	halinde	uyuşmazlık	değerlendirmesini	erte-
leme	ve	hatta	taraflar	uyuşmazlık	anlaşmasını	tamamladıktan	sonra	bu	
anlaşmayı	tasdik	etme	yetkisi	verilmelidir.	Ayrıca	Kanunda,	iş	arabu-
luculuğu	usulü	 için	 ‘genel’	arabuluculuk	 için	öngörülenden	daha	kısa	
süre	kısıtlamaları	öngörülmelidir.	Arabuluculukta	geçen	süre,	iddianın	
komisyona	veya	mahkemeye	sunulması	için	tanınan	süreden	hariç	tu-
tulmalıdır.	Arabuluculuk	sürecinin	 sonunda	sulh	anlaşmasına	varıla-
maması	halinde	mahkemeye	başvurma	seçeneği,	anayasayla	öngörülen	
mahkemeye	erişim	hakkıyla	tam	uyumlu	olacak	biçimde	kanunda	açık-
ça	güvence	altına	alınmalıdır.	

	 (3)	Son	olarak,	bu	değişiklikler	bağlamında,	Arabuluculuk	Ka-
nununda	kanunun	en	 azından	 şimdi	 olduğu	gibi	 yalnızca	 “iş	 ilişkile-
rinden	kaynaklanan	uyuşmazlıklara”	değil	tüm	iş	uyuşmazlıklarına	uy-
gulanabilirliğini	sağlamak	adına	küçük	değişiklikler	yapılması	gerekli	
olacaktır.	

Ek 

 6 Haziran 2016 tarihinde Ulusal Araştırma Üniversite-
si “İktisat Meslek Yüksekokulu”nda Düzenlenen Arabulucu-
luk Mevzuatının “Yeniden Başlatılması” Hakkında Yuvarlak 
Masa Toplantısının Özeti 

Yasa	koyucunun	arabuluculuk	eğitiminin	yalnızca	hukuk	eğiti-
minde	yer	almasına	ilişkin	önkoşulların	kısıtlanması	yönündeki	görüşü	
tartışmaya	açılan	ilk	konu	olmuştur.	Bu	görüş	tartışılmış	ve	uygulama-
daki	arabulucular	tarafından	yoğun	şekilde	eleştirilmiştir.	Bu	arabulu-
cular,	 söz	konusu	kısıtlamanın	arabulucuk	fikrini	 yok	 edeceğini	 çün-
kü	 arabuluculuğun	bir	 ‘hukuki’	 çözüm	aramak	 için	 olmadığını	 ve	 bu	
türden	bir	çözümün	arabuluculuk	olmadan	ve	arabuluculuğun	dışında	
bulunabileceğini	 düşünmektedirler.	 Gerekli	 hallerde,	 arabuluculular	
avukatlar	ile	işbirliği	içinde	çalışabilirler	ancak	arabulucuların	geçmiş-
leri	sadece	bu	alanla	sınırlandırılmamalı	ve	çalışmalarında	avukatların	
yerini	almamalıdırlar	çünkü	kullanılan	araçlar	ve	amaçlar	birbirinden	
çok	farklıdır.	

	 Avukatlar,	hukuki	nitelikte	uyuşmazlıkların,	hukuki	konularda	
gerçekten	bir	anlaşmazlık	barındırmayan	‘sosyal’	nitelikli	uyuşmazlık-
ların	ve	her	iki	özeliği	de	bünyesinde	barındıran	karmaşık	yapıda	uyuş-
mazlıkların	buluduğuna	dikkat	çekerek	bu	görüşe	biraz	karşı	çıkmıştır.	
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Karmaşık	yapıdaki	uyuşmazlıklar,	tarafların	yasal	haklarının	korunma-
sından	ziyade	taraflar	arasında	uzlaşmanın	sağlanmasını	gerektirmek-
tedir.	Bu	nedenle	konuşmacılar,	avukatların	arabuluculukta	bir	yerinin	
olduğu	ancak	zorunlu	‘unsurlar’	olarak	yer	almak	durumunda	olmadı-
ğını	düşünmüştür.	

	 Arabulucular,	pek	çok	davada	avukatlar	olmadan	hareket	ede-
medikleri	gerçeğini	 tam	olarak	kavradıklarını	 ifade	ederek	bu	görüşü	
desteklemişlerdir.	Ancak	 arabulucular,	 benzer	 şekilde	 avukatların	da	
arabuluculuk	 usulünde	 psikologlar	 vb.	 olmadan	 çalışabileceklerini	
düşünmemesi	gerektiğinin	altını	çizmişlerdir.		

	 Avukatlar,	ayrıca	Rus	mevzuatında,	açık	bir	şekilde	tanımlanan	
bir	uyuşmazlık	çözümü	aracı	veya	aşamasından	bir	diğerine	geçiş	usu-
lünün	(iş	uyuşmazlığı	komisyonu,	arabulucular,	tahkim,	mahkeme	ve	
kamu	denetçisi)	eksik	olduğunu	ve	söz	konusu	araçlar	ve	aşamalar	ara-
sında	tüm	süre	kısıtlamalarının	uyumlaştırılması	gerektiğini	vurgula-
mışlardır.	

	 Ayrıca,	 katılımcılar	 arabulucuları	 bir	 tür	 kuruluş	 bünyesinde	
birleştirme	 fikrini	 de	 tartışmış	 ancak	mevcut	 durumda	 teşvik	 edilen	
“kendi	kendini	yöneten	kuruluş”	şeklinin	bunun	için	uygun	bir	çözüm	
olup	olmadığına	dair	şüphelerini	de	dile	getirmişlerdir.	Bazı	avukatlar,	
sendikanın	daha	iyi	bir	seçenek	olduğunu	ve	Rusya	Avukatlar	Birliğinin	
(http://alrf.ru/en/)	böyle	bir	sendika	için	örnek	olabileceğini	ve/veya	
temel	teşkil	edebileceğini	belirtmişlerdir.	Bazı	avukatlar	ise	genel	ola-
rak	mesleki	anlamda	birlik	olmaya	karşı	çıkmış	ve	bunun	yerine	arabu-
luculuğun	bir	birleştirme	noktası	olarak	görülmesini	veya	arabuluculuk	
yaygınlaşana	ve	gerçekten	talep	görene	kadar	birlik	oluşturulmamasını	
önermiştir.	

	 Akademisyenler,	arabuluculuğun	artık	ticari	(ekonomik)	uyuş-
mazlıklarda	daha	yaygın	olduğunu	belirtmişlerdir.	Bu	nedenle	de	mah-
kemeler,	 iktisadi	 konulara	 ilişkin	 davalara	 bakan	mahkemelerin	 de-
neyimlerinden	öğrenebilir.	Örneğin,	iktisadi	konulara	ilişkin	davalara	
bakan	mahkemelerde	özel	‘arabuluculuk’	odaları	yer	almaktadır	ki	ge-
nelde	normal	mahkemelerde	böyle	bir	oda	bulunmamaktadır.	Bu	sorun	
ve	uygulamaya	ilişkin	diğer	sorunlar	göz	önünde	bulundurulduğunda,	
hukukçular	yargıçların	arabuluculuğun	esası,	usulü	ve	potansiyelini	net	
olarak	anlamalarını	sağlamak	ve	arabuluculuğun	normal	mahkemeler-
de	uygulanmasına	yardımcı	olmak	için	yargıçlara	yönelik	özel	bir	eğiti-
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min	teşvik	edilmesi	konusunda	ısrar	etmişlerdir.	

 Hukukçular	 aynı	 zamanda	geniş	 çapta	 tartışılan	 arabuluculuk	
anlaşmalarının	(arabuluculuk	sonucunda	uyuşmazlığın	çözümüne	iliş-
kin	 taraflar	 arasındaki	 anlaşma)	 mahkeme	 tarafından	 onaylanması	
fikrine	de	karşı	çıkmışlardır	çünkü	bu	uygulama	mahkemeleri	mevcut	
yüklerinden	kurtarmak	yerine	onların	üzerinde	daha	fazla	bir	yük	geti-
rilmesine	neden	olacaktır	(nitekim	arabuluculuk	kanununun	yürürlüğe	
koyulmasının	temel	nedenlerinden	biri	de	budur).	Şu	anda	mahkeme-
ler	 sulh	anlaşması	 formundaki	arabuluculuk	anlaşmalarını	ve	 sadece	
uyuşmazlık	mahkemeye	sunulduktan	sonra	yapılan	anlaşmaları	tasdik	
etmektedir.	Bu	usul	ciddi	ölçüde	basitleştirilmiştir	ve	davacının	ilk	baş-
vurusu	temeline	dayanmaktadır.	

	 Katılımcılar	 arabuluculuk	 anlaşmaslarının	 usulüne	 ilişkin	 ko-
nular	ve	bu	süreçte	icra	emrinin	rolü	hakkında	görüşlerini	paylaşmış-
lardır.	Arabuluculuk	anlaşmaları	için	doğrudan	icra	emrinin	verilme-
sine,	 bu	 sayede	mahkemeye	 sulh	 anlaşması	 şeklindeki	 arabuluculuk	
anlaşmasının	onaylanmasına	 ilişkin	bir	aşama	kazandırılacağına	 iliş-
kin	farklı	fikirler	ortaya	koyulmuştur.	Ancak,	bu	konu	katılımcılar	ara-
sında	görüş	ayrılığına	yol	açmıştır	çünkü	katılımcılardan	bazıları	Rus	
mevzuatında	şu	anda	tahkim	süreci	için	tesis	edilen	‘doğrudan’	usulü	
anlamsız	bulmaktadır.	Tahkim	Kanununda8,	uyuşmazlık	değerlendir-
mesinin	 sulh	 anlaşmasıyla	 sonuçlanması	 halinde,	 tahkim	 usulünün	
sonlandırılacağı	 öngörülmektedir.	 Uyuşmazlık	 değerlendirmesinin	
sonlandırılması;	uyuşmazlığın	davanın esasına ilişkin bir yargılama 
yapılmaksızın sonlandırıldığı	 ve	 esasa	 ilişkin	hüküm	yoksa	 icra	 ede-
cek	bir	şey	de	olmaması	anlamına	gelmektedir.	 	Bu	durumda	hüküm	
yalnızca	yeni	bir	yargılama	yoluyla	icra	edilebilir.	Sulh	anlaşmalarına	
ilişkin	 bu	 yorum,	 yüzyıldan	 fazla9	 bir	 süredir	 eleştirilmektedir	 ancak	
hala	doktrinde10	bahsi	geçmekte	ve	bazı	uygulamacılar	tarafından	des-
teklenmektedir.	

	 Bunun	dışında,	arabuluculuk	anlaşmasının	 icrasına	 ilişkin	zo-
runluluk;	arabuluculuk	sürecinin	yanlış	gittiği	ve	istenilen	amaca	ula-
şılmadığı	anlamına	gelmektedir.	Bu	nedenle	de	bu	türden	bir	anlaşma-
nın	icrası	en	hafif	tabirle	anlamsız	olacaktır.	
8		24.07.2002	tarihli	102	saylı	Kanunun	38(1).	Maddesi.	
9	 	 f.i.:	 Paramonov	A.S.	 “Amicable	 transaction	 (Borçlar	Kanunu	projesinin	XXV	 sayılı	Bölümü	hakkında	 yapılan	
yorumlar)	//	Vestnik	prava.	Journal	of	the	Law	Society	under	the	Imperial	St.	Petersburg	University.	1900.	No.	3.	
P.	129-140.
10		Bakınız:	f.i.:	Rozhkova	M.A.	Instruments	and	ways	of	legal	protection	of	a	commercial	dispute	parties.	–	Mos-
cow,	2006.	Informational	Legal	System	“ConsultantPlus”;	Rozkova	M.A.	On	certain	question	in	arbitration	awards	
enforcement	//	Vesnik	VAS.	2004.	No.	9.	Pp.	174-175.
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MEDIATION IN EMPLOYMENT DISPUTE SETTLEMENT 
IN RUSSIA
 Daria V. CHERNYAEVA* 

 Introduction

 Mediation is not a new phenomenon in the Russian law. Law-
yers generally specify four major periods of its development in the 
Russian legislative history.

 1.  Initial introduction (late 1200 – middle 1800). From as an-
cient as XIII century mediation - in a form of a peaceful dispute set-
tlement through an intermediary - was mentioned (though scantly) in 
such legislative sources as writings 
on birch bark (Novgorodskaya of the 
years 1281-1313, Pskovskaya of 1397), 
Sudebnik of Ivan III (1497) and Sob-
ornoe Code (Sobornoe ulozhenie - 
1649). Later Katherine the Great is-
sued a number of Orders establishing 
‘provincial conscience courts’ (1775 
- 1862): civil (commercial, family, 
etc.) cases, some criminal (involving 
minors, insanes, etc.) and other cases 
in which parties agree to submit their 
case to a ‘conscience court’. If consid-
eration in such court was unsuccess-
ful parties were allowed to proceed to 
a regular court.

 2.  Further development (middle 1800-1917). In this period 
mediation received a more detailed regulation. For instance, the Char-
ter on Civil Procedure of 1864 contained a separate chapter “On con-
ciliatory examination”.

 3.  Decline and restriction during the Soviet era (1917 – 1991). 
This period was rather unfortunate for the mediation phenomenon. 
Traditional conciliation become seen as a ‘vestige of the past’, ‘capital-
istic invention’ that contradicts a general uncompromising nature of a 
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‘class struggle’. Trials become mostly investigatory with a tendency to 
dig for the evidence of the defendant’s guilt.  Even when the Code of 
Civil Procedure of 1923 (i.e. enacted during the relatively short period

 of the ‘New Economic Policy’ which was generally a relaxation of the 
Soviet regime) allowed disputing parties to settle their dispute peace-
fully, it still gave the courts a wide discretion in deciding when this 
approach is applicable. In addition, resolutions of the Plenary Session 
of the Supreme Court directed courts to allow peaceful settlement only 
for ‘minor’ civil disputes. 

In the postwar period the Code of Civil Procedure of 1964 was 
enacted that was the first act in the Soviet legislative history in which 
a court approval of an amicable agreement was recognized as a sepa-
rate grounds for proceedings discontinuance. It also contained much 
more elaborate provisions on peaceful dispute settlement (f.i. criteria 
for court approval of an amicable agreement, the agreement drafting 
procedure, etc.)  

4.  Modern period (1991 - nowadays). There was no particu-
lar legislation on conciliation/mediation before 2010. Then on July 27, 
2010 the Federal Law No. 193-FZ “On alternative procedure of dispute 
settlement with the participation of an intermediary (mediation proce-
dure)” was enacted which this paper aims to discuss. 

I.  Prototypes of ‘employment mediation’ in the Rus-
sian Labour Code

 The Labour Code of the Russian Federation has been in force 
since 2001. It was enacted ten years before the introduction of the gen-
eral Law on Mediation. 

 From the very beginning the Code contains provisions on two 
dispute settlement procedures that resembles what the Russian leg-
islation now calls ‘mediation’: (a) ‘consideration of collective labour 
disputes with the participation of an intermediary’ as an intermediate 
stage of the dispute settlement (art. 403 of the Labour Code); (b) ‘di-
rect negotiation’ as a preliminary phase of an individual employment 
dispute settlement before the dispute is submitted to a commission on 
employment disputes (par. 2. art. 385 of the Labour Code).

 These two procedures share some features with the ‘regular’ 
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mediation as it is currently described in the Law on Mediation. All 
three are by nature extrajudicial and conciliatory. 

 However, while ‘regular’ mediation is used as an alternative to 
judicial (in-court) dispute settlement, it is not the case for a ‘consid-
eration with an intermediary’ in collective labour disputes. Under the 
Russian law the latter have not been granted an option of judicial con-
sideration at all. Therefore for this this category of disputes ‘consider-
ation with an intermediary’ is not a possible option but rather one of 
the regular methods of their settlement, all of which are extrajudicial 
and conciliatory. 

 Re the second of the aforesaid items - a ‘direct negotiation’ - the 
Code provides it with neither formal features, nor a clearly described 
procedure. All that is said about it in the Code is that it may take place 
and until it is successful, the discord shall not be regarded as an ‘indi-
vidual employment dispute’.

 II.  Mediation in the Law on Mediation vs. ‘quasi-me-
diation’ in the Labour Code provisions on collective labour 
disputes: the notions that cannot be reconciled.

 As was stated above, the only procedure that resembles ‘regu-
lar’ mediation and is provided for in the Code in a feasible form relates 
exclusively to collective labour dispute settlement. It may seem rea-
sonable to employ it as a basis for developing a similar construction 
applicable to individual employment dispute settlement or to broaden 
its scope to cover the latter. However, if we undertake a closer exam-
ination of this concept – especially in comparison with a ‘regular’ me-
diation - this may help us to see why it may not be conceptually recom-
mended to serve as such. 

 Of course, these two procedures do share a number of common 
features. For example, both consideration of collective labour dispute 
with an intermediary and ‘regular’ mediation rest upon similar princi-
ples: voluntariness, confidentiality, cooperation, parties’ equality, im-
partiality, independence1. However, while ‘regular’ mediation shall be 
objectively based exactly on these principles, collective labour disputes 
resolution seems to rely on a subjective requirement: it is stated that 
the parties’ recognition of the intermediary’s competence, objective-
ness, impartiality and independency is necessary for him ‘to efficiently 
1  Regulation of the Ministry of Labour No. 58 of 14.08.2002 and art. 3 of the Law on Mediation.
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perform his functions’. 

 Both generally and in collective labour disputes mediation is 
used upon the parties consent. Mediator’s personality shall be agreed 
between the parties (art. 403 of the Labour Code and art. 9 of the Law 
on Mediation). However, if the parties find it difficult to agree upon 
a mediator’s candidacy, it can be recommended by a particular ‘third 
party’, which differs for ‘regular’ mediation and collective labour dis-
putes settlement. Thus, in collective labour disputes it is a state au-
thority responsible for collective labour dispute settlement (par. 2 art. 
403 of the Labour Code) and in ‘regular’ mediation it is a non-gov-
ernmental company that specializes in ensuring the use of mediation 
procedure (par. 2 art. 9 of the Law on Mediation). 

 Time limits for the parties to agree upon a mediator’s personal-
ity also differ. In collective labour disputes mediator nominee shall be 
agreed upon in a very short period of time (not more than 2 working 
days) and the dispute itself shall be settled strictly in not more than 3 
working days from the mediator’s nomination on a corporate level and 
not more than 5 working days – on other levels of collective labour re-
lations (art. 403 of the Labour Code). On the contrary, statutory time 
limits for a ‘regular’ mediation is much more flexible: it shall not last 
more than for 180 days (or not more than for 60 days after the dispute 
has been submitted to court or arbitration).

 Differences lie also in the requirements imposed on those serv-
ing as a mediator. While collective labour disputes can be mediated 
by any independent person (par. 6 of the Regulation No. 58), ‘regular’ 
mediator must meet a list of particular criteria stipulated in the Law on 
Mediation (art. 15, 16). 

 While in collective labour disputes intermediary is allowed to 
make suggestions on how to settle the dispute (par. 12 of the Regula-
tion No. 58), ‘regular’ mediators are prohibited from offering ready-
made ideas/solutions to the parties of the dispute (par. 5 art. 11 of the 
Law on Mediation). Both generally and in collective labour disputes a 
mediator doesn’t solve the dispute and doesn’t issue a decision on it. 
His/her major task is to help the parties in finding a mutually accept-
able solution ‘on the basis of a constructive dialogue’. 

 In both cases dispute settlement ends in the parties making a 
mutually agreed decision in a written form. However, if the parties of 
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a collective labour dispute agreed upon nothing or upon just a part 
of the agenda, the disagreed issues shall be included in a protocol of 
disagreements (par. 5 art. 403 of the Labour Code; par. 11 of the Regu-
lation No. 58). ‘Regular’ mediation doesn’t imply having the disagreed 
written a special document (art. 14 Law on Mediation). 

 All this makes academics believe that ‘regular’ mediation is not 
prohibited in collective labour disputes as it is. It is the procedural as-
pects of mediation in this category of disputes that differ from a ‘reg-
ular’ one, and the Law on Mediation doesn’t prohibit application of 
a ‘regular’ mediation to such disputes, but rather just doesn’t cover 
them. Provisions concerning collective labour disputes settlement are 
stipulated exclusively in the Labour Code (art. 61).

 III.  Implementation of mediation in employment dis-
putes in Russia

 The implementation goes toughly. Courts seldom suggest using 
mediation to the parties and still certify more non-mediatory amica-
ble agreements that agreements resulting from mediation procedure 
(and there are few agreements on employment issues among them). 
Express ‘judicial’ mediation is the most popular form of mediation, 
while family and land issues are its most popular subjects. When me-
diation is used in employment disputes, these are mostly disputes with 
counterclaims. Their subjects embrace establishment of an employ-
ment relation existence, unlawful dismissals, reinstatement, remission 
of disciplinary penalties, wage arrears recovery, and moral damages 
compensation2. 

 Mediation is still rarely used in employment disputes. For in-
stance, one of the Russian regional non-profit partnerships providing 
legal advice and mediation services (“Siberian Center for mediation 
and law”, http://www.mediacia.com/) reports that in 2013 it took part 
in only 3 employment disputes on dismissal. 

 Scholars name several reasons of such slow integration of medi-
ation into employment dispute settlement practice. Among them there 
is a lack of explanation, popularization and promotion which results 
in general perception of employment mediation as a ‘foreign’ idea, a 
folly borrowed from some alien legal order. People are unaware of its 
2  Information on judicial application of the Law on Mediation for 2013-2014, approved by Supreme Court Presid  
     ium of the Russian Federation of 01.04.2015.
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advantages and its procedure and thus do not form personal reasons to 
use it. And even when people feel like using it, they do not know where 
to start.

 There is still a lack of trusted professionals (mediators) despite 
the fact that at the end of the year in which the Law on Mediation was 
enacted, the Government issued a model Programme on the prepara-
tion of mediators3. 

 This is a programme of professional retraining which integrates 
three separate programmes, each leading to a certificate of advanced 
training upon successful completion:

•  Mediation. Basic course (3 modules of 40 contact/auditorium 
hours each, 12 hours of which allocated to family, employment, 
corporate and other disputes together);

•  Mediation. Peculiarities of mediation application (10 modules, 
312 contact/auditorium hours in total, 30 hours of which allocated 
exclusively to employment disputes);

•  Mediation. Course for mediators’ trainers’ training (4 modules 
of 36 contact/auditorium hours each).

 The model Programme provides an approximate syllabus for 
each of these three programmes. Students receive a certificate (diplo-
ma) of professional retraining upon the entire Programme completion. 
In a couple of months after the model Programme was introduced, the 
Ministry of Education and Science approved a real Programme based 
on the model one4. In 2014 the Ministry of Labour and Social Protec-
tion approved a professional standard for the ‘Specialist in the field 
of mediation (mediator)’5 that several noncommercial organizations 
specializing in mediation had drafted in collaboration with some of the 
leading Russian universities and the Russian Union of Industrialists 
and Entrepreneurs. The Standard describes three levels of proficien-
cy and respective functions. It is still debatable whether this standard 
– and generally other standards had been approved recently in pur-
suance of the Labour Code amendments regarding employee’s quali-
fication introduced in 20126. However, the pace and scope of the Pro-
3  Decree of the Government of the Russian Federation No. 969 of December 03, 2010. It came into force at the   
      same date as the Law: January 01, 2011.
4  Order of the Ministry of Education and Science No. 187 of February 14, 2011.
5  Order of the Ministry of Labour and Social Protection No. 1041n of December 15, 2014.
6  Federal Law No. 236-FZ of December 03, 2012.
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gramme implementation still leave much to be desired.    

 Many if not the majority of those who attended a course built 
on this model are lawyers and it brings some difficulties. Mediators 
with legal background say that their previous experience as lawyers, 
legal and business advisors hinders a ‘switch’ between a ‘lawyer’s’ and 
a ‘mediator’s’ way of thinking and may impede application of the ac-
quired skills and knowledge. 

 Another problem is the parties’ and the lawyers’ opposition to 
mediation. Parties to an employment dispute in Russia are usually ex-
empted from litigation fees which is not the case for mediation. Thus 
mediation expenses coverage can’t be imposed on a defeated party. 
Therefore mediation fees seem to the parties to be an unnecessary and 
unjustified expense that has no chance to be covered. 

 Lawyers feel this on the other end of the chain, seeing media-
tors’ fees as their direct loss of income which they otherwise earn in 
litigation. By the way, this may be one of the reasons why many of the 
practicing mediators in Russia were initially lawyers or have a legal 
education and/or background.

 Practitioners also mention a lack of expected effect in employ-
ment disputes settlement even when mediation is used, as well as tech-
nical obstacles, such as the lack of places suitable and/or officially al-
lotted for mediatory sessions (for example, in courts).

 There are also social and cultural reasons, among which two 
key behavioural issues are usually mentioned: (a) paternalism and a 
loss of traditions/culture of voluntary dispute settlement; (b) ‘Soviet’ 
tradition of social intolerance. In this infantile intolerant context the 
non-mandatory nature of mediation makes it felt as ‘needless & use-
less’, ‘a loss of time’ and generally foreign to the traditional perception 
of how a self-respecting serious person should behave. The idea of a 
‘win-win’ solution is generally seen as either deceitful and manipula-
tive or hardly attainable, or at best as an unwelcome compromise (i.e. 
‘solution equally uncomfortable for both parties’). ‘Machismo’ that 
considers any step from one’s position/viewpoint as a ‘defeat’ is still 
quite widespread. Imposing one’s viewpoint is often seen as a more 
‘honourable’ result than finding the best or at least an optimal solution 
for both parties, even if the imposed viewpoint does little good even 
to its advocate. Struggle, conflict and confrontation are still too often 
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seen as a more adult, powerful and responsible behavior than social 
concord, dialogue and conciliation. Non-mandatory nature of medi-
ation also provokes people to exercise the ‘freedom to ignore’ which 
is somewhat perceived as an element of personal freedom in a society 
with a rather long history of authoritarianism, subordination and op-
pression. 

 Finally, there are obvious and direct legal obstacles. One of 
them is that the Labour Code doesn’t have any provisions on medi-
ation in employment disputes. Many other laws (Civil Code, Code on 
Civil Procedure, Code on Administrative Procedure, etc.) have been 
amended after the Law on Mediation was enacted, but not the Labour 
Code. 

 There is also no account of employment disputes peculiarities 
in the general Law on Mediation (f.i. of control and subordination in an 
employment relation, etc.). Therefore at the moment we have a strange 
combination of ‘labour mediation’ which cannot be used to settle indi-
vidual employment disputes, and a ‘regular’ mediation procedure that 
is hard to apply in employment disputes settlement. It is clear that 
both pieces of legislation should be amended to facilitate efficient me-
diation in employment disputes.

 IV.  What can be improved?

It seems to be quite obvious that it is easier to amend the legis-
lation than to change the culture and traditions. Academics and prac-
titioners have formed a list of recommended legislative amendments. 

First of all Labour Code should clearly provide for mediation as 
a legitimate (and may be even preferable) method of settlement for not 
just collective disputes but also individual ones. The Law on Mediation 
should be amended respectively to embrace all categories of employ-
ment disputes, and not just “disputes that arise from employment rela-
tions” as the Law stipulates now. This is because there are also disputes 
that do not stem directly from an employment relationship, but rather 
arise in some connection with it. For instance, these are disputes that 
relate to hiring procedure, in-house professional retraining, appren-
ticeship agreements, some aspects of material liability, etc. 

 At the same time both acts should be amended with the pro-
hibition of mediation usage in certain cases. For instance, these are 
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disputes on occupational accidents, which are considered by a special 
state authority and rest upon mandatory standards provided for in the 
federal legislation. 

 It makes sense to amend both acts with provisions on media-
tion application on a pre-judicial phase of dispute settlement. For an 
employment dispute this is settlement in commission on employment 
disputes (art. 382 of the Labour Code). The commission should be al-
lowed to postpone the dispute consideration if the parties agreed to use 
mediation procedure and may also be granted an authority to certify 
the mediatory agreement the parties conclude. A clause on mediation 
should be also mentioned in the Labour Code among the legitimate 
clauses of an employment contract. 

 There is also a problem of extrajudicial use of mediation in em-
ployment disputes because of the vague legal status and unclear legal 
effect of the agreement resulting from this procedure.  If the dispute 
relates to terms of employment set by the parties, such an agreement 
can be regarded as a supplementary agreement to an employment con-
tract (a particular category of agreements in employment law, simi-
lar to employment contact – art. 72 of the Labour Code). However, in 
other cases this approach doesn’t work. Therefore the status of such 
agreement should be clearly defined in the Labour Code and possible 
in the Law on Mediation as well. 

 To spare courts from the agreements certification some schol-
ars suggest recognition of an executory power of such agreements as 
they are. Others point out that enforcement does not fit into the idea of 
voluntary mediation. Many believe that the extrajudicial agreements 
should be notarized and notaries should be granted with such author-
ity.

 One of the issues that require special attention in regard to em-
ployment disputes are also procedural time limits. Generally the Rus-
sian Labour Code sets shorter periods for procedural steps in employ-
ment dispute settlement both in commission on employment disputes 
and in courts. It makes sense to grant both institutions an authority 
to officially postpone settlement if the parties resort to mediation. The 
time spent on mediation should be excluded from the period allowed 
for the claim to be submitted to a commission or a court as it is now 
stipulated in the Civil Code (art. 202(3)). This should be clearly guar-
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anteed by law in full accordance with the constitutional right of access 
to justice (art. 46 and 47 of the Constitution).

 There are also suggestions to amend art. 9 of the Labour Code 
which introduces an in favorem laboratories principle in employment 
relations. The idea is that the amendment should make this principle 
applicable also to agreements resulting from mediation. The idea is 
to protect an employee from waiving his/her statutory rights in such 
agreements. However, we should mention that this article of the Code 
is of general application in employment relations which means it is al-
ready applicable to all relations and contracts covered in the Code, and 
thus hardly requires such clarification.

We have also a problem with legal nature of out-of-court and 
out-of-arbitration mediation agreements (agreements resulting from 
mediation) on employment matters. As for now such agreements on 
civil matters are considered civil-law transactions, which means all 
civil law remedies (compensation, novation, debt forgiveness, offset of 
claim, indemnity – art. 409, 410, 414, 415 and Chapter 59 of the Civil 
Code) are applicable in case of the agreement violation or improper ex-
ecution. Protection of the rights violated as a result of the non-execu-
tion or improper execution of the agreement shall be implemented ac-
cording to the civil legislation rules. However, mediation agreements 
(agreements resulting from mediation) on employment matters can’t 
be considered a civil-law transactions because they are concluded on 
matters other than the Russian civil legislation regulates7. As it was 
already mentioned above, a mediation agreement can be considered 
a supplementary agreement to an employment contract when the dis-
pute it has been concluded upon arose from the terms of this contract 
specified by the parties. Otherwise – f.i. when a dispute is over the 
contract termination, etc. - this way is not feasible. Therefore some 
scholars suggest amending the Labour Code with the clear specifica-
tion of the status of a mediation agreement concluded as a result of an 
employment dispute settlement, and of the legal effect of its non-exe-
cution by the parties.

 At the same time there also non-legal steps that are necessary 
to be pursued in order to really implant and promote mediation as an 
7  According to art. 2(1) of the Civil Code it regulates only relations based on party equality, autonomy and property 
self-sufficiency, while employment relations are traditionally seen as based on an employee subordination to an 
employer. – See f.i.: Tal L.S. Civilistic research. St. Petersburg, 1913 (reprinted in 2006); Golovina S.Yu. Problems of 
mediation aplication in employment disputes resolution //Russian Legal Journal. 2013. No. 6. Pp. 119-126.
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employment disputes resolution technique. Many professionals point 
out that an additional and more serious training is necessary for both 
judges that are allowed to advise the parties of a dispute to resort to 
mediation and for mediators themselves. The latter need more prac-
tice and experience in both in-court and out-of-court mediation, while 
mediation, in turn, requires a wider promotion among both profes-
sionals and general public. There shall also be more information and 
advice on the use of mediation publicly available for free in places and 
cases where and when mediation can be an option. 

 There are now several bills submitted to the State Duma (the 
Russian parliament) aimed at amending the Law on Mediation and 
some of the related laws. However, only one of the bills touches upon 
the problems with mediation application in employment disputes and 
even that bill does it only indirectly and in regard to only one of the 
problems – a problem with time limits for the submission of a dispute 
to a regular court.

 V.  Conclusion

As for now, there are three major ways suggested as a possi-
ble improvement of the legal environment in which employment me-
diation is supposed to operate. Legal scholars suggest rather definite 
ideas.

(1) The first suggestion is amend both the Labour Code and the 
Law on Mediation in order to introduce the provisions that would:

- clarify the prohibition for mediation usage in certain 
cases (f.i. in disputes on occupational accidents, which are con-
sidered by a special state authority and rests upon mandatory 
standards);

- make mediation applicable also on a pre-judicial phase 
of dispute settlement (for an employment dispute – possibly 
also in commission on employment disputes - art. 382 of the 
Labour Code); 

- clarify the definition of the legal status and legal effect of 
agreements resulting from mediation;

- clarify the legal nature of an out-of-court and out-of-ar-
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bitration mediation agreement (agreement resulting from me-
diation).

 (2) There are also suggestions to amend the Labour Code itself, 
adding there a concept of mediation and recognizing it as a legitimate 
and may be even preferable way of individual employment disputes 
settlement. The Code provisions on employment contract contents 
should be respectively amended to mention a ‘mediation clause’ as a 
legitimate clause of an employment contract. 

 These amendments will logically require broadening the scope 
of commissions on employment disputes competence. The commis-
sions should then be granted an authority to postpone the dispute con-
sideration if the parties agreed to use mediation procedure and may 
be also to certify the mediatory agreement once the parties conclude 
it.  The Code should also provide for shorter time limits for the stages 
of an employment mediation procedure than for a ‘regular’ mediation. 
The time spent on mediation should be excluded from the period al-
lowed for the claim to be submitted to a commission or a court. The op-
tion to proceed to a court hearing in the absence of an amicable agree-
ment at the end of mediation shall be clearly guaranteed by law in full 
accordance with the constitutional right of access to courts.

 (3) And finally, in the context of these amendments the Law on 
Mediation itself will require at least a minor change to ensure its ap-
plicability to all categories of employment disputes, and not just “dis-
putes that arise from employment relations” as it is now.

Appendix

 Summary of the Roundtable on mediation legislation 
‘reboot’- held on June 06, 2016 at the National Research Uni-
versity “Higher School of Economics”

 The first subject in the discussion was an intention of the leg-
islator to limit the prerequisites for taking mediation training to le-
gal education only. It was discussed and highly criticized by practicing 
mediators. They think it would kill the very idea of mediation because 
mediation is not for seeking ‘legal’ solution, this kind of solution can be 
found without and beyond mediation. If necessary mediators can work 
hand in hand with lawyers but their background should not be limited 
to that field and they should not substitute lawyers in their work, there 
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instruments and aims differ a lot.

 Lawyers somewhat opposed this viewpoint pointing out that 
there are disputes of legal nature, disputes of ‘social’ nature with no 
actual disagreement on legal issues and disputes of complex nature 
combining both features. The latter type of disputes needs rather a 
reconciliation of the parties’ interests than a protection of their legal 
rights. Thus the presenters did see a place for lawyers in mediation, 
but, yes, not necessarily as a mandatory ‘ingredient’. 

 Mediators supported this viewpoint, expressing a full under-
standing of the fact that in many cases they can’t go without lawyers. 
However, at the same time they underlined that similarly lawyers shall 
not think they will be able to work in mediation without psychologists, 
etc.

 Lawyers also emphasized that the Russian legislation now lacks 
any clearly defined transition procedure from one dispute resolution 
instrument or stage to another (commission on labour dispute, medi-
ators, arbitration, regular court, and ombudsman) and all time limits 
should be harmonized between the instruments and stages.

 Participants discussed also an idea to unite mediators in a form 
of some organization, but expressed doubts that a currently promoted 
form of ‘self-regulated organization’ is a proper choice for this. Some 
lawyers argued that a trade union could be a better option and Associ-
ation of the Lawyers of Russia (http://alrf.ru/en/) can serve as a basis 
and/or a model for such a union. Others opposed generally to being 
united on professional basis and suggested instead to take mediation 
as a uniting point or not to unite at all until mediation becomes wide-
spread and really in demand. 

 Members of academia mentioned that mediation is now more 
popular in commercial (economic) disputes. Therefore regular courts 
can learn from the experience of courts on economic matters. For ex-
ample, the latter have special ‘mediation’ rooms which regular court 
still generally lack. Taking into account this and other practical prob-
lems, the legal scholars insisted on the promotion of a special training 
for judges to give them clearer understanding of mediation essence, 
procedure and potential and to help mediation find its way to regular 
courts.
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 They also opposed the widely discussed idea of court approval 
of mediation agreements (parties’ agreements on the dispute resolu-
tion resulting from mediation) because it would burden courts even 
more instead of releasing them from their current overload (which was 
actually the primary aim of the law on mediation introduction).  Now 
courts certify mediation agreements in a form of amicable agreements 
and only those that are concluded after the dispute has been submitted 
to court. The procedure is seriously simplified and on the first applica-
tion of a plaintiff.

 Participants exchanged views on the procedural issues of me-
diation agreements execution and writs of execution role in it. There 
were voices for the writs of execution issuance directly on mediation 
agreements saving the court a stage of the mediation agreement ap-
proval in the form of amicable agreement. However, this raised contro-
versy among the professionals because some of them see the same ‘di-
rect’ procedure currently established in the Russian legislation during 
arbitration as senseless. The Law on Arbitration8 states that arbitra-
tion procedure shall be terminated if a dispute consideration finish-
es in amicable agreement. The termination of a dispute consideration 
means that it ends without a judgement on the case merits, and if there 
is no judgement merits, there is nothing to enforce. It can be enforced 
only through a new trial. This interpretation of amicable agreements 
has been criticized for more than a century9 but it is still mentioned in 
the doctrinal literature10 and supported by some practitioners.

 Apart from this, a necessity for the mediation agreement en-
forcement would actually mean that mediation has gone wrong and 
its aim was not attained. Therefore enforcement of such an agreement 
would be at least meaningless. 

8  Art. 38(1) of the Law No. 102-FZ of 24.07.2002.
9  See f.i.: Paramonov A.S. Amicable transaction (comments to the Chapter XXV of the project of the Civil Code on 
Obligations) // Vestnik prava. Journal of the Law Society under the Imperial St. Petersburg University. 1900. No. 
3. P. 129-140.
10  See f.i.: Rozhkova M.A. Instruments and ways of legal protection of a commercial dispute parties. – Moscow, 
2006. Informational Legal System “ConsultantPlus”; Rozkova M.A. On certain question in arbitration awards en-
forcement // Vesnik VAS. 2004. No. 9. Pp. 174-175.
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İTALYAN İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUK VE UZLAŞMA

 Prof. Dr. Piera LOI*

1.  İş Hukukunda Arabuluculuk ve Uzlaşma: Yargıda iş 
yükünün azaltılması ve iş ilişkisinde daha zayıf olan tarafın 
korunması amaçları arasındaki denge nasıl sağlanır? 

Tahkim ile birlikte arabuluculuk ve uzlaşma tüm AB’ne üye dev-
letlerde iş uyuşmazlıklarında kullanılan temel alternatif uyuşmazlık 
çözüm yollarıdır. Bu üç yöntemin hepsinde ortak payda, iş ilişkisi bu-
lunan iki taraf (bu durumda uyuşmazlık bireyseldir) arasındaki uyuş-
mazlığın veya sendikalar ya da işverenler veya işveren kuruluşları gibi 
iki kollektif aktör arasındaki uyuşmazlığın (bu durumda toplu uyuş-
mazlık söz konusu olur) çözülmesi 
için müdahalesi talep edilen üçüncü 
bir tarafın varlığıdır. Bu üç usul ara-
sında ayrım yapmak her zaman ko-
lay değildir, ancak genel itibariyle, 
üçüncü taraf müdahalesinin doğası 
ve yoğunluğu bu üç usul arasındaki 
çizgilerin daha net çizilmesine kat-
kıda bulunmaktadır. Kuşkusuz, bu 
üç usulün bir diğer ortak özelliği ise 
ortak amaçlarıdır: Üç usul de, ya yar-
gıya erişimin çok pahalı olmasından 
ya da yargıdaki aşırı iş yükünden 
kaynaklı işlemlerin çok uzun sürme-
si, dolayısıyla iş ile ilgili uyuşmazlık-
ların yargı yoluyla sonuçlandırılma-
sından kaçınmayı hedefler. Bu ADR usullerinden birisini uygulamaya 
yönelik her türlü reform normalde bu hedeflerden birine dayanarak 
gerekçelendirilir. Bunlar arasında en sık başvurulan işlem sürelerinin 
ve yargıdaki ağır iş yükünün azaltılmasıdır. 

İş uyuşmazlıklarının çözümü için yasalar ile ADR** usullerinin 
getirilmesi kararı çerçevesinde bazı hususların dikkate alınması ge-
reklidir. İlk olarak, uzlaşma ve arabuluculuğun zorunlu olup olama-
yacağı düşünülmelidir. Uzlaşma veya arabuluculuğun zorunlu olduğu 

Prof. Dr. Piera LOI

*  Cagliari Üniversitesi Hukuk Fakültesi
**  ADR: Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının İngilizcesi Alternatif Dispute Resolution ifadesinin kısaltmasıdır.
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hallerde, başvurucu dilekçesini mahkemeye ibraz etmeden önce karşı 
tarafa uzlaşma veya arabuluculuk teşebbüsü teklifini iletmek zorunda-
dır. Hakim, usulün başında herhangi bir uzlaşma teşebbüsünde bulu-
nulmadığını tespit ederse, dava işlemlerini askıya alabilir ve taraflara 
uzlaşma usulüne başvurmalarını emrederek aksi takdirde davanın gö-
rülmeyeceğini belirtebilir. 

Hesaba katılması gereken bir diğer husus ise, her türlü uzlaşma 
ve arabuluculuğun işçi hakları üzerinde tasarruf edilmesini gerektirdi-
ği ve bu nedenle de işleme konu hakların mahiyetinin dikkatli bir şe-
kilde değerlendirilmesi gerekliliğidir. Uzlaştırmaya konu haklar temel 
haklardan veya işçinin tasarrufunda olmayan haklardan ise, işçinin 
korunmasını güvence altına almak için örneğin uzlaşmanın bir sendi-
ka temsilcisi veya kamu görevlisinin hazır bulunduğu kurul huzurunda 
gerçekleştirilmesi söz konusu olmadıkça, arabuluculuk işçilerin her-
hangi bir yargı teminatı olmaksızın haklarını kaybedebilecekleri daha 
tehlikeli bir duruma dönüşme riskini taşır. 

Kısacası, yargıda iş yükünün azaltılması gibi adaletin tesisi için 
gereken meşru ihtiyaçlar ile iş ilişkisinde daha zayıf taraf olan işçinin 
korunması ihtiyacı arasında denge kurulmasının önemini vurgulamak 
isteriz. 

II. Bazı tanımlar 

Farklı alternatif uyuşmazlık çözüm yolları arasında kavram-
sal sınırlar çizmek her zaman kolay değildir: Aşağıda, 20141 yılında 
yayımlanan Avrupa Yargı Sistemleri Raporunda üç temel usul aşağıdaki 
şekilde tanımlanmıştır: 

Arabuluculuk: Tarafsız ve bağımsız bir kişinin tarafların kar-
şılaştıkları zorlukları çözmelerini ve bir anlaşmaya varmalarını sağla-
mak adına aralarındaki iletişimi kolaylaştırmaya yardım ettiği gönüllü 
veya zorunlu bağlayıcı olmayan hususi uyuşmazlık çözüm sürecidir. 
Arabuluculuk yöntemi hukuk ve ceza uyuşmazlıkları ile idari uyuşmaz-
lıklarda kullanılır2. 

1  Avrupa Konseyi, Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu, European Judicial Systems, Efficience and Quality of 
Justice, CEPEJ Studies no. 20, 2014, p. 148, in http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/ evaluation/ 2014/ 
Rapport_2014_en.pdf.
2  Uluslararası Çalışma Örgütü’nün arabuluculuk ve uzlaşma tanımları çok benzerdir: Uzlaşma ve arabuluculuk, 
üçüncü tarafın müzakere sırasında veya müzakereler içinden çıkılmaz bir hal aldığında tarafların anlaşmaya var-
masını sağlamak üzere onlara destek olduğu usullerdir. Pek çok ülkede bu iki usul birbiri yerine kullanılabilirken, 
bazı ülkelerde bu ikisi arasındaki ayrım üçüncü tarafca alınan inisiyatifin derecesine göre yapılmaktadır. Bkz. 
http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-dispute/lang--en/index.htm.
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Uzlaşma: Uzlaşmacının esas amacı daha ziyade taraflara taviz 
verdirme yoluyla uzlaşmayı sağlamaktır. Uzlaşmacı, taraflara uyuş-
mazlığın çözümü için tekliflerde bulunabilir. Arabulucuya kıyasla, uz-
laşmacı daha fazla güce (yetkiye) sahiptir ve daha proaktiftir. 

Gerçekte, kimi ülkelerde arabuluculuk ve uzlaşma terimleri bir-
biri yerine kullanılabilirken diğerlerinde, yapılan müdahalenin dere-
cesi ve üçüncü tarafın aldığı inisiyatife göre ikisi arasında ayrım yapı-
labilmektedir. Her uzlaşmada, uzlaşma anlaşması imzalanmadan önce 
bir arabuluculuk aşamasının olduğunu söyleyebiliriz. 

Tahkim: Taraflar (nihai) kararı bağlayıcı nitelik taşıyacak, ta-
rafsız bir üçüncü kişi, hakem, seçmektedirler. Taraflar, delil ve söz-
lü ifadelerini hakem dikkatine sunabilirler. Bazen, mahkeme gibi 
hareket eden, birden fazla hakem seçilebilmektedir. Tahkime daha 
çok ticari uyuşmazlıkların çözümünde başvurulurken, iş hukuku 
uyuşmazlıklarında bu yönteme özellikle de sendikalarca şüphe ile yak-
laşılır çünkü çoğu kez tahkim, işçiler için karşı denge olmaksızın yargı 
yetkisini devre dışı bırakmanın bir yoludur. 

İş uyuşmazlıklarında alternatif uyuşmazlık çözüm yolları hak-
kında yapılan karşılaştırmalı araştırmalar birbirine zıt sonuçlar ser-
gilemektedir3. Bazı yazarlar, ADR’nin olumsuz etkilerinin altını çiz-
mektedir çünkü çoğu kez iş mahkemelerine erişimden kaçınılması ile 
alternatif uyuşmazlık çözüm yolları iş ilişkisindeki eşitsizlikleri ve ada-
lete erişimdeki eşitsizlikleri yeniden üretmeye meyillidir. Olumlu yön-
lerini vurgulayanlar ise, ADR’nin insanlar için yargı masraflarını azalt-
tığını, yargıda iş yükünü hafiflettiğini ve işlem sürelerini kısalttığını 
vurgulamaktadır. Bazı hukuk sistemlerinde, mahkemede dava açılma-
sının daha hızlı ve az masraflı alternatifleri ayrımcılık uyuşmazlıkları 
gibi oldukça hassas konularda dahi uygun bulunmaktadır4. Her halü-
karda, bu ADR tekniklerinin iş uyuşmazlıklarındaki başarısını mahke-
mede açılan davaların miktarı üzerindeki sayısal etkileri bağlamında 
tartışmayı tercih etmemekteyiz. Daha ziyade, prensipte her türlü bi-
reysel tasarruftan münhasır tutulması gereken, iş kanunun dayandı-
ğı temel unsurun tanımlanması gibi kritik bir konu bağlamında, ADR 
3  Örneğin bkz. Clark N./Contrepois S./ Jefferys, S.,  Collective and individual alternative dispute resolution in 
France and Britain, in The International Journal of Human Resource Management, no. 3, 2012, p.550 ff; F.Val-
des Dal-Re (ed by), Labour Conciliation, Mediation and Arbitration in European Union Countries cit.; Purcell, 
J., Individual Disputes at the Workplace: Alternative Disputes Resolution, Dublin, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, 2010.
4  R. G. Silberman/S. E. Murphy/S. P. Adams, Alternative Dispute Resolution of Employment Discrimination 
Claims, Louisiana Law Review, 54,  1994, p. 1533 ff.
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uygulamasının genişletilmesi ile birlikte gündeme gelen teorik mese-
lelere odaklanmalıyız. Dolayısıyla öncelikle şunu ifade etmek gerekir; 
genel itibariyle ADR ve özel olarak da arabuluculuk yalnızca üzerinde 
tasarruf edilebilecek işçilik haklarını ilgilendiren iş uyuşmazlıklarında 
kullanılabilir. Bu bize göre, iş uyuşmazlıklarında ADR’den faydala-
nan farklı bir hukuk sisteminin karşılaştırmalı incelemesini yaparken 
dikkate alınması gereken temel konudur.  Bu bakış açısıyla, her türlü 
karşılaştırmalı analiz çerçevesinde her bir hukuk sisteminin emredici 
olarak düzenlediği ve feragat edilemez kabul ettiği işçilik haklarının 
açık tanımı yer almalıdır. 

ADR tekniklerinin kullanılmasına yönelik istatistikler pek çok 
unsurdan etkilenmektedir. Bu unsurların tamamı, bu tür uyuşmazlık 
çözüm yollarının deneyimlenmesine ilişkin uzun veya kısa süreli ge-
lenekleri bulunan hukuk sistemlerinin özellikleri ile bağlantılıdır. Pek 
çok halde, özellikle de uzlaşma ve arabuluculuk söz konusu olduğunda, 
ADR rakamları arabulucu ve uzlaşmacıların taraflara telkin ettiği 
güvenden etkilenmektedir ve bu durum da arabulucu, uzlaşmacı veya 
hakem rolünü oynayan kişilerin edindikleri uzmanlık ile çok yakından 
bağlantılıdır. 

İş uyuşmazlıklarında ADR’lerin olumlu ve olumsuz yönlerine 
yapılan vurgu pek çok durumda iş uyuşmazlıklarında ADR uygulan-
masını getiren mevzuat reformlarının hedefleri ile derinden bağlantı-
lıdır ve her türlü yanlış anlaşılma ve hatalı analizden kaçınmak için bu 
hedefler açıkça beyan edilmelidir. 

Ön yorum mahiyetinde şu söylenebilir; bir taraftan iş uyuşmaz-
lıklarının hızlı ve etkili bir şekilde çözümlenmesini, diğer taraftan ise 
temel haklardan olan yargı sistemine erişim hakkını, savunma hakkını 
koruma kapasitesini veya iş ilişkisinde zayıf olan tarafın kendi tasarru-
funda olmayan temel haklarının elinden alınması riskine karşı korun-
masını temin etmek oldukça zordur. Çoğu durumda, bu farklı hakların 
korunması aynı düzeyde sağlanamaz.  

Bir diğer önemli teorik konu ise bireysel ve toplu uyuşmazlıklar 
arasında ayrım gözetilmesidir. Toplu uyuşmazlıkların yargı dışı yol-
larla çözümlenmesi geleneği, her bir üye devletin endüstri ilişkileri ge-
leneği ile derinden bağlantılıdır ve toplu sözleşmeler5 ile tesis edilen 
5  Schömann I., Alternative Dispute Resolution Procedures in Labour Issues: Towards an EU Mechanism?, Trans-
fer 8 (4), 2002, p. 701 ff; Weltz C./ Kauppinen T., Industrial Action and Conflict Resolution in the New Member 
States, in European Journal of Industrial Relations, 2005, 11 (1), p. 91 ff.
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toplu iş uyuşmazlıkları müessesesi ve usulleri bu çözüm geleneğinin 
sac ayaklarını teşkil eder. Sonraki bölümlerde, İtalyan hukuk sistemin-
de iş uyuşmazlıklarında ADR’lerin kısa açıklamalarına yer vereceğiz 
ancak toplu uyuşmazlıklara değil daha çok bireysel uyuşmazlıklara 
odaklanacağız. Çünkü sendikal haklar alanında yapılan karşılaştırmalı 
çalışmalar kapsamında endüstri ilişkileri sisteminin bütününün kısaca 
açıklanması gerekir ki bu da bu tebliğin amacını aşar. 

III. Yargıda iş yükünün azaltılması ve işlem süreleri-
nin kısaltılması: Zorunlu uzlaşma ve arabuluculuk doğru 
araçlar mıdır?

İş uyuşmazlıklarında ADR uygulamasının getirildiği bir hukuk 
sisteminde ulaşılmak istenen hedeflerden bir tanesi mutlaka yargıda 
iş yükünün azaltılmasıdır. Yargıdaki iş yükü dolayısıyla mahkeme yo-
luyla uyuşmazlık çözümünün aşırı uzun sürebilmesi nedeniyle yargıya 
erişim ve savunma hakkı genellikle sekteye uğramaktadır. İş uyuşmaz-
lıklarında, hem işverenin hem de işçinin çıkarları söz konusudur. İşve-
ren açısından, yargı yoluyla uyuşmazlık çözümünün çok uzun sürmesi 
işverenler açısından iş uyuşmazlığının doğrudan ve dolaylı masrafla-
rını hesaplama ihtiyacıyla yakın ilişkili hukuki belirliliği azaltmakta-
dır. Örneğin; geçerli nedene dayanmayan bir fesihten kaynaklanan bir 
uyuşmazlık çıkması ve geçersiz fesih durumunda kanun ile işçiye taz-
minat ödenmesi ve söz konusu tazminatın işten çıkarma tarihinden iti-
baren mahkemenin kararını açıkladığı tarihe kadar geçen süredeki ka-
yıp ücret üzerinden hesaplanması öngörülmüş ise, ödenmesi gereken 
meblağ tüm sürecin uzunluğu ve kararı vermeye yetkili tek hakimin iş 
yüküne bağlı olarak anlamlı derecede farklılık gösterecektir. Bu açıdan, 
işe iadeye ilişkin  uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yargının iş yükünü 
hafifletmek için ya basitçe yargı yoluyla çözümden ADR’ye geçmek su-
retiyle yargının iş yükünü hafifletme hedefine ulaşmaya çalışırız ya da 
süreler ve usulün kısaltılması yoluyla iş uyuşmazlıklarına ilişkin usuli 
sürecinin yapısına müdahale ederiz. 

Resmi istatistiklere göre, İtalya’da yaklaşık 4.500.000 hukuk 
uyuşmazlığı (bunların 664.000’i iş uyuşmazlığı) yargı yoluyla çözüm 
için beklemektedir. İşlem sürelerinin uzunluğuna bakacak olursak: 
hukuk davalarında ortalama işlem süresi 844 gün, iş davalarında ise 
688 gündür (verilere göre Yüksek Temyiz Mahkemesi’ne (Yargıtay) 
sunulan başvurular söz konusu olduğunda bu süre altı yıldır). 
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Mahkemelerde görülen işe iade davaları ile ilgili olarak son dö-
nemde yapılan araştırmalar ortalama sürenin İtalya’nın çeşitli bölge-
lerinde farklılık göstermekle birlikte bazı soruları akla getirecek kadar 
uzun olduğunu göstermektedir. Bu süreler şu şekildedir: Milano’da 
266 gün, Roma’da 429 gün ve Torino’da 200 gün6. Bu rakamlar, pren-
sipte radikal tedbirlerin alınmasını meşru hale getirmektedir. Ancak, 
göreceğimiz üzere, İtalyan kanunları ile yıllar içinde, doğru çözüm ara-
nırken, tersine tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlerden bazılarının ekono-
mik kriz döneminde alındığını ve, en iyi tabirle, yük olarak görülen 
hakim müdahalesinin rolünü azaltmaya yönelik politikaların meşru 
kılınmasında ekonomik ve toplumsal koşulların kaçınılmaz olarak 
önemli bir rol oynadığını belirtmek gerekir. Avrupa Birliği kurumları 
tarafından önümüze sürülen güvenceli esneklik gündeminin7 sözleşme 
serbestisi miti, kuşkusuz özellikle de işe iade davalarında yargı yet-
kilerinin azaltılması yolunda ideolojik temelleri oluşturmuştur. ADR 
tekniklerine alternatif olarak, en azından işe iadaye ilişkin uyuşmaz-
lıklarda, yargısal denetimden kaçınmak için kanunlarla geçerli işten 
çıkarma sebeplerinin çok açık ve kesin bir biçimde belirlenmesi veya 
işçinin kıdemine göre ödenecek tazminatın açıkça öngörülmesi ve 
böylece işten çıkarmanın hukuka uygunluğunun neredeyse otomatik 
olarak ortaya çıkması ve yargısal denetimden kaçınmak, kesinlikle çok 
daha etkili olabilir8. 

IV. İtalya’da iş uyuşmazlıklarında ADR usulü  

Bu bölümde, İtalyan hukuk sisteminde iş uyuşmazlıklarında 
başvurulan ADR usulünü kısaca açıklayacağız.

1.  Uzlaşma 

Son yıllarda, İtalya’da iş uyuşmazlıklarında uzlaşma ihtiyari-
dir (2010 tarihli 183 sayılı kanundan bu yana). 2010 yılından önce, iş 
uyuşmazlıklarında tarafların mahkemeye başvurmadan önce uzlaşma 
yoluna gitmeleri zorunluydu. Burada sorulması gereken soru şudur: 
İtalyan kanun koyucusu eskiden zorunlu olan uzlaşmayı niçin ihtiyari 
hale getirmiştir? 
6  Ichino A./Pinotti P., La roulette russa dell’art. 18, in http://www.lavoce.info/archives/27539/la-roulette-rus-
sa-dell’articolo-18/
7  European Commission, Green Paper on “Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century, 
COM (2006) 708 of 22.11.2006.
8  Bkz. İtalyan mevzuatında 2015 tarihli 23 sayılı kanun hükmünde kararname ile yeni bir işten çıkarma rejimi 
getirilmiştir. Buna göre, kanunsuz işten çıkarmanın vuku bulması halinde, genel çözüm hakların iadesi (yalnızca 
belirli davalarda) olmayacaktır. Çözüm yolu, asgari düzeye kadar her bir kıdem yılı için aylık maaş üzerinden hesap-
lanan maddi tazminat hakkı olacaktır. İspanya mevzuatı, 2012 tarihli ve 3 sayılı Real Decreto Ley’e göre, feshe karşı 
koruma reformu, yargı denetimini azaltmakta ve işten çıkarmayı otomatik olarak meşrulaştırmak amacıyla hukuka 
aykırı feshi tanımlayan mevzuata örnek teşkil eder.  
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İtalya’da iş uyuşmazlıklarında taraflar üç farklı türde uzlaşma 
usulüne başvurabilirler: 

 a)  “İdari uzlaşma”.  Bölge İstihdam Ofisi tarafından tesis edilen 
özel bir kurul (Uzlaşma Kurulu) huzurunda gerçekleşir ve bu kurulda 
işçi temsilcisi, işveren temsilcisi ve Bölge İstihdam Ofisi Başkanı (veya 
ona vekalet eden kişi) yer alır. Anlaşma yapıldığında, Bölge İstihdam 
Ofisi siciline kaydedilir. Bu anlaşma bağlayıcıdır ve infazı kabildir. 

 b)  “Sendika uzlaşması”. Toplu sözleşmelerde tanımlanan usul-
leri takiben gerçekleştirilir. İş uyuşmazlığı olması halinde, bir işçi iş 
yerinde ‘sendika uzlaşması’ yoluna gidilmesi için sendikaya yazılı izin 
verebilir. Anlaşma yapıldığında, Bölge İstihdam Ofisi siciline kaydedi-
lir. Bu anlaşma bağlayıcıdır ve infazı kabildir.

 c)  İş müfettişi huzurunda uzlaşma (2004 tarihli 124 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname). İşçilerin ücretlerin ödenmesi konu-
sunda yaşadıkları meseleler, iş müfettişinin resmi müdahelesinden 
önce veya teftiş sırasında Çalışma İl Müdürlüğü’nde ‘monokratik 
uzlaşma’ yoluyla çözümlenebilir. 

 d)  Yargısal uzlaşma: Tarafların doğrudan mahkemeye başvur-
ması halinde, hakim ilk duruşmada, hüküm tesis etmek yerine anlaş-
mazlığın çözüme kavuşturulması ihtimalini değerlendirecektir9. 

1998 yılından önce, uzlaşma yalnızca küçük işletmelerdeki 
(15’ten az çalışanı olan) işten çıkarma uyuşmazlıklarında zorunlu idi. 
1998 yılında 80 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlüğe 
girmesinin ardından, uzlaşma tüm iş uyuşmazlıklarında zorunlu hale 
getirilmiştir. Buna göre, her türlü iş uyuşmazlığında, anlaşmaya var-
ma zorunluluğu olmaksızın tarafların uzlaşma yolunu denemelerinin 
şart koşulduğu zorunlu uzlaşma girişimi uygulanmıştır. Uzlaşma top-
lantısı sonuçlarının kayıt altına alınma zorunluluğu bulunup, uzlaşma 
girişimi dava açmak için şart koşulmuştur. Buna göre, ilk duruşmada 
hakimin uzlaşmaya varma yolunda herhangi bir girişimde bulunulma-
dığına kani olması halinde, dava işlemleri askıya alınırdı ve bizzat ha-
kim kendi olağan yetkilerini kullanmak ve olağan usulü uygulamaktan 
önce bir uzlaşma usulü tesis ederdi.

2010 tarihli 183 sayılı kanunun kabulü sonrasında, iş uyuşmaz-

9  Bakınız: İtalyan hukuk sisteminde uzlaşma. O. Dessi, L’indisponibilità dei diritti del lavoratore  secondo l’art. 
2113 c.c., Torino, Giappichelli, 2011, p. 173 ff.
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lıklarında uzlaşma zorunluluğu kaldırılmıştır ve uzlaşma gönüllü hale 
dönmüştür (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, m. 410). Buna göre, 
muhakeme usulüne alternatif olarak taraflardan biri diğerine yazılı uz-
laşma talebinde bulunabilir, karşı taraf ise bu öneriyi kabul edip et-
meme konusunda serbesttir. Uzlaşmaya gidilmesinin kabul edilmesi 
halinde, karşı taraf yazılı uzlaşma talebini almasını müteakip 20 gün 
içinde, kendi iddiasına ilişkin vakıa ve gerekçeleri belirten dilekçeyi 
Bölge İstihdam Ofisine göndermelidir. Bu süre içinde, her iki tarafın 
da mahkemeye başvurmasına bir engel yoktur. Bölge İstihdam Ofisi 
uzlaşma kurulu taraflardan uzlaşma talebini aldıktan sonra 10 gün 
içinde tarafları bir araya getirmek üzere bir tarih belirler ve sonraki 
30 gün içinde uzlaşma usulünü sonlandırmak zorundadır. Uzlaşmanın 
başarılı olması halinde, uzlaşma kurulu uzlaşma anlaşmasının tüm ko-
şullarını içeren bir tutanak hazırlayacak ve bu anlaşma bağlayıcı nite-
likte ve infazı kabil olacaktır. 

2010 tarihli 183 sayılı kanunun amacı, yine yargıda iş yükünü 
azaltmak ve işlem sürelerini kısaltmak idi. Öyleyse neden zorunlu değil 
de ihtiyari uzlaşma öngörüldü? 

İstatistiklere göre, iş uyuşmazlıklarında önceden zorunlu olan 
uzlaşma uygulaması, mahkemelere intikal eden iş uyuşmazlığı sayıla-
rının azaltılmasına çok az etki etmiştir. Bunun yanı sıra, zorunlu uzlaş-
ma iş uyuşmazlıklarında işlem sürelerinin fiilen (de facto) uzaması et-
kisine sebep olmuştur. Kısacası, taraflar uzlaşmaya inanmamış ve sırf 
usulün zorunlu tutması sebebiyle, gerçek anlamda uzlaşmaya varmak 
üzere çaba göstermeksizin, zaman geçirmişlerdir. Bu çerçevede zorun-
lu uzlaşma, işlem süresini uzatma etkisi ile de, olağan muhakeme usu-
lüne yük getiren bir yöntem olarak görülmüştür. 

Günümüzde, uzlaşmanın artık zorunlu olmadığı bir rejimde, 
uzlaşmanın halen zorunlu olduğu birtakım vakalar söz konusudur. 
Bunlar: 

 a)  İş sözleşmesinin doğrulandığı edildiği durumlar: Tevsik10, iş 
sözleşmesi taraflarının,  ya iş sözleşmesinin niteliğini (bağımlı veya ba-
ğımsız) ya da diğer sözleşme maddelerini (meşru işten çıkarma sebep-
leri gibi) tasdik ettiği hususi ihtiyari bir usuldür. Yalnızca, iş hukuku 

10  L. Nogler , La certificazione dei contratti di lavoro , in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 
2003, p. 203 ff.
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uzmanlarından oluşan onaylanmış tasdik komisyonları iş sözleşmele-
rini tasdik edebilir.  Tasdik usulü, tarafların sözleşmeyi veya sözleşme 
niteliğini tasdik etmeleri halinde bu konulara ilişkin uyuşmazlıklar-
dan kaçınacakları düşüncesine dayanılarak, yargıda iş yükünü azalt-
mak amacıyla, 2003 yılında (2003 tarihli 276 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname) getirilmiştir. Yine de, tasdik hatalı ise veya iş ilişkisinin 
yürütülme şekli tasdik sırasında belirlenen niteliğe aykırı ise (gerçek-
te işçi olmasına rağmen bağımsız olarak nitelendirilmesi) mahkemeye 
başvurmak mümkündür. Bu durumda, taraflar mahkemeye başvur-
madan önce aynı tasdik komisyonu huzurunda uzlaşma girişiminde 
bulunmak zorundadır. 

 b)  2012 tarihli 192 sayılı kanun kapsamında ekonomik gerekçe-
lerle bireysel işten çıkarma vakaları. İşyeri düzeyinde 15’ten veya ülke 
çapında 60’tan fazla işçisi olan şirketlerde, ekonomik nedenlerle bir 
işçiyi işten çıkarmak isteyen işveren, bu niyetini ekonomik gerekçeleri 
ile birlikte Bölge İstihdam Ofisine iletir. Bu iletinin alınmasından son-
ra 6 gün içinde, işveren ve işçi Bölge İstihdam Ofisi Başkanı tarafından 
görüşmeye davet edilir ve taraflar işten çıkarmaya alternatif bir çözüm 
bulmak üzere uzlaşmaya çabalamak zorundadır. İşten çıkarmaya 
alternatif çözümlerden en yaygın olanı, karşılıklı anlaşma yoluyla iş-
ten ayrılma tazminatının (işçilere ödenen işsizlik yardımlarından ayrı 
olarak) verilmesiyle ilişkiye son verilmesidir. Uzlaşma girişiminin ba-
şarısız olması halinde işveren işten çıkarma sürecine devam edebilir, 
önemli olan uzlaşmaya teşebbüs edilmiş olmasıdır ancak hakim taraf-
ların uzlaşma usulü dahilindeki davranışlarını dikkate alacak ve süre-
cin sonunda işten çıkarma tazminatını belirleyecektir (işveren uzlaşma 
yolunda alternatif bir çözüm bulmak için ne kadar az işbirliği yaparsa 
o kadar çok işten çıkarma tazminatı ödeyecektir; işçi, uzlaşma yolunda 
makul çözümleri kabul etme konusunda ne kadar az işbirliği yaparsa o 
kadar az işten çıkarma tazminatı alacaktır). 

 Uzlaşma anlaşmalarının sonuçları söz konusu olduğunda, he-
pimiz iş kanunlarının aksi kararlaştırılamayacak normlardan oluştu-
ğunu biliyoruz. Özellikle de işçilik hakları ne işçinin zayıf durumu dik-
kate alındığında bireysel olarak ne de arabuluculuk sürecinde işçinin 
tasarrufundadır. İtalyan iş hukukunda yalnızca sınırlı hallerde uzlaş-
ma usulüyle işçinin aleyhine aksi kararlaştırlabilir: Bunlar, idari uzlaş-
ma veya tasdik kurulu huzurunda uzlaşma yoluna gidilmesi halleridir. 
Bu istisnanın nedeni, bu gibi hallerde, işçinin haklarından vazgeçme 
iradesinin gerçek kabul edilmesidir, çünkü çalışan söz konusu iradeyi 
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uzlaşma kuruluna üye sendika temsilcileri yardımıyla tesis eder. Bu 
durumda da, sözleşmenin zayıf tarafı olan işçinin korunması sendika 
temsilcileri tarafından teminat altına alınır. 

2. Arabuluculuk

Arabuluculuk, 2008/52/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin 
3. maddesinde tanımlandığı üzere, adı ne olursa olsun, uyuşmazlığa 
düşen iki veya daha fazla tarafın ihtiyari olarak arabulucu yardımıy-
la uyuşmazlıklarını çözmek üzere anlaşmaya varmaya teşebbüs ettiği 
yapılandırılmış bir süreçtir. Bu süreç, taraflarca başlatılabileceği gibi 
mahkeme tarafından teklif veya emredilebilir veyahut üye devletin ka-
nunları ile öngörülebilir. 

2008/52/EC sayılı AB Direktifi ile tarafların yargıya erişim 
haklarını kullanmalarına engel teşkil etmemesi kaydıyla, arabuluculu-
ğun zorunlu tutulması veya bazı teşvik ya da yaptırımlara tabi olmasını 
öngören ulusal mevzuata halel gelmeyeceği gibi bir takım temel ilkeler 
getirilmiştir. 

Arabuluculuğun uygulanmasının tavsiye edildiği alanlar ço-
ğunlukla borçlar ve ticaret hukuku davalarıdır. İş hukuku arabulu-
culuğa ilişkin Direktifin kapsamından hariç tutulmamıştır ancak bir 
uyuşmazlığın arabuluculuk usulüyle çözülüp çözülemeyeceğinin be-
lirlenmesine ilişkin esas kriter Direktifte öngörülmüştür. İlgili amir 
hükümler gereği tarafların kendi kendilerine karar verme serbestisine 
sahip olmadıkları hak ve yükümlülükler için arabuluculuğun uygulan-
mayacağı belirtilmiştir. Bu tür hak ve yükümlülükler aile hukuku ve 
iş hukukunda oldukça yaygındır (2008/52/EC m. 10.). Bu nedenle, iş 
hukuku prensipte, söz konusu hak ve yükümlülüklerin doğası gereği 
Direktif kapsamı dışında tutulmaktadır. 

Arabuluculuk Direktifi, İtalya’da 2010 tarihli 28 sayılı kanun 
hükmünde kararname ile uygulamaya koyulmuş ve 2012 tarihli Ana-
yasa Mahkemesi kararını (272/2012 sayılı) takiben 2013 tarihli 98 
sayılı kanun uyarınca tadil edilmiştir. İş hukuku, daha önce de ifade 
ettiğimiz gibi, söz konusu hak ve yükümlülüklerin doğası gereği ara-
buluculuk mevzuatı kapsamı dışında tutulmaktadır. Karşılaştırma-
lı olarak inceleyecek olursak, yine de her uzlaşma usulünde uzlaşma 
anlaşmasına varmadan önce bir arabuluculuk sürecinin olduğunu ve 
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farklı ülkelerde uzlaşma ile arabuluculuk kıyaslamasında uzlaşma ve 
arabuluculuk terimlerinin bazen birbiri yerine kullanılabildiğinin ifa-
de edilmesi gerekir.

Arabuluculuk a) her türlü hukuk ve ticaret davasında zorunlu 
olmaksızın uygulanabilir; b) zorunlu olabilir ve sigorta, bankacılık ve 
finans anlaşmaları, müşterek mülkiyet, mülkiyet hakları, malların tak-
simi, miras ve aile hukuku, genel olarak kiralamalar, ariyet akdi, kar 
eden ticari kuruluşların kiralanması, tıbbi sorumluluk veya karalama, 
motorlu taşıt sigortaları ile mülkiyetleri konularından doğabilecek her 
türlü uyuşmazlıkta uygulanabilir (2012 Mart ayından beri). İş uyuş-
mazlıklarında zorunlu arabuluculuk incelediğimiz nedenlerle meşru 
değildir. Zorunlu arabuluculuk İtalyan Anayasasının 27. maddesi uya-
rınca bir yargı organı huzurunda savunma hakkını da tehlikeye düşü-
rür. 

3. Destekli Müzakere (assisted negotiation) 

ADR’nin bir diğer türü arabuluculuğa çok yakın olan destek-
li müzakeredir ve 162/2014 sayılı kanun uyarınca İtalyan hukuk 
sisteminde uygulamaya koyulmuştur. Destekli müzakere sürecinde 
üçüncü ve tarafsız bir kişi yer alır fakat süreç doğrudan tarafların 
avukatlarına bağlıdır. Bu süreçte uyuşmazlığın çözümüne yönelik 
dostane yollar aranır.

Destekli müzakere ihtiyari (162/2014 sayılı kanunun 2. mad-
desi) veya zorunlu (162/2014 sayılı kanunun 3. maddesi) olabilir. Şu 
uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda zorunludur: (i) uyuşmazlığın 
değerine bakılmaksızın kara ve deniz araçlarının hizmetlerinden do-
ğan zararın tazmin edilmesi talebi, (ii) herhangi bir sebepten ötürü, 
50.000 Avro’dan düşük meblağlara dair ödemeler. Bu hususlarda des-
tekli müzakere, dava açılabilmesi için şart koşulmuştur. Dava işlemle-
rinin devam etmesinin imkansızlığı, en geç ilk duruşmada davalı tara-
fından dile getirilmeli veya hakim tarafından tebliğ edilmelidir. 

Her türlü iş uyuşmazlığı açıkça 162/2014 sayılı kanunun kap-
samı dışında bırakılmıştır. Bunun nedeni oldukça basittir: İş hukuku 
normları pek çok durumda bireysel anlaşmalar yoluyla iş sözleşmesi 
taraflarınca vazgeçilmesi mümkün olmayan emredici normlardır. 
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4. İş sözleşmelerinde tahkim hükümleri  

 Günümüzde en tartışmalı kanunlardan bir tanesi, yargıda iş 
uyuşmazlıklarından kaynaklı iş yükünün azaltılması politikası doğ-
rultusunda farklı hükümler içeren 2010 tarihli 183 sayılı kanundur11. 
Bu kanunda yer alan en tartışmalı hüküm ise 31. maddedir. Bu madde 
uyarınca, iş sözleşmesinin tarafları gelecekte doğabilecek uyuşmazlık-
ların çözümü için tahkime başvurmayı zorunlu kılan tahkim hükmünü 
akde ekleyebilir. 

 Kanun tasarısının hazırlanan ilk taslağında tahkimin hakkaniyet 
temeline dayandırılabileceği öngörülmüştür, ancak bu konuda yapılan 
uzun tartışmalar ve Cumhurbaşkanı’nın bu konuda karşıt görüş bil-
dirmesinden sonra kanunun kabul edilen hali, tahkimin hakkaniyet 
temeline dayandırılamayacağını ve iş sözleşmesinin imzalanması sı-
rasında tahkim hükmünün eklenemeyeceğini, aksine tahkime işçinin 
deneme süresi sonunda veya bu olmazsa iş ilişkisi başladıktan 30 gün 
sonra karar verilmesi ve imza edilmesi gerekliliğini öngörmektedir. 
Yalnızca toplu sözleşme ile düzenleme yapılan hallerde tahkim hükmü 
iş sözleşmesine dahil edilebilir. 

 Bu hüküm, kanunun kabul edildiği ortamın ideolojik koşullarına 
dair bir örnek sunmaktadır: Tahkim hükümleri dolayısıyla (özellikle 
de ilk hazırlanan taslakta) “hukukun düzenleyici gücünün ve dolayısıy-
la işvereni ile uyuşmazlığa düşen işçinin hukuk - yani tüm iş kanunu 
ve toplu sözleşme hükümleri- uyarınca hakimin vereceği karara değil 
de yalnızca iş hukukunun genel ilkelerini uygulayan hakem kararına 
dayanması ile işçiye tanınan önemli bir teminatın hafifletilmesi müm-
kündür. 

 5. Genel değerlendirme

 Kanun koyucu, iş uyuşmazlıklarına arabuluculuk, uzlaşma 
veya tahkim gibi ADR usulleri getirdiğinde ve özellikle de uzlaşma ve 
arabuluculuk gibi bu usullerden bazıları zorunlu tutulduğunda bun-
dan etkilenen unsurlar nelerdir? Pek çok durumda, beyan edilen hedef 
yargıda iş yükünün hafifletilmesi ve işlem sürelerinin kısaltılmasıdır. 
Yargıda iş yükünün hafifletilmesi, uğrunda adalet ihtiyacının feda edi-
lebileceği bir mit midir? Her bir politikanın olumlu ve olumsuz yönle-
rini çok dikkatli bir şekilde değerlendirmeliyiz. Ve aslında en çok da, 

11  See M. Tiraboschi, Collegato lavoro. Commento alla legge 4 Novembre 2010, n. 183, I libri del Sole 24 Ore, Ed. 
Gruppo 24 ore, 2011.
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belli seçimlerden en çok kimin kazançlı çıktığını değerlendirmeliyiz; 
işçiler mi yoksa işletmeler mi? İş uyuşmazlıklarında yetkili mercinin 
mahkemelerden özel kuruluşlara geçmesi, işverenin tek ihtiyacının 
maliyete ilişkin öngörülebilirlik ve kesinlik ihtiyacı olan iş uyuşmazlık-
ları üzerinde yargı denetimini azalmasıdır. Bu durum, teorik anlamda 
bir adalet meselesi değil, daha ziyade zaman ve masrafların önceden 
kestirilmesi ile ilgilidir. En azından İtalyan yargı sisteminde, ne ilki-
nin ne de ikincisinin temin edildiğini kabul etmeliyiz. Bu nedenle de 
örneğin; işe iade uyuşmazlıklarına ilişkin masrafların önden tahmin 
edilmesini sağlamak adına yakın dönemde Renzi Hükümeti tarafın-
dan feshe karşı korumaya ilişkin yeni bir mevzuat (2014 tarihli 183 
sayılı ‘Jobs Act’ yürürlüğe koyulmuştur ve 2015 tarihli 23 sayılı kanun 
hükmünde kararname) kabul edilmiştir. Bazı özel durumlar hariç (ay-
rımcılık temelli işten çıkarma gibi), işveren en başından itibaren işten 
çıkarmanın geçerli kabul edilmediği hallerde, işçinin kıdemine göre 
hesaplanan bir meblağı ödemekle yükümlü olduğunu bilir. Hakim, 
yalnızca işçiye ödenecek tazminatın hesaplanması görevini ifa eder ve 
herhangi bir hakimin,feshin orantılılığı veya işçi tarafından ihlal edil-
diği iddia olunan sözleşme yükümlülüklerinin ihlali konusunda değer-
lendirme yapması mümkün değildir. 

  Hedef açıkça işe iade uyuşmazlıkları ile ilgili olarak çok tar-
tışılan diğer bir kural hakkında hüküm tesis edilmesinden kaçınmak-
tır. 2015 tarihli 23 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 6. maddesi 
uyarınca feshin geçerli kabul edilmediği hallerde, işveren, yargı kara-
rından kaçınmak için, çalışana Bölge İstihdam Ofisi uzlaşma kurulu 
veya tasdik komisyonu huzurunda uzlaşma talebinde bulunabilir; bu 
usul çalışanın söz konusu işletmede sahip olduğu her bir kıdem yılı için 
aylık maaş üzerinden hesaplanan miktarın ödenmesine dayanır. Söz 
konusu miktar işçiyevergi yükü doğurmayacak şekilde çek ile ödenir. 
Aslında görünen temelde şudur: İşçinin hak arama iradesi vergi öde-
meme teşviki ile birlikte toplu ödeme yapılması yoluyla alenen satın 
alınmaktadır. 

 İş uyuşmazlıklarında hakimin rolünün belirli bir açıya çekilmesi 
teşebbüsünde benimsenen mantığın aynısı kanun yoluyla ADR’lerin 
zorunlu tutulduğu hallerde de izlenmektedir. Ancak, elbette kanun ko-
yucunun gerçek hedeflerine yön veren ekonomik ve sosyal bağlamdır. 
Her hukuk sistemi, çok açıktır ki uygulanması gereken iş kanunu mo-
dellerini seçmekte hürdür, fakat iş sözleşmesinde zayıf olan tarafa te-
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mel koruma mekanizmaları sunulmasına dayanan koruyucu iş huku-
ku modelinin benimsendiğini beyan edip, güçlerin sendika veya hakim 
aracılığıyla gerçekten karşılıklı olarak dengelenmediği bir ortamda, 
işçinin kanunla kendisine tanınan hak ve koruma mekanizmalarından 
feragat etme durumunda kalabileceği zorunlu arabuluculuk uygula-
masının tercih edilmesi açıkça birbirine zıt düşmektedir. 
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MEDIATION AND CONCILIATION IN ITALIAN LABOUR LAW

Prof. Dr. Piera LOI* 

I. Mediation and conciliation in Labour Law: how to 
balance the aim of reducing the judicial workload and pro-
tecting the weaker part of the employment relationship?

Mediation and conciliation, together with arbitration, are the 
main Alternative Disputes Resolution (ADR) used in employment dis-
putes in all the EU Member States. All these three forms have in com-
mon the presence of a third party who is asked to intervene in order 
to settle a conflict between two parties of the employment relation-
ship (then the conflict is individual) 
or a conflict between two collective 
actors such as Unions or employers 
or employers associations (then the 
conflict is collective). The distinction 
between the three procedures is not 
always easy but generally speaking 
is the nature and the intensity of the 
third party intervention that helps to 
draw the lines between the different 
procedures. Surely another feature 
in common of the three procedure is 
their objective: they all aim at avoid-
ing a judicial resolution of the em-
ployment disputes, either because 
the access to justice is too expensive, 
or processes are too long because of the excessive judicial workload. 
Any reform in the direction of implementing one of these  ADR pro-
cedures normally is justified by one of these aims, the most recurrent 
of which is the reduction of the length of processes and of the heavy 
judicial workload.

The decision to introduce in a legal system ADR procedures 
to settle employment disputes has to deal with some relevant factors. 
First of conciliation and mediation, in particular, could be compulsory 
or not. When conciliation or mediation are compulsory the claimant, 
before bringing a case to Court must propose a conciliation or media-

Prof. Dr. Piera LOI

*  Universty Of Cagliari, Law Faculty
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tion attempt to the counterpart. If the judge ascertains, at the begin-
ning of the procedure, that no attempt at conciliation has been made, 
she or he may suspend the proceedings and order the parties to under-
go conciliation procedure otherwise, lest the case cannot be discussed. 

The other factor to take into account is the fact that any medi-
ation and conciliation implies a transaction on workers’ rights, so it 
should be carefully evaluated the nature of the rights that are at stake. 
If they are fundamental rights, or rights that are not at workers’ dis-
posal, a mediation or a conciliation risk to be transformed in a danger-
ous situation where workers loose their rights with no judicial guaran-
tee. Unless, for example, the protection of the worker is guaranteed by 
the fact that conciliation is performed before a board where there is a 
union representative or a public officer,

In very short term we would like to stress the importance of 
striking a balance between the legitimate needs of justice administra-
tion, like reducing the judicial workload, and the need of protecting the 
worker, who is the weaker part of the employment relationship.

2. Some definitions

Is not always easy to draw the conceptual borders between the 
different forms of Alternative dispute resolution: here we refer to the 
definition of the three main procedures given by the Report  on Euro-
pean Judicial Systems 20141:

Mediation: is a voluntary or mandatory, non-binding private 
dispute resolution process in which a neutral and independent person 
assists the parties in facilitating the discussion between the parties in 
order to help them resolve their difficulties and reach an agreement. It 
exists in civil, administrative and criminal matters2. 

Conciliation: the conciliator’s main goal is to conciliate, most 
of the time by seeking concessions. She/he can suggest to the parties 
proposals for the settlement of a dispute. Compared to a mediator, a 
1   Council of Europe, European Commission for the Efficiency of Justice, European Judicial Systems, Efficience 
and Quality of Justice, CEPEJ Studies no. 20, 2014, p. 148, in http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/ eval-
uation/2014/Rapport_2014_en.pdf
2  The ILO definition of mediation and conciliation is very similar: Conciliation and mediation are procedures 
whereby a third party provides assistance to the parties in the course of negotiations, or when negotiations have 
reached an impasse, with a view to helping them to reach an agreement. While in many countries these terms are 
interchangeable, in some countries a distinction is made between them according to the degree of initiative taken by 
the third party. See http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-dispute/lang--en/index.htm
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conciliator has more power and is more proactive. 
In reality in many countries mediation and conciliation are in-

terchangeable whereas in other countries a distinction between them 
is possible according to the degree of the intervention and initiative of 
the third party. We can say that in any conciliation there is a phase of 
mediation before a conciliation agreement is signed. 

Arbitration: parties select an impartial third party, the arbitra-
tor, whose (final) decision is binding. Parties can present evidence and 
testimonies before the arbitrators. Sometimes there are several arbi-
trators selected, who work as a court. Arbitration is most commonly 
used for the resolution of commercial disputes, whereas in labour law 
disputes it is normally surrounded by suspicion, especially by Unions, 
since in many cases it’s a way of by-passing the judicial powers with no 
counterbalance for workers. 

The comparative researches on Alternative Dispute Resolution 
in employment disputes show contradictory results3. Some authors un-
derline the negative effects of ADR since in most cases in avoiding the 
access to employment Tribunals, they tend to reproduce inequalities 
in the employment relationship and inequalities in access to justice. 
Those who underline the positive aspects, emphasize the fact that ADR 
lower the costs of justice for people, reduce the judicial workload and 
shorten the duration of judicial processes. In some legal orders speed-
ier and less costly alternative to judicial litigation are also endorsed 
in very sensitive areas like discrimination disputes4. We would prefer 
not to discuss, anyway, the level of success of these ADR techniques in 
employment disputes, as far as their quantitative impact on the overall 
volume of judicial litigation, but we should rather concentrate on the 
theoretical issues raised by the expansion of ADR in relation to the cru-
cial issue of defining the core of labour law that, in principle, should be 
excluded from any kind of individual disposition. That’s why we should 
start affirming that, generally speaking, ADR and especially mediation 
can be used in labour disputes only when they deal with workers rights 
that are at their disposal. This seems to be, in our opinion, the funda-
3   See for ex. Clark N./Contrepois S./Jefferys, S.,  Collective and individual alternative dispute resolution in France 
and Britain, in The International Journal of Human Resource Management, no. 3, 2012, p.550 ff; F.Valdes Dal-Re 
(ed by), Labour Conciliation, Mediation and Arbitration in European Union Countries cit.; Purcell, J., Individual 
Disputes at the Workplace: Alternative Disputes Resolution, Dublin, European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, 2010.
4  R. G.Silberman/S. E. Murphy/S. P. Adams, Alternative Dispute Resolution of Employment Discrimination 
Claims, Louisiana Law Review, 54,  1994, p. 1533 ff.
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mental issue at stake when analysing, in a comparative perspective, a 
different legal system, making use of ADR in employment disputes. 
Any comparative analysis should include, from this point of view, a 
clear definition of the employment rights, deriving from norms that 
each legal system considers mandatory and cannot be derogated from 
individuals.

The statistics on the use of ADR in employment disputes are 
influenced by many factors, all related with the feature of each legal 
system, with the more or less long tradition in experimenting this kind 
of dispute resolution. In many cases, especially in the case of concilia-
tion and mediation, ADR numbers are influenced by the degree of trust 
that mediators and conciliators produce on the parties and this is also 
strictly linked with the recognised expertise of the persons performing 
the role of mediator, conciliator or arbitrator. 

Emphasizing the positive or negative aspects of ADR in em-
ployment disputes is, in many cases, deeply linked with the aims of a 
legislative reform introducing an ADR in employment disputes and in 
order to avoid misunderstanding and false analysis these aims should 
be clearly declared.

As a preliminary remark we should say is very difficult to guar-
antee a rapid and effective resolution of employment disputes ensur-
ing at the same time the fundamental right to have access to a judicial 
system, the capacity of protecting the right of defence or the protection 
of the weaker part of the employment relationship from derogating 
fundamental rights that are not at his/her disposal. In many cases the 
protection of these different rights cannot be satisfied at the same level.  

Another important theoretical issue is the distinction between 
individual and collective disputes. The tradition of collective conflict 
extra judicial resolution is deeply linked with the industrial relations 
tradition in each Member States and finds its pillars in the institution 
and procedure for industrial conflicts set up by collective agreements5. 
In the next paragraphs we will give a short description of the ADR in 
employment disputes in the Italian legal system, but we will not deal 
with collective disputes, but rather on individual disputes, since any 
comparative research in the area of collective rights it’s less useful if 

5   Schömann I., Alternative Dispute Resolution Procedures in Labour Issues: Towards an EU Mechanism?, Trans-
fer 8 (4), 2002, p. 701 ff; Weltz C./Kauppinen T., Industrial Action and Conflict Resolution in the New Member 
States, in European Journal of Industrial Relations, 2005, 11 (1), p.91 ff.
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not preceded by a short description of the whole system of industrial 
relation and this would exceed the  aims of this paper.

III. The reduction of the judicial workload and of the 
length of processes: is mandatory conciliation and media-
tion the right instruments?

One of the aims that are usually pursued when in a legal system 
ADR in employment disputes are introduced, is to reduce the judicial 
workload. The access to judiciary and the right to defence is frequently 
undermined because of the judicial workload, capable of causing an 
excessive length of judicial dispute resolution. In the case of employ-
ment disputes both the interests of the employer and of employees 
are at stake. From the employer side the excessive length of judicial 
dispute resolution reduce the legal certainty on which the employers 
underpin their need of calculating the direct and indirect costs of an 
employment disputes. If for example there is a dispute on a dismissal 
case and the legal system establish that in case of unlawful dismissal, 
an indemnity should be given to the employee, calculated on the basis 
of the lost salaries from the day of the dismissal to the day of the judge-
ment, the costs will vary significantly on the basis of the length of the 
whole process and of the workload of the single judge in charge of the 
decision. From this point of view either we pursue the aim of simply 
reducing the judiciary workload displacing from the judiciary to ADR 
technique the resolution of dismissal disputes, or we can intervene on 
the structure of the process in labour disputes cutting times and pro-
cedures. 

Official statistic in Italy talk about 4.500.000 civil disputes  (of 
which 664.000 are employment disputes) waiting for judicial resolu-
tion. As far as the length of the process: the average length of a civil 
process is 844 days, in the case of employment litigation is 688 days 
(in case of appeal arriving to the upper Cassation Court data reports 
six years). 

The medium length reported from recent researches of a dis-
missal trial in tribunals is different as far as the regions of Italy but in 
any case is sufficiently long to raise some questions: 266 days in Milan,  
429 days in Rome and 200 days in  Turin6.These numbers, in princi-
ple, legitimate the adoption of radical measures but we will see that 
6  Ichino A./Pinotti P., La roulette russa dell’art. 18, in http://www.lavoce.info/archives/27539/la-roulette-rus-
sa-dell’articolo-18/



140

during the years the Italian legislation, has adopted opposite measures, 
looking for the right solution. We should underline that some of these 
measures have been adopted during the economic crisis and inevitably 
the economic and social context have played an important role in le-
gitimising policies oriented in reducing the role of judge intervention 
considered, at best, as a burden. The myth of the freedom of contract, 
of flexicurity agenda7 pushed by the European institutions has surely 
constituted the ideological basis for reducing judicial powers especially 
in dismissal case. As an alternative to ADR techniques it could be defi-
nitely more effective, at least in the case of dismissal disputes, to avoid 
judicial control fixing in a very precise manner, through the law, the 
cases of legitimate reasons of dismissal or fixing the damages on the 
basis of employees seniority, in order to render almost automatic the 
dismissal legitimacy and avoid the judicial control8. 

IV. ADR procedure in employment disputes in Italy 

In this paragraph we will give a short description of the ADR 
procedure in employment disputes in the Italian legal system: 

1. Conciliation

In Italy nowadays Conciliation in labour disputes is voluntary 
(since Law no. 183 of 2010). Before 2010 it was mandatory for the 
parties of a labour disputes to attempt a conciliation before going to a 
Court. The question is why the Italian legislator has turned into volun-
tary conciliation when before it was mandatory?

In Italy in case of labour disputes the parties can have recourse 
to three types of conciliation:

 a)  The so called “administrative conciliation”. It takes place 
before a special board set up  by the Territorial Employment Office 
(Conciliation board) and is composed by a representative of the em-
ployee, a representative of the employer and the Director (or a delegat-
ed person) of the Territorial Employment Office. Once the agreement 
is reached, this is registered at the Territorial Employment Office and 
it is binding and enforceable.
7   European Commission, Green Paper on “Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century, 
COM (2006) 708 of 22.11.2006.
8  See in the Italian legislation the recent legislative decree no. 23 of 2015 introducing a new dismissal regime, 
establishing that in case of unlawful dismissal the general remedy will not be reinstatement (only in very limited 
cases) but only the right to a monetary compensation calculated on a monthly salary for each year of seniority, up 
to a maximum limit . In the Spanish legislation the reform of dismissals in Real Decreto Ley no. 3 of  2012, in the 
area of economic dismissals, is an example of legislation defining specific cases of lawful dismissal in order to render 
automatic the legitimacy of dismissals and reduce judicial control.   
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 b)  The “Union conciliation” it takes place following the proce-
dures defined by collective agreements. In case of employment dispute 
a worker can give written permission to a trade union to attempt ‘trade 
union conciliation’ in the workplace. Once the agreement is reached, 
this is registered at the Territorial Employment Office and it is binding 
and enforceable. 

 c)  Conciliation before the labour inspector (Legislative decree 
no. 124 of 2004). In case of employee issues relating to the payment 
of wages can be dealt with by ‘monocratic conciliation’ at the Provin-
cial Labour Directorate prior to a formal intervention of the Labour 
inspector or during the inspection. 

 d)  Judicial conciliation: if the parties go directly to a Court, the 
judge in the first hearing will explore the possibility of the settlement 
of the controversy instead of a judgement9. 

Before 1998 conciliation was mandatory only in dismissal dis-
putes in small enterprises (less than 15 employees). After  the Legisla-
tive decree no. 80 of 1998, conciliation has been declared mandatory 
in all employment disputes. That means that any labour dispute was  
preceded by a mandatory attempt of conciliation, with no obligation to 
reach a conciliation agreement, but with an obligation for  the parties 
to try the conciliation. The results of the conciliation meetings had to 
be recorded and the attempt of conciliation was a condition for bring-
ing a claim before a Court. In that case if the judge in the first hearing 
ascertained that no attempt has been made to reach conciliation, the 
proceedings were suspended and the Judge him/herself set up a con-
ciliation procedure before using his/her ordinary powers and follow 
the usual procedure. 

After the enactment of Law no. 183 of 2010 conciliation in la-
bour disputes is no longer mandatory and the attempt of conciliation 
is voluntary (art. 410 of the Civil Procedure Code).  That means that 
one of the parties can file a written request of conciliation to the other 
party, as an alternative to the judicial procedure, and the counterpart 
is free to accept the proposal. In case of acceptance to conciliate the 
counterpart  should send, within 20 days after receiving the written re-
quest of conciliation to the Territorial employment office, a statement  
specifying facts and reasons related to his/her claim. Within this time 
9   See on conciliation in the Italian legal system O. Dessi, L’indisponibilità dei diritti del lavoratore  secondo l’art. 
2113 c.c., Torino, Giappichelli, 2011, p. 173 ff.
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limit  each party is free to bring a case before a Court. The conciliation 
board of the Territorial Employment Office once received the concilia-
tion request from the parties, within 10 day set a date for meeting the 
parties and in the next 30 days has to terminate the conciliation pro-
cedure. If the conciliation succeeds the Conciliation Board will make a 
minute containing all the terms of the conciliation agreement and this 
agreement will be binding and enforceable.

The aim of the law no. 183 of 2010 was still to reduce the ju-
dicial workload and to shorten the duration of the processes. Why then 
conciliation has been defined as voluntary and not mandatory any-
more?

Statistics has demonstrated that the previous mandatory con-
ciliation in employment disputes had very little incidence in reducing 
the number of labour disputes going before Courts. Besides that man-
datory conciliation had the effect of extending de facto the duration of 
a process in labour disputes. Simply parties did not believed in con-
ciliation and let the time pass without really trying to conciliate, just 
because it was a procedural obligation. In this framework mandatory 
conciliation has been considered as a way of adding to the ordinary 
judicial procedure a burden, capable to extend the duration of a pro-
cedure.

Nowadays in a regime where conciliation is not anymore man-
datory there are still some cases in which conciliation is mandatory 
which are:

 a)  Cases in which the contract of employment has been certif-
icated. Certification10 is a special voluntary procedure by which par-
ties of the contract of employment certify either the qualification of 
the contract of employment (as subordinated or autonomous) or other 
contract clauses (such as the cases of legitimate dismissal). Only qual-
ified certification commissions composed by experts in labour law can 
certificate the contracts of employment.  The certification procedure 
has been introduced in 2003 (Legislative decree no. 276 of 2003) with 
the explicit aim  of reducing the judiciary workload, on the basis of the 
idea that once the parties have certificated the contract, or the quali-
fication given to it, they would avoid  any possible conflict on relevant 
issues. It is nonetheless possible to go to a Court when the certification 
10  L. Nogler , La certificazione dei contratti di lavoro , in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 
2003, p. 203 ff.
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is wrong, or when the way the employment relationship has been con-
ducted contradicts the qualification given at the moment of the cer-
tification (a worker has been qualified as autonomous whereas  was 
in reality an employee). In this case before going to Court parties are 
obliged to try a conciliation before the same certification commission.

 b)  Cases of individual dismissal for economic reasons under 
Law no. 192 of 2012. In companies employing more than 15 employees 
at plant level  or 60 at national level, the employer willing to dismiss an 
employee for economic reasons, shall communicate his/her will to the 
Territorial Employment Office, specifying the economic reasons. With-
in 6 days from receiving the communication the employer and the em-
ployee are invited by the director of the Territorial Employment Office 
and are obliged to try to conciliate finding an alternative solution to 
dismissal. The more common alternative solution to dismissal is a con-
sensual termination of employment with a resignation incentive (apart 
form the unemployment benefits for workers). If the conciliation at-
tempt fails the employer can nonetheless proceed, what is important 
is the attempt of conciliation, but the judge will take into account the 
behaviour of the parties during the conciliation procedure when, at the 
end of the process,  he/she will define the dismissal indemnities (the 
less the employer has collaborated in conciliation to find an alterna-
tive solution the more he will pay as dismissal indemnities; the less 
the employee has collaborated in conciliation in accepting reasonable 
solutions the less he will receive as dismissal incentives).

As far as the results of a conciliation agreement we all know la-
bour law is made, in a relevant part, by norms that cannot be derogated 
by the individual. Worker’s rights, in particular, are rights that are not 
at his/her disposal neither individually, given the worker’s weakness, 
nor through a mediation process. Only in limited cases in Italian la-
bour law it’s admissible that through a conciliation procedure worker’s 
rights can be derogated: this is the case of administrative conciliation 
or before the certification board. The reason for this exception is that 
worker’s will to derogate, in these cases, is considered genuine since 
it’s a will formed with the assistance of union’s representatives, who 
are member of the conciliation board. The protection of  the worker as 
a weaker party of the contract is then  guaranteed by the assistance of 
union representatives.
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2. Mediation

Mediation as defined by art. 3 of the European Directive 
2008/52/EC is a structured process, however named or referred to, 
whereby two or more parties to a dispute attempt by themselves, on a 
voluntary basis, to reach an agreement on the settlement of their dis-
pute with the assistance of a mediator. This process may be initiated 
by the parties or suggested or ordered by a court or prescribed by the 
law of a Member State.

The European Directive 2008/52/EC states some fundamental 
principles such as the fact that the Directive should not prejudice na-
tional legislation making the use of mediation compulsory or subject to 
incentives or sanctions provided that such legislation does not prevent 
parties from exercising their right of access to the judicial system.

As far as the areas in which Mediation should apply, these are 
mainly in civil and commercial matters. Labour law is not excluded as 
such from the scope of the Directive on mediation, but the fundamen-
tal criterion in order to distinguish if a dispute can be settled through 
a mediation procedure is indicated by the Directive. It is said that me-
diation should not apply to rights and obligations on which the parties 
are not free to decide themselves under the relevant applicable law. 
Such rights and obligations are particularly frequent in family law and 
employment law (whereas 10 of Directive 200/52/EC). That’s why em-
ployment law is in principle excluded from the scope of the Directive 
on the basis of the nature of the rights and obligations involved. 

The Directive on mediation has been implemented in Italy 
through a legislative decree no. 28 of 2010, modified by law no. 98 of 
2013 , following a Constitutional Court ruling of 2012 (no. 272/2012). 
Labour  law is  excluded from the scope of Mediation legislation on the 
basis of the nature of the rights and obligations involved, as we said 
before. From a comparative point of view we could nonetheless say 
that in any conciliation procedure there is a mediation before a con-
ciliation agreement is reached, so any comparison should be made be-
tween conciliation and mediation in different countries, provided that 
conciliation and mediation sometimes are interchangeable.

Mediation could be a) Non-Compulsory, and it applies to any 
civil and commercial litigation b) Compulsory and it applies to any 
possible dispute related to insurance, banking and financial agree-
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ments, joint ownership, property rights, division of assets, inheritance 
and family law, leases in general, gratuitous loans, leases of going con-
cerns, medical liability or defamation, and for motor/vehicles insur-
ances and property disputes, (since March 2012). Mandatory media-
tion in employment disputes is not legitimate for the reasons we have 
exposed: first of all it should endanger the right to defence before a 
judiciary authority, as established by art. 27 of the Italian constitution, 
secondly it risks 

3. Assisted negotiation

Another form of ADR very close to mediation is the assisted ne-
gotiation, introduced in the Italian legal system by Law no. 162/2014. 
Assisted negotiation is the activity aimed to a friendly settlement of the 
dispute committed to a third and impartial person but directly to the 
parties’ respective lawyers.

It can be voluntary (Article 2 of the Law no. 162/2014) or man-
datory (Article 3 of the Law no. 162/2014). It is mandatory in case of 
dispute concerning: (i) the request for compensation of damages aris-
ing from service of vehicles and boats, regardless of the value of the 
dispute; (ii) the payment, for any reason, of amounts below 50,000 
euros. In these cases the assisted negotiation proceeding is a condition 
of the action. The impossibility of the judicial action to continue has 
to be raised by the defendant or noticed by the Judge no later than the 
first hearing.

It is explicitly excluded from the scope of the Law 162/2014 
any employment dispute. The reason is again very simple: labour law 
norms are in many cases imperative norms that cannot be derogat-
ed by the parties of the contract of employment, through individual 
agreements.

4. Arbitration clauses in contracts of employment

One of the most controversial law, in recent times, has been 
the Law no. 183 of 201011 which  contains  different  provisions whose 
policy is the reduction of judicial workload in employment disputes. 
The most controversial provision is contained in art. 31, that provides 
that parties of an employment contract may include in the contract 
an arbitration clause, by which they are obliged to have recourse to 
11   See M. Tiraboschi, Collegato lavoro. Commento alla legge 4 Novembre 2010, n. 183, I libri del Sole 24 Ore, Ed. 
Gruppo 24 ore, 2011
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arbitration to settle any future disputes. The original draft of the law 
stated that arbitration could be based on equity however, the approved 
version, after a strong debate and the opposition of the President of the 
Republic on this point,  states that arbitration cannot be based on eq-
uity and that the arbitration clause cannot be included iat the moment 
of signing the contract of employment agreement; rather, it should be 
agreed and signed after the employee’s probationary period or, failing 
this, 30 days after the beginning of the employment relationship. The 
arbitration clause can be included in the employment contract only if a 
collective agreements regulate this case. 

This provision is an example of the ideological context in which 
this law has been enacted: through arbitration clauses (especially in 
the original draft) it ‘s possible to undermine the regulatory power of 
the law and by this way the major protection of the worker who, in 
case on dispute with his/her employer , cannot count on a judgement 
with a judge subject to the law- that is to all labour law and collective 
agreements- but only on a arbiter subject only to the general principle 
of  labour law.

IV. Some concluding remarks 

What is at stake when a legislator introduces ADR procedures 
like mediation, conciliation or arbitration in employment disputes, es-
pecially when some of them, like conciliation or mediation are held as 
mandatory? In most of the cases the declared objective is the reduction 
of the judicial workload and the reduction of the length of the process-
es. The objective of reducing the judicial workload is a myth on the sake 
of which the need of justice can be sacrificed? We should think about 
very carefully on the pros and cons of each policy and, most of all, eval-
uate who gets the more advantages from certain choices: workers or 
enterprises? The displacement of employment disputes from tribunals 
to private institutions in most cases is a way of reducing the judicial 
control over employment disputes in which employers’ only need is 
to have certainty about costs. Is not a matter of justice in theoretical 
terms, is more a question of predictable times and costs. We must ad-
mit that, at least in the Italian judiciary system, neither the first nor 
the second are guaranteed. That’s why, for example, a new legislation 
on dismissal has been recently introduced by the Government Renzi 
(the so called Jobs Act, law no. 183 0f 2014 and the next legislative 
decree no. 23 of 2015) with the aim of guaranteeing dismissal disputes 
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predictable in their costs. The employer knows from the start that if a 
dismissal is invalid, except for some special cases (like discriminatory 
dismissals), he/she will have to pay an allowance calculated on the ba-
sis of the seniority of the employee. The judge is transformed in a mere 
calculator of the damages due to the employee and no judge’s evalu-
ation on the proportionality of the dismissal and the infringement of 
the contract obligations, deemed violated by the employee, is possible. 

The aim is explicitly to avoid judgements in another very con-
troversial rule about dismissal disputes. Art. 6 of Legislative decree 
no. 23 of 2015 provides that in case of invalid dismissal, in order to 
avoid the judicial decision, the employer can offer to the employee a 
conciliation, before the conciliation board of the Territorial Employ-
ment Office or before the certification Commission, which consist in 
the payment of a sum of money calculated on the a monthly salary for 
each year of seniority in the enterprise. The payment of the amount is 
due through a cheque on which the employee will not pay taxes. What 
appears is, basically, that the will of the employee to seek for justice 
is overtly bought by a sum of money with the incentive of not paying 
taxes.

The same rationale in attempting to push into an angle the 
judge’s role in employment disputes, could be seen when the law intro-
duces ADR procedures as mandatory. But, of course, it’s the economic 
and social context that could clarify what are the real aims of the legis-
lator. Each legal system is free of course to choose the models of labour 
law that should be implemented, but it’s clear that declaring of having 
a protective model of labour law, based of the fundamental protection 
of the weaker party of the contract of employment, is in contradiction 
with a choice of implementing a mandatory mediation whereby the 
worker could be in the position of accepting to derogate rights and pro-
tections recognised by the law, in the lack of a real counterbalance of 
powers guaranteed either from a union or from a judge.
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III. OTURUM

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI TASLAĞINDA 
ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

 OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Savaş TAŞKENT (Gedik 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) 

 

 Efendim, hoş geldiniz. Öğleden sonraki bu toplantıyı yöneten-
ler, konuşanlar ve siz dinleyenler için biraz zor olacak. Çünkü o güzel 
yemekten sonra birden bire ciddi bir havaya girmemiz herhalde biraz-
cık zaman alacak, ama konuşmacıları dinlediğimiz zaman onun akı-
şına kapılacağımıza da inanıyorum. 
Sabahtan konuyu uluslararası çerçe-
vede de dinledik. Ben sadece bir nok-
taya işaret edeceğim. Sabahki konuş-
malardan sistemlerin yerleşmesinin 
o ülkelerin kültürüne bağlı olduğu, 
Anglo-Amerikan sisteminde çok iyi 
işleyen arabuluculuk mekanizması-
nın Kara Avrupası sisteminde aynı 
sonucu vermediğini düşünüyorum. 
Ümit ederim ben bu konuda yanılı-
rım, çünkü hakikaten mahkemele-
rimizin dava yükü olağanüstü fazla, 
bunun altından gece gündüz çalışa-
rak yargıçlarımız kalkmaya çalışı-
yorlar, ama sonuçta buna bir çözüm 
getirmek lazım. Bu çözüm nasıl olacak? Bir defa usul hukuku bakımın-
dan bunu bir dinleyeceğiz. Konuşmacımız Yrd. Doç. Dr. Mert Namlı 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, yarım saatlik bir süreniz 
var Sayın Namlı, sizi dinliyoruz.

Prof. Dr. Savaş TAŞKENT 
Gedik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi
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İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI İLE GETİ-
RİLEN ZORUNLU ARABULUCULUK KURUMUNUN MEDE-
Nİ USUL HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

           Yrd. Doç. Dr. Mert NAMLI*

 I. TASLAK İLE GETİRİLEN DÜZENLEME

 İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı’nın 3. maddesi, medenî 
yargı sistemimize çok önemli bir yenilik getirerek birçok uyuşmazlık 
bakımından “zorunlu arabuluculuk” kurumunu kabul etmektedir. Söz 
konusu madde aynen şu düzenlemeyi içermektedir:  

 “Kanuna, bireysel veya 
toplu iş sözleşmesine dayanan işçi 
alacağı ile işe iade talebiyle açılacak 
davalarda, dava açılmadan 
önce arabuluculuğa başvurmak 
zorunludur. Aksi halde 12/1/2011 
tarihli ve 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanununun 115. 
maddesinin birinci fıkrası ile ikinci 
fıkrasının birinci cümlesi hükmüne 
göre işlem yapılır.”

 Taslak’ın 3. maddesine göre 
zorunlu arabuluculuğun uygulama 
alanı, işçi alacaklarına ilişkin 
davalar ve işe iade davaları olarak 
belirlenebilecektir. Bunların kanuna, bireysel iş sözleşmesine veya toplu 
iş sözleşmesine dayanması arasında herhangi bir fark gözetilmemiştir. 
Böylece bunlardan hangisine dayanırsa dayansın, artık bu davalarda 
öncelikle arabuluculuğa başvurmak zorunlu olacaktır.

 Taslak ile getirilen düzenlemenin uygulama alanına 
ilişkin sınırların çizilmesinin ardından, “zorunlu arabuluculuk” 
kurumunun incelenmesine geçilmelidir. Bu bağlamda öncelikle bu 
kurum ile amaçlanan hususlar ele alınacak, ardından arabuluculuk 
kurumunun gelişimi üzerinde durulacak, bunları müteakiben zorunlu 
arabuluculuğun Anayasa ve İş Hukuku ile ne ölçüde bağdaşacağı 
sorunları incelenecek ve kurumun Medeni Usul Hukuku bakımından 
bazı boyutlarına yer verilecektir. 

Yrd. Doç. Dr. Mert NAMLI
İstanbul Üniv. Hukuk Fakültesi

*  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul Hukuku, ABD
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 II.  MEDENİ USUL HUKUKU’NDA ALTERNATİF ÇÖ-
ZÜM YOLLARININ YERİ

 Zorunlu arabuluculuk kurumuna ilişkin incelemeler 
gerçekleştirmeden önce, bu kurumun çıkış noktası, özellikle de 
arabuluculuğun Türk Hukuku’nda zorunlu hâle getirilmek istenmesinin 
nedenleri tespit edilmelidir. Bu noktada Taslak’ın genel gerekçesi yol 
gösterici niteliktedir. Öyle ki genel gerekçenin hemen başında, iki sorun 
ön plâna çıkarılmaktadır. Bunlar, İş Hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların 
Türk yargısına büyük yük getirmesi ve iş mahkemelerindeki yargılama 
süresinin uzunluğudur 1. 

 Genel gerekçede işaret edilen bu hususlara ilişkin olarak, 
demografik yapısının da ülkemize benzemesi itibariyle Fransa’yı 
seçerek bir karşılaştırma yapılırsa şu verilere ulaşılabilecektir: 

TÜRKİYE
(2015 sonu itibariyle)

FRANSA*
(2015 sonu itibariyle)

İlk derece 
mahkemelerindeki toplam 

dosya sayısı
Yaklaşık 3.400.000 3.416.984

İş mahkemelerindeki 
dosya sayısının ilk derece 

mahkemelerindeki toplam 
dosya sayısına oranı

% 18 % 14,9

Temyizdeki dosyaların 
içinde iş uyuşmazlıklarının 

oranı

% 30 % 33,7**

İş mahkemelerindeki 
ortalama yargılama süresi

417 gün 11 ay(Yaklaşık 390 
gün)

          * Fransa’ya ilişkin veriler www.justice.gouv.fr’den alınmıştır.
        ** Fransa’da temyiz mahkemesine(Cour de Cassation) ilişkin bir veri açıklanmamış olup, söz konusu veriler 
istinafa ilişkindir.
 
1  Taslak’ın genel gerekçesinde bu durum şöyle ifâde edilmektedir: “(…)Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü 
verilerine göre iş davalarının yıllık ortalama görülme süresi 2010 yılında 466, 2011 yılında 488, 2012 yılında 483, 
2013 yılında 381, 2014 yılında ise 417 gün olarak karşımıza çıkmaktadır.
(…)Öte yandan İş Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girdiği 1950 yılından bugüne kadar geçen 66 yılda, iş 
hayatı çok hızlı bir değişim ve gelişim göstermiştir. Nüfus artmış, iş alanları ve iş yapma şekli değişmiş, teknoloji 
olağanüstü seviyede gelişmiş, sosyal güvenlik hukukuna ilişkin alan genişlemiş ve işçi ile işveren arasındaki 
uyuşmazlık çeşit ve sayısı ciddi oranda artış göstermiştir. Bu durum, iş mahkemelerinin yükünü de diğer hukuk 
mahkemelerine oranla daha fazla artırmıştır.
(…)Bütün bu nedenlerle; iş yargılamasının özelliği, işçi ve işveren arasındaki ilişkinin niteliği, iş mahkemelerinin 
iş yükü ve iş davalarının ortalama görülme süreleri ile 6100 sayılı Kanun hükümleri dikkate alınarak 5521 sayılı 
Kanunun yeniden ele alınması gerekmiştir.”
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 Yukarıdaki tabloda da görülebileceği üzere, 2015 yılı sonu 
itibariyle Fransa ile Türkiye’de elde edilen sayısal veriler büyük 
benzerlik arz etmektedir. Özellikle iş uyuşmazlıklarına ilişkin davaların 
yargı sistemine getirdiği yük ile iş mahkemelerindeki yargılama süresi 
birbirine oldukça yakındır. Öncelikle şu ifâde edilmelidir ki, bu verilere 
yer verilmesinin nedeni, Türkiye’de iş yükü veya yargılama süresinin bir 
sorun olmadığının ortaya konulması değildir. Aksine bize göre de hem iş 
yükü hem de yargılama süresi önemli bir sorun teşkil etmektedir. Ancak 
bu sorun yalnızca bizim ülkemize özgü olmayıp, hemen hemen bütün 
ülkeler(özellikle de demografik yapıları benzer olanlar) bu sorunları 
yaşamaktadırlar. Bununla birlikte son dönemlerde gerçekleştirilen 
bazı sempozyumlarda sürekli “ülkemizdeki yargı sisteminin hantal, 
pahalı ve yavaş işlediği” vurgulanmakta, bu noktada ise arabuluculuk 
“tüm sorunları ortadan kaldıran, âdetâ bir sihirli formül” olarak 
tanıtılmaktadır. Bu nedenle de, zorunlu arabuluculuğu tartışmadan 
önce, alternatif çözüm yollarının devlet yargısı karşısındaki konumunu 
belirleyerek bir bakış açısı geliştirilmesi gerekmektedir. 

 Alternatif çözüm yolları ve özellikle de arabuluculuğun doğuşu 
üzerine bir araştırma yapılırsa, tüm veriler Uzakdoğu’yu işaret 
edecektir 2. Gerçekten de bu yöntemler özellikle Uzakdoğu’da çok 
eski tarihlerden beri uygulanmaktadır. Bununla birlikte alternatif 
çözüm yolları, kurumsal olarak 1960’lı yıllarda ABD’de gelişme 
göstermiştir. Bu noktada 1976 tarihli Pound Konferansı’ndan özellikle 
bahsedilmelidir 3. Bu konferansta, Amerikan yargı sisteminin en önemli 
sorunlarının pahalılık, gecikme ve ağır iş yükü olduğu dile getirilmiş 
ve “mahkemelerin, belli türdeki davaların uygun bir çözüm usûlüyle 
yönetecek uyuşmazlık çözüm merkezleri hâline dönüştürülmesi” fikri 
kabul edilmiştir. Bundan sonra da ABD’de alternatif çözüm yolları 
büyük bir gelişme göstermiştir 4. 

 Kıta Avrupası’na baktığınızda ise, alternatif çözüm yollarının 
biraz daha yavaş bir şekilde geliştiği görülmektedir.  Öyle ki Avrupa 
Birliği, alternatif çözüm yollarına 90’lı yılların sonunda ilgi göstermeye 

2  Arabuluculuğun Uzakdoğu’da gelişimi hakkında bkz. Seda Özmumcu, Uzakdoğu’da Arabuluculuk Anlayışı İle 
Türk Hukuk Sisteminde Arabuluculuk Kurumuna Genel Bir Bakış, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2013, s. 5 vd. 
3  Amerikan Barolar Birliği’nin desteğiyle düzenlenen konferansın asıl ismi “Adalet Yönetiminde Karşılaşılan Ortak 
Sorunların Nedenleri Hakkında Ulusal Konferans”tır. Söz konusu konferans, ünlü Amerikan hukukçu Roscoe 
Pound’un anısına düzenlendiği ve Pound’un henüz 1906’da “mahkemelerin arkaik yapısı” ve “Amerikan Hukuk 
sisteminin çatışmacı özelliği”ne yönelik eleştirilerin tekrar gündeme getirilerek bu eleştirilerin benimsenmesi 
nedeniyle “Pound Konferansı” olarak anılmaktadır. Bkz. Thomas O. Main, “ADR: The New Equity”, University of 
Cincinnati Law Review, 2005, V. 74, s. 334 dn.14.  
4  Arabuluculuğun ABD’deki gelişimi hakkında bkz. Stephen Goldberg/Frank Sander/Nancy Rogers,  Dispute 
Resolution, Negotiation, Mediation and Other Processes, New York 1999, s. 7 vd.
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başlamıştır. Yapılan çalışmaların ilk sonucu, 2002 tarihli Alternatif 
Çözüm Yollarına İlişkin Yeşil Kitap olmuştur 5. Burada Avrupa 
Komisyonu, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının mahkemelerin 
çalışma zorluklarını ortadan kaldıran yollar olarak değil, sosyal barışı 
sağlamaya daha elverişli olduğu için bireylere sunulan alternatifler 
olarak görülmesi gerektiğinin altını çizmiştir 6.

 Daha sonra 2004 yılında Arabuluculara İlişkin Etik Davranış 
Kuralları Kanunu kabul edilmiştir. Burada özellikle arabulucuların 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı7 ile arabuluculuk sürecinin gizliliği ve 
sürecin hakkaniyeti8 hususunda düzenlemeler yapılmıştır. 

  Nihâyet 21.05.2008 tarihinde Medeni ve Ticari Uyuşmazlıklarda 
Ararabuluculuk Yönergesi kabul edilmiştir9. Bu Yönerge’de Komisyon, 
alternatif çözüm yollarının konumunu şu şekilde târif etmektedir: 

 “Komisyonun uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarını adlî 
prosedürlerin bir alternatifi olarak görmediği, bunların modern bir 
toplumun sahip bulunduğu çeşitli çözüm metotlarından sadece bir 
tanesi olduğu ve bazı durumlarda başarıyla uyum sağlayabileceği, 
ama her durumda uygulanamayacağı, alternatif uyuşmazlık çözüm 
yollarının varlığının üye devletleri hiçbir şekilde etkili ve adil, 
demokratik bir toplumun merkez payandalarından biri olan Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin gereklerine cevap veren bir hukuk 
düzenini sağlamak ve devam etmek mecburiyetinden asla muaf 
kılamayacağı belirtilmelidir.”

 Komisyon tarafından gerçekleştirilen bu tespitler bizim için de 
büyük önem taşımaktadır. Çünkü Komisyonun da net bir şekilde ortaya 
koyduğu üzere, ismi “alternatif çözüm yolları” olsa da, bunlar, devlet 
yargısının alternatifi değildir 10. Ancak yine Komisyonun da belirttiği 
5  1998 yılının Haziran ayında Cardiff şehrinde toplanan Avrupa Konseyi’nde devlet ve hükümet başkanları, bir 
“ortak hareket plânı”nın kabul edilmesi hususunda anlaşmışlardır. Bundan birkaç ay sonra Viyana Ortak Hareket 
Plânı, 23.01.1999 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu plânın temel hedefi, Amsterdam 
Sözleşmesi’nde öngörüldüğü üzere bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanının inşa edilmesidir. Ortak Hareket 
Plânı’nda amaçlanan “adalet alanı” yaratılması için yapılacak hususlardan birinin de “alternatif uyuşmazlık çözüm 
yöntemleri”nin geliştirilerek yaygınlaştırılmasıdır. Bkz. http://eur-lex.europa.eu/
6  Yeşil Kitap, s.1. 
7 Kanunun 2.1. maddesine göre arabulucu, bağımsızlık veya tarafsızlığını etkileyebilecek bir hususun varlığı 
hâlinde, o uyuşmazlıkta hiçbir şekilde arabulucu olarak görev alamayacak, böyle bir hususun farkına vardığı an 
arabuluculuktan çekilecektir. Aynı maddede bu gibi durumlara örnek olarak arabulucunun taraflardan biriyle kişisel 
veya profesyonel herhangi bir ilişkisinin bulunması, uyuşmazlıkta finansal veya başka doğrudan ya da dolaylı bir 
menfaatinin bulunması, arabulucunun taraflardan biri lehine arabulucu sıfatının haricinde herhangi bir sıfatla 
hareket etmiş olması sayılmıştır. 
8  Kanunun 3.2. maddesinde arabulucuya, tüm tarafların arabuluculuk sürecine etkin bir şekilde katılmalarını 
sağlama görevi yüklenmiştir. 
9  JO, 24.05.2008, L. 136/3. 
10  Hakan Pekcanıtez, “Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri,” HPD, 2005/5, s. 12-16; Mustafa Serdar Özbek, Alternatif 
Uyuşmazlık Çözümü, 3. Bası,Yetkin Yayınları, Ankara 2013, s. 252 vd.
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gibi, biz de alternatif çözüm yollarının, birazdan belirteceğim yönleri 
gereği, her modern toplumda bireylere sunulması gereken çözüm 
seçenekleri olarak değerlendiriyoruz. Hattâ bu noktada tereddütlere 
yer olmaması adına şu da ifade edilmelidir ki, bize göre alternatif 
çözüm yolları, özellikle medeni ve ticari uyuşmazlıklarda son derece 
önemsenmeli ve bireyler bu yollara teşvik edilmelidir.

 III. ARABULUCULUĞUN GENEL OLARAK TANITIMI 

 Arabuluculuk, tarafların, bağlayıcı bir çözüm önerisi 
getirme veya karar verme yetkisine sâhip olmayan bir üçüncü 
kişinin(arabulucu) yardımıyla, üzerinde anlaştıkları yöntem ve 
esaslara göre, karşılıklı iletişimle, ortak menfaatlerini gözeterek 
aralarındaki uyuşmazlığı çözümlemeleridir 11. 

 Tanımdan da anlaşıldığı üzere, arabuluculuğun temel özelliği, bu 
yöntemde taraf irâdelerinin egemenliğidir 12. Yani taraflar öncelikle bu 
yola başvurma, sonrasında ise uygulanacak esas ve yöntem konusunda 
ve nihâyet çözüm üzerinde karşılıklı olarak anlaşmalıdırlar13. 

 İkinci olarak, arabulucunun tarafsızlığı, süreç bakımından çok 
önemlidir. Çünkü bu yolda arabulucu, tamamen taraflar arasındaki 
müzakerelerin bir “katalizör”ü konumundadır. Yani arabulucu 
tarafları bir araya getirerek dostâne müzakere ortamını hazırlamakla 
görevlidir. Bu bağlamda arabulucunun tarafsızlığının sağlanması için, 
her şeyden önce, taraflarla herhangi bir ilişkisinin bulunmaması ve yine   
uyuşmazlık hakkında da herhangi bir menfaatinin mevcut olmaması 
gerekmektedir14. Arabulucunun tarafsızlığı, sürecin yönetilmesi 
bakımından da büyük önem arz etmektedir. Öyle ki arabulucu, bir yandan 
taraflar arasındaki müzakereleri etkilememeli, ancak diğer yandan ise 
tarafların sürece etkin şekilde katılmalarını sağlamakla da görevlidir. 
Hâl böyle olunca, özellikle taraflar arasında güç dengesizliğinin 
bulunduğu uyuşmazlıklarda arabulucu, tarafsızlığını sağlamakta zorluk 
çekebilecektir. Çünkü eğer arabulucu taraflar arasındaki dengesizliği 
telâfi etmeye çalışırsa tarafsızlığı zedelenebilecektir; buna karşılık 
arabulucu süreçte tamamen pasif kalmayı tercih ederse, bu durumda 
da zayıf olan tarafın sürece etkin şekilde katılmasını sağlama görevine 
aykırı hareket ettiği ileri sürülebilecektir 15. Son olarak arabulucunun, 
taraflar arasındaki uyuşmazlık hakkında karar verme ve hattâ çözüm 
önerisi getirme yetkisi bulunmamaktadır.
11  Araxbuluculuğun farklı tanımları için hepsi yerine bkz. Özbek, s. 555 vd. 
12   Goldberg/Green/Sander, s. 91; Özbek, s. 571; Elif Kısmet Kekeç,   Arabuluculuk Yoluyla Uyuşmazlık Çözümünde 
Temel Aşamalar ve Taktikler, Adalet Yayınları, İstanbul 2016, s. 70. 
13  Kekeç, s. 70. 
14  Özbek, s. 564. 
15  Özbek, s. 565. 
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 Taraf irâdelerinin bir yansıması olarak, arabuluculuk “esnek” 
bir çözüm yöntemidir. Öyle ki burada uygulanacak usûl de, tarafların 
süreç sonunda varacakları anlaşma da “esnek”tir. 

 Arabuluculuğun bir diğer özelliği de “gizlilik”tir. Burada 
önemli olan, tarafların kendilerini rahat hissederek dostâne bir 
müzakere ortamının sağlanmasıdır. Çünkü taraflar, ancak sürecin 
gizli şekilde yürütüleceğinden emin olurlarsa, uyuşmazlık hakkında 
gerekli bilgileri açıklayabilecekler ve bu şekilde de tarafların 
uyuşmazlığın çözülmesindeki menfaatleri belirlenerek daha akılcı 
çözümler üretilebilecektir16. Bu nedenle de sürecin “gizli” yürütülmesi, 
arabuluculuk için olmazsa olmaz bir özelliktir.

 IV. ARABULUCULUĞUN “ZORUNLU” NİTELİĞİ ARA-
BULUCULUĞUN RUHUNA AYKIRI MIDIR? 

 Taslak ile getirilen düzenleme hakkında akla gelebilecek ilk 
soru, Taslak’ta arabuluculuğa başvurmanın “zorunlu” hâle getirilmesi 
arabuluculuğun ruhuna aykırı düşüp düşmeyeceği olacaktır. 

 Arabuluculuk, “tarafların irâdeleri” etrâfında şekillenen bir 
alternatif çözüm yöntemidir. Çünkü kişiler ancak karşısındakiyle 
müzakereye gönüllü ise, arabuluculuk süreci başarıya ulaşabilecektir 17. 
Buna karşın karşı taraf ile müzakerede bulunmak istemeyen kişileri bu 
yola iterek arabuluculuğa başvurmak zorunda tutmak, kanaatimizce 
kurumun ruhuna aykırıdır. Bunun yerine kişileri arabuluculuğa 
başvurmak için “özendirici tedbirler” alınması daha uygun olacaktır. 

 V.  ZORUNLU ARABULUCULUK KURUMU ANAYA-
SA’YA AYKIRILIK TEŞKİL EDER Mİ?

  Arabuluculuğun “zorunlu” hâle dönüştürülmesi, hiç şüphesiz 
daha önemli bir sorunu, “anayasaya aykırılık” tartışmalarını da 
beraberinde getirecektir. Zaten Taslak metni hazırlayanlar da 
bunun gündeme geleceğini tahmin etmiş olacaklar ki, kanunun 
genel gerekçesinde arabulucuya gidilmesinin zorunlu tutulmasının 
Anayasa’ya aykırılık teşkil etmeyeceğini belirtme ihtiyacı 
hissetmişlerdir.

 Sorun biraz daha somut bir şekilde ele alınacak olursa, Anayasa 
Mahkemesi bugüne dek, konuyla bağlantılı olabilecek iki karar 
vermiştir. Bunlardan ilki, İş Kanunu’nun 20. maddesine ilişkindir. 
16  Özbek, s. 572-573. 
17  Kekeç, s. 70. 
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Anımsanacağı üzere İş Kanunu m. 20’de “toplu iş sözleşmesinde 
hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı 
sürede özel hakeme götürülür.” şeklinde bir ibare mevcuttu. 

 Anayasa Mahkemesi bu ibareyi Anayasa’nın 36. maddesinde 
düzenlenen hak arama özgürlüğü çerçevesinde tartışmıştır. 
Mahkeme’ye göre, toplu iş sözleşmesinde böyle bir ibare bulunması 
hâlinde, işçi, kendi irâdesi dışında “dava açma seçeneğinden mahrum 
kalacaktır” bu nedenle de bu durum Anayasa’nın 36. maddesine 
aykırıdır. Buna karşılık taraflar anlaşmışlarsa, işçi “kendi irâdesi” ile 
dava açma seçeneğinden vazgeçmiştir; bu nedenle de bu ihtimalde 
Anayasa’ya aykırılık bulunmamaktadır 18. 

 Bunun ardından Anayasa Mahkemesi 10.07.2013 tarihli bir 
başka kararında ise, Arabuluculuk Kanunu’nun Anayasa’ya aykırılığını 
irdelemiştir. Burada Arabuluculuk Kanunu’nun çeşitli maddelerini ele 
alan Mahkeme şu sonuçlara varmıştır: 

 a-) Kanunda “tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 
edebilecekleri konular”da arabuluculuğa gidilmesi öngörülmüş olup, 
kamu düzenine ilişkin hususlarda arabuluculuğa gidilemeyeceği zaten 
şüphesizdir. 

 b-) “(…) Tarafların, arabulucuya başvurmak, süreci devam 
ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda 
serbest oldukları açıkça ifâde edilmiştir. Bir başka ifadeyle, taraflar 
arasında arabuluculuk yöntemine başvurulmuş olması, Devletin 
yargılama yetkisini bertaraf edemez. Arabuluculukta iradilik ilkesi 
gereğince yargıya ve diğer çözüm yollarına başvuru yolu her zaman 
açık bulunmaktadır. 

 Dolayısıyla, Anayasa’nın 9. ve 36. maddelerine aykırı bir yönü 
yoktur 19.”
18  AYM, E. 2003/66, K. 2005/72, kt. 19.10.2005: “(…) İptali istenilen kuralın,“Toplu iş sözleşmesinde hüküm 
varsa veya” bölümüyle, toplu iş sözleşmesinin bu konudaki hükümlerine yasa hükmü gibi bağlayıcılık 
kazandırılmaktadır.
Özel hakem kararları ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 533. maddesinde yer alan ve esas yönünden 
denetime olanak vermeyen nedenlerle temyiz edilebiliyor ise de, iptali istenilen kuralda yargı önünde davacı 
olarak esas yönünden iddiada bulunulmasına olanak verilmemiş olması hak arama özgürlüğünü sınırlamaktadır.
Bu nedenle kuralın “Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya” bölümü Anayasa’nın 36. maddesine aykırıdır, 
iptali gerekir.
(…)İşçinin, 20. maddenin birinci fıkrasındaki uyuşmazlığı özel hakeme götürme konusunda işverenle anlaşabilmesi 
yalnızca kendi iradesine ilişkindir. İşçi ancak özel hakeme gitme konusundaki iradesini kullandığında, dava açma 
seçeneğinden vazgeçmiş olacağından Anayasa’nın 36. maddesine aykırılıktan söz edilemez.
Bu nedenlerle, kuralın “…taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür” bölümü 
Anayasa’nın 36. maddesine aykırı değildir, iptal isteminin reddi gerekir.”(RG., 24.11.2007, S. 26710). 
19  AYM, E. 2012/94, K. 2013/89, kt. 10.07.2013(RG, 25.01.2014, S. 28893). 
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 Anayasa Mahkemesi’nin bu kararında kullandığı gerekçeler 
kanaatimizce oldukça önemlidir. Çünkü Mahkeme, arabuluculuğun 
irâdiliği ilkesi gereğince tarafların bu yola başvurmakta, süreci devam 
ettirmekte ve sonuçlandırmakta tamamen serbest olduklarını, bu 
nedenle de arabuluculuğun anayasaya aykırı olmadığına hükmetmiştir. 

 Mahkeme’nin bu gerekçeleri karşısında zorunlu 
arabuluculuğun nasıl değerlendirilebileceği hususunda ise iki yorum 
şekli savunulabilecektir. Birinci olarak “zorunlu arabuluculuğun” 
mevcut olmasının, kişinin elinden “dava hakkı”nın alınması anlamına 
gelmediği, arabuluculuk sürecinde uzlaşılamaması hâlinde dava 
yolunun yine açık olduğu ileri sürülebilecektir. İkinci olarak, zorunlu 
arabuluculuk ile tarafların, en baştaki seçim hakkını kaybettikleri 
ve arabuluculuk sürecine girmek zorunda bırakıldıkları da ifâde 
edilebilecektir 20. 

 Biz bunun “ucu açık” bir tartışma olduğunu düşünüyoruz. 
Bununla birlikte bizim kanaatimize göre, Taslak’ta yalnızca “başvuru 
noktası”nda bir zorunluluk getirilmesine rağmen, arabuluculuğun 
en önemli özelliklerinden biri, hiç kuşkusuz sürecin esnek ve gizli 
olmasıdır. Bir başka anlatımla, süreç tamamen tarafların hâkimiyetinde 
bulunmaktadır. Bu durum, arabuluculuğun en önemli avantajlarından 
biri gibi görünse de, aslında önemli bir tehlikeyi de beraberinde 
getirebilecektir. Öyle ki taraflardan biri diğerine göre sosyal veya 
ekonomik olarak zayıf ise, hâkim güvencesi de olmadığı için, güçlü olan 
taraf süreçte egemenliği ele alabilecek ve arabuluculuk, zayıf olan için 
bir “baskı aracı”na dahi dönebilecektir. Örneğin işveren ile işçinin bir 
araya geldiğini düşünelim.Arabulucu, işçiye, “işveren şöyle bir teklifte 
bulunuyor, bunu şimdi almak veya dava açarak 3 yıl beklemek 
arasında özgürsün” derse, bu durum işçinin üzerinde, özellikle de 
avukatla temsil edilmiyorsa bir baskı oluşturmayacak mıdır? Tabii ki 
bir iş hukukçusu değilim, alanın sorunlarını siz daha iyi biliyorsunuz 
ama açıkçası ben bu soruya gönül rahatlığı içinde “hayır” diyemiyorum. 
İşte tüm bu nedenlerle de henüz başlangıçta kişiye “devlet yargısı” ile 
“arabuluculuk” arasında seçim hakkı tanınmamasının, Anayasa’nın 36 
ve 37. maddelerine aykırılık teşkil edebileceği kanaatini taşımaktayız 21. 
20   Bu sorun, 26.04.2014 tarihinde Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilen Arabuluculuk Çalışma 
Toplantısı’nda da tartışılmıştır. Söz konusu toplantıda, Anayasal düzenlemeler karşısında zorunlu arabuluculuk 
yolunun kanunda düzenlenmesinin bir sorun teşkil etmeyeceği, ancak bunun için, yargı yolunun kapatılmaması, 
yani arabuluculuğun devamı ve sona erdirilmesi bakımından ihtiyariliğinden vazgeçilmemesi gerektiği görüşü 
ifade edilmiştir. Ancak yine de bazı katılımcılar, olası bir sıkıntının önüne geçilmesi adına bu konuda doğrudan bir 
anayasal düzenleme yapılmasının uygun olacağı yönünde kanaatlerini belirtmişlerdir. Bkz. “Arabuluculuk Çalışma 
Toplantısı: Arabuluculukla İlgili Güncel Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler Sonuç Raporu”, AndHD, 2015/1, s. 126. 
21  Benzer bir görüş için bkz. Kürşat Karacabey, “Zorunlu Arabuluculuğun Hukukun Temel İlkelerine Aykırılığı ve 
Uygulanabilirliğine Dair Sorunlar, TBD, 2016, S. 123, s. 465-470.
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 Ayrıca bizce bu düzenleme ile taraflara getirilen “zorunluluğun” 
sınırları da somut bir şekilde belirlenmelidir. Örneğin İtalyan 
sisteminde, taraflar yalnızca “ilk arabuluculuk görüşmesine” katılmak 
zorundadırlar. Burada arabuluculuğun temel yararları anlatılmakta, 
ama taraflar devam etmek istemezlerse herhangi bir zorunluluk 
söz konusu değildir. Bu noktada bizim sistemimiz incelendiğinde, 
Taslak’ın. 3/4. maddesine göre, arabulucu her türlü iletişim vasıtasını 
kullanarak tarafları görevlendirme konusunda bilgilendirecek ve 
ilk toplantıya davet edecektir. Bir sonraki fıkraya göre, arabulucu 
başvuruyu üç hafta içinde sonuçlandıracak, zorunlu hâllerde bu süre 
1 hafta daha uzatılacaktır. Daha önemlisi 7. fıkraya göre, geçerli bir 
mazereti olmaksızın arabuluculuk görüşmelerine katılmayan taraf, son 
tutanakta belirtilecek ve davada lehine karar verilmiş olsa bile yargılama 
giderinin tamamını ödemeye mahkûm edilecektir. Görüldüğü gibi 
bu maddede, arabuluculuk görüşmelerine katılma zorunluluğu da 
getirilmekte, ancak bunun sınırları net bir şekilde belirlenmemektedir. 
Yani arabulucu, üç haftalık süreçte kaç defa görüşme yapacaktır? 
Örneğin üç günde bir görüşme yapılacağına karar verirse, taraflar her 
görüşmede bulunmak zorunda olacaklar mıdır? Bu sorulara “evet” 
cevabı verilirse, o zaman arabuluculuk gerçekten bir “baskı aracı”na 
dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecektir. Bu nedenle de 
buradaki zorunluluğun sınırlarının iyi çizilmesi ve sadece “ilk görüşme” 
ile sınırlanması gerektiği kanaatindeyiz.  

 Konuyla ilgili son olarak bir hususa daha açıklık getirilmelidir. 
Öyle ki yukarıda belirttiğimiz düşünceler sadece “zorunlu” olan 
arabuluculuk için geçerlidir; yoksa ihtiyâri arabuluculupun Anayasa’ya 
aykırı düşmeyeceği şüphesizdir. 

 VI. ZORUNLU ARABULUCULUK, “İŞ HUKUKU” İLE 
BAĞDAŞIR MI? 

 Bir başka sorun da zorunlu arabulucuğun İş Hukuku ile 
bağdaşıp bağdaşmayacağıdır. Her ne kadar Özel Hukukun bir dalı 
olsa da, İş Hukuku biraz daha farklı bir özellik arz etmektedir..Çünkü 
İş Hukuku’nda taraflar arasında bir dengesizlik, hattâ büyük bir 
dengesizlik mevcuttur. 

 Yargıtay 1958 tarihli bir içtihadı birleştirme kararında bunu şu 
şekilde açıklamıştır: 
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 “Kanun koyucuya İş Kanunlarını kabul ettiren sebepler 
arasında iktisadi durumca zayıf olan işçiyi iktisadi durumu daha 
kuvvetli olan işverene karşı özel şekilde koruyacak içtimai muvazeneyi 
ve cemiyetin sükununu sağlama hedefi bulunmaktadır 22.”

 Görüldüğü gibi bu kararında İçtihadı Birleştirme Kurulu, iş 
hukukuna hükümlerin yorumlanmasında tereddüt bulunması hâlinde 
“işçi lehine yorum yapılması gerektiğine” hükmetmiştir. 

 Kezâ Anayasa Mahkemesi de 1972 tarihli bir kararında sosyal 
devleti, “güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği 
ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü olan devlet” şeklinde 
tanımlamış ve İş Hukuku ile İş Kanununu da bu amaç doğrultusunda 
kabul edilen araçlar olarak nitelendirmiştir 23. 

 İşte bu amaç nedeniyle de İş Kanunu birçok emredici nitelikte 
hükümle donatılmıştır 24. Oysa arabuluculuk, tarafların “müzakere” 
etmelerine dayanan bir yöntemdir. Eğer taraflar eşitse, bu yöntem 
bence de çok verimli bir şekilde işler ve “kazan-kazan” mottosu 
gerçekleşecektir. Ancak İş Hukuku’nda taraflar arasında denge 
olmadığından, biz “zorunlu olan arabuluculuğun” İş Hukuku’nun 
yapısına uygun olmadığını düşünüyoruz. 

 Eğer mutlaka zorunlu arabuluculukta diretilecekse, bu noktada 
zayıf olan işçinin korunması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Örneğin 
akla ilk olarak “avukat ile temsil zorunluluğu” gelebilecektir. Tabii 
bu durumda bunun da “hak arama özgürlüğü”ne aykırı olduğu 
söylenebilecektir. Her ne kadar bu eleştiri haklılık payı taşısa da, “adlî 
yardımın güçlendirilmesi” yoluyla bu sorunun aşılabileceği inancını 
taşımaktayız. 

 İkinci bir tedbir olarak “co-médiation” düşünülebilecektir Co-
médiation’da, birden fazla, genellikle de iki arabulucu, uyuşmazlığın 
çözülmesi için birlikte görev yapmaktadırlar. Co-médiation, taraflar 
arasında farklılıkların arttığı uyuşmazlıklarda uygulanmakta ve 
birçok ülkede bundan başarılı da sonuçlar alınmaktadır 25. Bu ülkelere 

22   Y. İBK., E. 1957/15, K. 1958/5, kt. 27.05.1958 (RG, 26.09.1958, S. 10017). 
23  AYM, E. 1972/2, K. 1972/28, kt. 23.05.1972 (RG, 21.11.1972, S. 14368. 
24 İş Hukuku’ndaki emredici hükümlerin toplu olarak değerlendirilmesi için hepsi yerine bkz. Kübra Doğan-
Yenisey, İş Hukukunun Emredici Yapısı, Beta Yayınları, İstanbul 2014. 
25 Co-médiation özellikle taraflar arasındaki farklılıkların arttığı Aile Hukuku’ndan doğan uyuşmazlıklarda 
uygulanmaktadır. 
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bakıldığında, bireylerin arabuluculuk sürecine güvenlerinin sağlanması, 
co-médiation’un en önemli avantajı olarak görülmektedir 26. 

 Bu noktada bir hususa daha değinilmesinde yarar vardır. Son 
dönemde birçok toplantıda, işveren tarafının davaların %99’unu 
kaybettiklerinden şikâyet ettiğine tanık olunmaktadır. Açıkçası bu 
noktada oran ne derece doğru emin olmasak da bu şikâyete şu yönden 
hak verilebilecektir. Öyle ki iş mahkemelerinde, özellikle de ispat 
bakımından sanki HMK uygulanmamaktadır. Bilhassa da senetle ispat, 
senede karşı senetle ispat kurallarından iş davaları istisna tutulmuş gibi 
hareket edilmektedir. Bu durumda ise zaten maddî hukuk bakımından 
işçi lehine yorum ilkesi benimsenmiş iken, bu ilke usûl kurallarına 
da genişletilmektedir. Bize göre “zorunlu arabuluculuktan” ziyâde 
yargılamadaki bu tür sorunlara odaklanılır da mahkemeler bu kurallara 
riayet ederse, hem yargılama daha hızlanmış olacak, hem de taraflar 
arasındaki usûlî denge sağlanmış olacaktır. 

 VII. ARABULUCULUKTA TARAF TEŞKİLİ 

 Ben arabuluculukla ilgili olarak en önemli sorunların “taraflar” 
noktasında ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. 

 Daha önce de ifâde ettiğim gibi arabuluculuk, iki tarafın doğrudan 
müzakere etmesini amaçlayan ve bunun sonucunda her iki tarafın da 
kazandığı bir çözüm yöntemidir. Bu nedenle de her iki tarafta da “tek 
bir kişi” var ise, hiçbir sorun ortaya çıkmayacaktır. Ancak bir tarafta 
“birden fazla kişi”nin yer alması gerekiyorsa bu noktada arabuluculuk 
kurumu önemli zorluklarla karşı karşıya kalabilecektir. Bilindiği üzere 
Medeni Usûl Hukuku’nda taraflar bakımından “zorunlu/ihtiyari dava 
arkadaşlığı”, “fer’i müdahale”, “aslî müdahale” ve  “davanın ihbarı” 
gibi kurumları benimsemektedir. Acaba bu kurumlar arabuluculuk 
bakımından uygulama alanı bulacak mıdır? Eğer bulacaksa burada 
nasıl bir uygulama gelişecektir? Örneğin işe iade davasını ele alalım. 
Alt işveren-asıl işveren ilişkisinin bulunması hâlinde Yargıtay, “şeklî 
anlamda zorunlu dava arkadaşlığı”nın bulunduğuna hükmetmektedir. 
Böyle bir durumda işçi sadece alt işveren ile arabuluculuğa başvurursa 
bunun sonucu ne olacaktır?

26  Joe Epstein/Susan Epstein, “Co-Mediation”, The Colorado Lawyer, 2006/6, s. 21. 
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 VIII. ARABULUCULUĞA BAŞVURULMAMASININ 
SONUCU 

 Kanunkoyucu, işçi alacaklarına ilişkin davalar ile işe iade 
davalarında öncelikle arabuluculuğa başvurulmaması hâlinde, HMK 
m. 115/1 ve 2’nin ilk cümlesine göre işlem yapılacağını öngörmüştür. Bir 
başka anlatımla kanunkoyucu, “arabuluculuğa başvurmayı” bu davalar 
bakımından yeni bir dava şartı olarak kabul etmektedir. Öyleyse, 
arabuluculuğa başvurmadan dava açılması hâlinde, HMK m. 115/1 
uyarınca, mahkeme bunu davanın her aşamasında re’sen gözönüne 
alabileceği gibi, taraflar da bunu her aşamada ileri sürebileceklerdir. 
Kanunkoyucu ayrıca, HMK m. 115/2’nin yalnızca ilk cümlesine atıf 
yapmakla yetinmiştir. Buna göre mahkeme dava şartı noksanlığını tespit 
ederse, davayı usûlden reddedecek, tarafa arabuluculuğa başvurması 
için kesin süre veremeyecektir. Aşağıda da üzerinde durulacağı gibi, 
bize göre arabuluculuğun İş Hukuku bakımından en önemli tereddüt 
oluşturan noktası, zayıf olan işçinin “hâkim güvencesinden yoksun 
olması”dır. İşte bu nedenle de biz, hâkimin tarafları bu konuma 
yönlendirmesinin, hattâ belki de arabulucuyu belirlemesinin bu 
güven sorununu da en aza indirgeyebileceği, bu nedenle de kesin süre 
verilmesinin daha uygun olacağı kanaatini taşımaktayız.

 IX. ARABULUCUNUN SEÇİLMESİ 

 Taslak’ın 3/3. maddesine göre, arabulucu, arabulucu listesine 
kayıtlı arabulucular arasında taraflarca seçilecektir. Tarafların 
arabulucu üzerinde anlaşamamaları hâlinde, arabuluculuk bürosu, yine 
listeye kayıtlı olan, uygun gördüğü bir arabulucuyu görevlendirecektir. 

 6325 sayılı Kanuna göre, yalnızca 5 yıllık kıdeme sâhip hukuk 
fakültesi mezunları bizim sistemimizde arabulucu olabilmektedirler. 
Yani arabuluculuk konusunda “hukukçu tekeli” bulunmaktadır. Bize 
göre bu düzenlemenin de yerindeliğinin sorgulanması gerekmektedir. 
Öyle ki arabulucunun görevi, tarafları dostâne bir müzakere ortamı 
yaratarak bir araya getirip kendi çözümlerini üretmelerini sağlamaktır. 
Bu bağlamda arabulucu çözüm önerisi getirmemesi gerektiği 
gibi, tarafları hiçbir şekilde yönlendirmemesi, onlara tavsiyelerde 
bulunmaması gerekmektedir. 

 Bu noktada karşılaştırmalı hukuka baktığınızda, arabuluculuğu 
kabul eden sistemlerin büyük çoğunluğunda, hukukçu olmayan kişilerin 
de arabuluculuk yapabileceklerini görülmektedir. Arabulucunun 
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görevi gözönüne alındığında, hukukçu olmayan kişilerin de 
arabuluculuk faaliyetini yürütebilmelerinin önü açılmalıdır. Hattâ bu 
noktada bir adım daha atılabilecek ve  “hukukçuların, sâhip oldukları 
“hukuk nosyonu”nun arabuluculuğun önünde bir engel olabileceği, 
çünkü hukukçuların ister istemez “hukuk terazisi” ile hareket 
edecekleri, bunun da arabuluculuğun ruhuna aykırı düşeceği dahi ileri 
sürülebilecektir 27.

 X.  ANLAŞMA BELGESİNE İLİŞKİN TESPİTLER 

 Arabuluculuk Kanunu’nun 18/1. maddesine göre, arabuluculuk 
sürecinin sonunda tarafların anlaşması hâlinde, bir “anlaşma belgesi” 
düzenlenecek ve bu belge, hem taraflar gem de arabulucu tarafından 
imzalanacaktır. 

 Kanunun 18/2. maddesine göre taraflar, mahkemeye başvurarak, 
“anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini” talep 
edebileceklerdir. Bu noktada, şerh için hangi mahkemeye başvurulacağı 
sorusu gündeme gelebilecektir. Bunun cevabı yine aynı maddede 
yer almaktadır. Eğer arabuluculuğa dava açmadan başvurulmuşsa, 
uyuşmazlık hakkında görevli ve yetkili mahkemeden talep edilecektir. 
Eğer dava açıldıktan arabuluculuğa başvurulmuşsa, bu durumda ise bu 
talebin, davanın görüldüğü mahkemede ileri sürülmesi gerekmektedir. 
Yani her iki ihtimalde de icra edilebilirlik şerhi için “iş mahkemesi”ne 
başvurulacaktır. 

 Daha önemlisi, icra edilebilirlik şerhi talebinde bulunulması 
üzerine, mahkeme hangi hususları inceleyerek karar verecektir? Bu 
hususta iki noktaya dikkat edilmelidir. Bunlardan birincisi, Ar. K. 
m.18/2’de kanunkoyucu, “bu incelemenin kapsamı, anlaşmanın 
içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı 
hususlarıyla sınırlıdır.” Hükmüne yer vermektedir. Görüldüğü gibi 
kanunkoyucu burada, mahkemenin yapacağı incelemenin sınırlarını 
son derece daraltmıştır. Buna karşın, burada ikinci bir nokta daha 
dikkat edilmelidir. Öyle ki Ar. K. m. 18/2’de açıkça belirtildiği gibi, 
icra edilebilirlik şerhinin verilmesi bir çekişmesiz yargı işidir. HMK 
m. 385/2’ye göre ise, çekişmesiz yargı işlerinde, aksine bir hüküm 
bulunmadığı sürece “re’sen araştırma ilkesi” geçerlidir. Re’sen 
araştırma ilkesi ise, taraflarca getirilme ilkesinin aksine, hâkimin 
27   Konuya objektif olarak yaklaşıldığında biz de bu düşüncenin haklı olacağını düşünüyoruz. Bununla birlikte, böyle 
bir uygulamanın ülkemizin sosyal şartları çerçevesinde çok sakıncalı sonuçları da beraberinde getirebileceğinin 
farkında olduğumuzu vurgulamak isteriz. 
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vakıaları kendisinin re’sen araştırması anlamına gelmektedir. 

 Bu iki nokta birlikte değerlendirildiğinde, mahkemenin yapacağı 
denetim konusunda iki farklı görüş ortaya çıkabilecektir. İlk olarak, 
Ar. K. m. 18/2’nin açık lâfzı uyarınca mahkemenin burada belirtilenler 
haricinde hiçbir hususu incelemeyeceği savunulabilecektir. İkinci 
olarak ise, re’sen araştırma ilkesi gereğince mahkemenin yapacağı 
incelemenin Kanun’da sayılanlar ile sınırlı olmaması, bu çerçevede 
mahkemenin, anlaşma belgesini, “kamu düzeni” bakımından da 
denetime tâbi tutması.gerektiği de ileri sürülebilecektir. Kanaatimizce, 
ilk görüş kabul edilip de mahkemenin denetim alanı tamamen 
sınırlanırsa, bu durum “yargıdan kaçış” tehlikesini gündeme 
getirebilecektir. Bu nedenle de mahkeme, tıpkı tahkimde olduğu gibi, 
burada da anlaşma belgesini özellikle “kamu düzeni” bakımından 
denetime tâbi tutabilmelidir. 

 Bu noktada ise tabii ki  “kamu düzeni”nden ne anlaşılması 
gerektiği sorunu ortaya çıkacaktır. Çünkü yukarıda da belirtildiği üzere 
İş Hukuku, “emredici hükümler” ile donatılmış bir alandır Bu noktada 
acaba şerh için başvurulan mahkeme “emredici hükümler” bakımından 
inceleme gerçekleştirecek midir? Buna evet cevabı verilecek olursa, o 
zaman zorunlu arabuluculuğun kendisinden beklenen yararı getirmesi 
mümkün olamayacaktır. Örneğin işçi ve işveren arasında “ücrete ilişkin 
uyuşmazlık bulunduğunu” ve tarafların arabuluculuğa başvurduklarını 
varsayalım. Arabuluculuk sonucunda taraflar, işçinin ücretinin “asgari 
ücretin altında olduğu” hususunda anlaşırlar ve bunu tâkiben icra 
edilebilirlik şerhi için mahkemeye başvururlarsa, mahkeme bu belgeye 
şerh verecek midir? 

 Mahkemenin icra edilebilirlik şerhi hakkında verdiği karara 
karşı istinaf yoluna başvurulabilecektir. İstinaf aşamasında bölge 
adliye mahkemesinin yapacağı incelemenin sınırlarını ise HMK m. 355 
belirlemektedir. Buna göre bölge adliye mahkemesi, istinaf dilekçesinde 
belirtilen sebepler ile bağlı olarak inceleme gerçekleştirecektir. Ancak 
kamu düzenine aykırılık görmesi hâlinde bunu re’sen gözetecektir. Bu 
noktada da yine yukarıdaki tartışma gündeme gelecektir. Acaba bölge 
adliye mahkemesi, “emredici hukuk kurallarına aykırılık” bakımından 
anlaşma belgesi üzerinde bir inceleme gerçekleştirebilecek mi? 
Kanaatimizce gerçekleştirebilir ve hattâ gerçekleştirmelidir de..

 Talep üzerine mahkemenin “icra edilebilirlik şerhi” vermesi 
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hâlinde bu belge “ilâm niteliğinde belge” hâline gelecektir. Burada 
da dikkat edilmesi gereken husus, şerh verilen belgenin “ilâm 
niteliğinde belge” niteliği kazanmasına rağmen “ilâm” değerini 
kazanamayacak olmasıdır. Gerçekten de kanunkoyucu, yalnızca icra 
edilebilirlik bakımından bu belgeye dayanılarak ilâmların icrası yoluna 
başvurulabilmesine imkân sağlamış, ancak bu belgeyi maddî anlamda 
kesin hüküm etkisinden yoksun bırakmıştır. 

 DEĞERLENDİRME 

 Çalışmamızın başında da belirttiğimiz üzere alternatif 
uyuşmazlık çözüm yolları, her hukuk devletinin, bireylere sunması 
gereken “alternatif” nitelikteki çözüm yollarıdır. Aynı zamanda modern 
yargı sistemlerinin de bir gereği olarak kabul edilebilecek bu yollar, 
hiçbir şekilde devlet yargısına alternatif teşkil etmemektedirler. Bir 
başka anlatımla bir hukuk devleti, yargı sisteminde alternatif çözüm 
yollarına yer vermek ve hattâ bireyleri bu yollara başvurmaya teşvik 
etmek suretiyle devlet yargısını “âdil ve etkin” kılma sorumluluğundan 
kurtulamayacaktır. Bu nedenle de devlet yargısının kötülenerek 
alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını “mükemmel” olarak tanıtmak 
son derece hatalı bir tutum olacaktır. 

 Alternatif çözüm yollarından biri olan arabuluculuk ise, 
diğer alternatif çözüm yolları gibi irâdilik ilkesi etrafında şekillenen, 
tarafların birbirleriyle müzakere ederek esnek çözümler üzerinde 
uzlaşmalarını, böylece de uyuşmazlığa ilişkin menfaatlerini azami 
ölçüde sağlamaları amacına yönelmektedir. Arabuluculuk, kendisinden 
beklenen verimi, en fazla taraflar arasındaki güç dengesinin eşit olduğu 
uyuşmazlıklar da (örneğin ticari uyuşmazlıklar) gösterecektir. Buna 
karşın taraflar arasındaki güç dengesinin eşit olmadığı İş Hukukuna 
ilişkin uyuşmazlıklar da arabuluculuk dikkatle tâkip edilmelidir. Zira 
aksi takdirde, arabuluculuk güçlü tarafın isteklerini dikte ettirdiği bir 
baskı aracı hâline dönüşebilecektir. Bu nedenlerle Taslak ile zaten 
arabuluculuğa elverişli olmayan bir hukuk alanında bu kurumu 
“zorunlu” hâle dönüştürmenin sakıncalı bir tutum olacağı inancını 
taşıyoruz. Bu nedenle de öncelikle iş uyuşmazlıklarında zorunlu 
arabuluculuktan vazgeçilmeli ya da en azından çalışmamızda yer 
verdiğimiz gerekli önlemlerin alınmalı, ardından tamamen şeffaf bir 
pilot uygulama gerçekleştirilmeli ve bundan elde edilecek verilere göre 
hareket edilmelidir.
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 İŞ YARGISINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

 Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY* 

 20. yüzyılın son çeyreğinde yargılama hukuku alanında alter-
natif uyuşmazlık çözüm yolları büyük ölçüde tartışılmış, arabuluculuk, 
uzlaşma ve tahkime yoğun bir yönelim yaşanmıştır. Ülkemiz de bu et-
kilerin dışında kalmamış, arabuluculuk ve tahkim konusunda yeni ya-
sal düzenlemeler yürürlüğe girmiş ve yeni kurumlar oluşturulmuştur. 
Başlangıçta alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının asıl hedefi küçük 
çaplı ve kamu düzenini ilgilendirmeyen uyuşmazlıkların adli bir soru-
na dönüşmeden çözümü olarak görülmüş1, zaman içinde bu yöntemler 
çok daha geniş kapsamlı bir biçimde uygulanmaya başlamıştır.  

I.  Tasarı Taslağına Genel Bakış

İş Mahkemeleri Kanunu 
Tasarısı Taslağı ile iş yargısında 
önemli değişikliklerin hayata geçi-
rilmesi planlanmaktadır. Taslağın 
genel gerekçesinde “Ülkemizde, işçi 
ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar, 
hem çalışma hayatının hem de 
yargının gündeminde önemli bir yer 
tutmaktadır. 2015 yılı sonu itibariyle 
ilk derece mahkemelerindeki 3 
milyon 400 bin civarındaki hukuk 
uyuşmazlığının yaklaşık yüzde 18’i; 
Yargıtay’daki 750 bin civarındaki 
hukuk uyuşmazlığının ise yaklaşık 
yüzde 30’u iş hukukundan 
kaynaklanmaktadır”2 biçiminde 
iş yargısının ağır iş yüküne işaret 
edildikten sonra, “Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine 
göre iş davalarının yıllık ortalama görülme süresi 2010 yılında 466, 
2011 yılında 488, 2012 yılında 483, 2013 yılında 381, 2014 yılında ise 
417 gün olarak karşımıza çıkmaktadır”3 biçiminde iş davalarının or-

*  Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1  İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı Genel Gerekçesi, s. 8, http://www.adalet.gov.tr/tasarilar/
20160323-isMahkemeleriKanunuTasarisi-DuzmetinGerekce.pdf.
2  İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı Genel Gerekçesi, s. 8, http://www.adalet.gov.tr/tasarilar/ 20160323-is-
MahkemeleriKanunuTasarisi-DuzmetinGerekce.pdf.
3  İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı Genel Gerekçesi, s. 8, http://www.adalet.gov.tr/tasarilar/ 20160323-is-
MahkemeleriKanunuTasarisi-DuzmetinGerekce.pdf.

Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
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talama süresi hakkında bilgilere yer verilmektedir. İş Mahkemeleri Ka-
nununun değiştirilme gerekçesi olarak “.... iş yargılamasının özelliği, 
işçi ve işveren arasındaki ilişkinin niteliği, iş mahkemelerinin iş yükü 
ve iş davalarının ortalama görülme süreleri ile 6100 sayılı Kanun hü-
kümleri dikkate alınarak 5521 sayılı Kanunun yeniden ele alınması”4 
gösterilmiştir. 

Bütün dünyada alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ortaya 
çıkışının gerisinde davaların giderek artan sayısı ve yargılama faali-
yetinin kalitesinden duyulan memnuniyetsizlikler önemli bir rol oy-
namıştır. İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı gerekçesinde de bu 
görüşlerin izlerini görmek mümkündür. İş mahkemelerinin iş yükü ve 
davaların uzun sürdüğü bir dönemdir bildiğimiz bir sorundur. Arabu-
luculuk bütün bu sorunların çözümünde etkin bir yöntem olarak görü-
lerek, sistemin temeline yerleştirilmiştir. 

Taslağın getirdiği en önemli değişikliklerden birisi iş yargısın-
dan getirilen zorunlu arabuluculuğa ilişkindir. Taslağın 3. maddesi-
nin ilk fıkrası  uyarınca, “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine 
dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava 
açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunludur. Aksi halde 
12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 
115 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi 
hükmüne göre işlem yapılır.”

Genel gerekçede iş yargısındaki arabuluculuk düzenlemesinin 
gerekçesine aşağıdaki biçimde yer verilmiştir: “Tasarının 3 üncü mad-
desiyle, kanundan, bireysel ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan 
işçi alacakları ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabu-
lucuya başvurma zorunluluğu getirilmektedir. İş mahkemelerinin 
görev alanına giren uyuşmazlıkların yapısı, tarafların konuyu mü-
zakere ederek anlaşmaları suretiyle sonuçlandırılmasına uygundur. 
Bu uyuşmazlıkların, mahkeme dışında alternatif uyuşmazlık çözüm 
yolları marifetiyle çözülmesinin gerekliliği, özellikle son yıllarda ko-
nunun paydaşları ve aktörleri tarafından dile getirilmektedir. Tasa-
rıyla kabul edilen önce arabulucuya başvurma zorunluluğunun, iş 
uyuşmazlıklarının, kısa süre içinde ve daha az masrafla çözülmesine 
yardımcı olacağı düşünülmekte ve böylece, adil yargılanma hakkı-
nın bir unsuru olan makul sürede yargılanma ilkesinin gereği yerine 
4  İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı Genel Gerekçesi, s. 8, http://www.adalet.gov.tr/tasarilar/ 20160323-is-
MahkemeleriKanunuTasarisi-DuzmetinGerekce.pdf.
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getirilmektedir. Ayrıca bu yöntemin, uyuşmazlığı temelinden sonlan-
dırması, maddi ya da şekli başka herhangi bir uyuşmazlığın doğma-
sını engellemek suretiyle sosyal barışa katkı sağlaması öngörülmek-
tedir. Arabuluculuk müzakerelerinin gizli olması dikkate alındığında 
iki tarafın sırlarını korumaya elverişli bu yöntemde tarafların örse-
lenmeden uyuşmazlığı sona erdirme imkânına sahip olacakları dü-
şünülmektedir”5.

Bu konuda 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk 
Kanunu uygulaması da etkili olmaktadır: “2012 yılında kabul edilen 
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarın-
ca iş uyuşmazlıkları ihtiyari olarak arabulucuya götürülebilmekte-
dir. İki buçuk yıllık uygulama sonunda arabulucuya götürülen top-
lam hukuk uyuşmazlıklarının yüzde 72’sinin işçi-işveren uyuşmazlığı 
olduğu ve bunların yüzde 100’e yakın oranda anlaşmayla sonuçlan-
dığı görülmüştür. Arabulucuya giden iş uyuşmazlıklarının yaklaşık 
yüzde 85’i bir gün veya bir günden daha az süren müzakerelerle so-
nuçlandırılmıştır”.

Bir bütün olarak Taslak incelendiğinde zorunlu arabuluculuğa 
ilişkin düzenlemenin temel gerekçesi olarak aşağıdaki hususların be-
lirtildiği görülmektedir : 

- İş mahkemelerinin görev alanına giren konuların müzakere 
edilerek sonuçlandırılmasının mümkün olduğu, 

- Uyuşmazlıkların daha kısa sürede ve daha az masrafla çö-
züleceği, böylece adil yargılanma hakkının hayata geçeceği,

- Maddi ya da şekli uyuşmazlığa engel olarak sosyal barışa 
katkı sağlayacağı,

- İki tarafın sırlarının korunacağı, tarafların örselenmeden 
uyuşmazlığı sona erdirme imkanına sahip olduğu. 

Bu toplantı çerçevesinde benim tebliğim iş hukukunda zorunlu 
arabuluculuğun değerlendirilmesiyle sınırlı olup, konunun Anayasal 
yönü ve işe iade davalarına ilişkin somut normlar diğer tebliğler çerçe-
vesinde incelenecektir. 

5  İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı Genel Gerekçesi, s. 8, http://www.adalet.gov.tr/tasarilar/ 20160323-is-
MahkemeleriKanunuTasarisi-DuzmetinGerekce.pdf.
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 II. Arabuluculuğun Gerisinda Yatan Gerekçeler ve 
Farklı Ülkelerdeki Gelişimi 

Genel olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, özel olarak 
arabuluculuk, temelde Amerika Birleşik Devletleri’nde geniş ölçüde 
uygulanmış ve sonrasında Kıta Avrupasında yaygınlaşmıştır. 1994 yı-
lında Amerika’da hazırlanan Dunlop raporunda; federal ve federe dev-
letler düzeyinde ayırımcılığı yasaklayan düzenlemelerin kabulü, com-
mon law’ın gelişmesi ve haksız feshe karşı yasal korumaların artması 
ile birlikte ülke genelinde işçi işveren uyuşmazlıklarının son yirmi yıl-
da % 400 arttığı, idari şikayetlerin sayısının da aynı ölçüde yükseldi-
ği, iş uyuşmazlıklarının hem işverenler hem de işverenler açısından 
pahalı olduğu, bu davalarda işçilere ödenen her bir dolar karşılığında 
avukatlara da bir dolar ödendiği, yine bu doğrudan maliyetler yanısıra 
işverenlerin işyerinde bir dava ile karşılaşma ihtimalini azaltmak üze-
re önemli ölçüde kaynak ayırmak zorunda kaldığı, bu nedenle işçi üc-
ret ve tazminatlarını ödemek için daha az kaynak ayrılabildiği, açılan 
davaların her işçiyi eşit biçimde korumadığı, dava sürecinin stresli ve 
çoğu kere tatmin edici geçmediği, mahkemelerinin iş yüklerinin ağır-
lığı nedeniyle davaların çok uzun sürdüğü tespit edildikten sonra bu 
sorunların çözümü için alternatif uyuşmazlık çözüm yolları gösterilmiş 
ve Amerikada bu yöntemler hızla yayılmıştır6. 

Arabuluculuğun Avrupa dışındaki ülkelerde özellikle Amerika 
ve Avustralya’daki düzenlenme biçimi Avrupa’daki yasa koyucular ve 
uygulayıcıların karşılaştırmalı değerlendirmelerine temel teşkil etmiş, 
28 Şubat 2008 tarihli AB Yönergesi sonrasında bu yöntemler Avrupa 
Birliği ülkelerinde de hızla yaygınlaşmıştır7.  Söz konusu düzenlemeler 
iş hukukunu kapsamamakla birlikte 2000’li yılların sonrasında iş uyuş-
mazlıklarında arabuluculuk, uzlaşma gibi alternatif uyuşmazlık çözüm 
yollarının tüm ülkelerde yaygın biçimde tartışıldığı gözlenmektedir8. 

Arabuluculuğu savunan görüşler aşağıda özetlenen gerekçe-
lere dayanmaktadır9: Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının tama-
6  The Dunlop Commission on the Future of Worker-Management Relations – Final Report, 1993-1994, s. 49 vd. , 
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=key_workplace.
7  K. J. Hopt/F. Steffek, “Mediation: Comparison of Laws, Regulatory Models, Fundamental Issues”, Mediation 
Principles and Regulation in Comparative Perspective, Oxford University Press, 2013, s.5 vd., 9. 
8  A. M. Zack, “Conciliation of Labour Court Disputes”, Comp. Labour Law and Policy Journal, 2004-2005, s. 401 
vd. 
9  G. Ildır, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, Ankara 2003, s. 24 vd.; M. S. Özbek, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, 3. 
Baskı, Ankara 2013, s. 256 vd.; İ. E. Postacıoğlu/S. Altay, Medeni Usul Hukuku Dersleri, 7. Baskı, İstanbul 2015, N. 
1832 vd.; H. Pekcanıtez/O Atalay/M. Özekes, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 3. Baskı, Ankara 2015, s. 671-673;  
Tanrıver, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”, s. 158; Ö. Oğuz, Türk İş Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm 
Yolları, İstanbul 2016, s. 28 vd.; Hopt/Steffek, “Mediation”, s. 9. 
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mında temel amaç, uyuşmazlıkların çözümünde tarafları daha etkin 
hale getirmektir. Taraflar bu yolla uyuşmazlıklarının çözümünde daha 
etkin olacak ve uyuşmazlıklarını kendi kontrollerindeki bir süreçte 
daha rahatça çözümleyebilecektir. Bu sayede mahkemelerdeki uzun ve 
katı kurallara tabi olmaksızın kendi kontrollerinde bir yargılama sü-
reci geçirecek ve “bilinmezliğin korkusu” olarak adlandırılan korkuyu 
yaşamayacaklardır.

Yine arabuluculuk tarafların gizliliğe ilişkin ihtiyaçlarını karşı-
lar. Yargı kararlarının ve duruşmaların aleni olmasından kaynaklanan 
birtakım sorunları engeller. Arabuluculuk toplantılarının gizliliği bir 
takım sorunların daha açık yüreklilikle tartışılmasını sağlar. 

Taraflar arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesini sağlar, karşılık-
lı yararların elde edildiği çözümler taraflar arasındaki ticari ilişkilerin 
gelişmesine yardımcı olur. 

Nihayet konusu parayla çözülebilen uyuşmazlıklarda nispi 
yargılama giderlerine dikkate alındığında özellikle yüksek miktarlı 
uyuşmazlıklarda arabuluculuk daha ekonomik bir yoldur. Yargılama 
masrafları özellikle yargının pahalı olduğu İngiltere, Amerika gibi ül-
kelerde önemli bir gerekçe olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir bütün olarak bakıldığında hemen her yerde pratik bir amaç 
öne çıkmaktadır: Yargının ihtiyaçları tam olarak karşılayamaması. Te-
mel varsayım; arabuluculukta uyuşmazlıkların yargılamaya göre çok 
daha uygun maliyetli  (cost-effective) bir biçimde çözüleceği kabulüne 
dayanmaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde taraflar  hukuki sorun-
larını yüksek maliyetli ve uzun yargılama süreçleri yerine mahkeme 
dışındaki çözüm yöntemleri ile çözmeyi tercih etmektedir. Mahkeme-
lerin ağır iş yükleri ve bütçe kısıntıları norm koyucuları daha düşük 
maliyetli çözüm yollarına yönlendirmektedir10. Bazı yazarlar bunun te-
mel bir amaç olmamakla beraber bir sonuç olduğunu belirtmektedir11. 

İş mahkemelerinin artan yükleri ve uzayan yargılama süreleri 
diğer tüm alanlarda olduğu gibi iş hukukunda da arabuluculuğun 
daha hızlı, daha çabuk ve daha etkin bir uyuşmazlık çözüm yöntemi 
olduğunun ileri sürülmesine yol açmıştır12. Alternatif uyuşmazlık çö-
züm yollarına ilişkin eleştirilere, yargının yetersizliklerinden hareketle 
10  R. Kulms, “Privatising Civil Justice and the Day in Court”, Mediation Principles and Regulation in Comparative 
Perspective, ed. K. J. Hopt/F. Steffek, Oxford University Press 2012, s. 208.
11  Ildır, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, s. 26.
12  Zack, “Conciliation of Labour Court Disputes”, s. 405; K. R. Feinberg, “Reexamining the arguments in Owen M. 
Fiss, Against Settlement”, Fordham Law Review, 2009, Vol. 78, 3, s. 1172.



172

karşı argümanlar geliştirilmektedir. Yargılamanın barındığı belirsiz-
likler, sonucun öngörülememesi, çok uzun sürmesi, birbiriyle çelişen 
kararlar, vs. Sorun ülkemizde özgü değildir ve hemen yer yerde aynı 
gerekçelerle tartışılmaktadır. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını 
savunanlar aleyhe görüş açıklayanların argümanlarının yersiz oldu-
ğundan ziyade sistemin işlemediği ve daha iyi bir çözüm yolunun da 
şimdilik bulunmadığı argümanına dayanmaktadır13. 

Zorunlu arabuluculuk açısından Tasarı Taslağı ele alındığında 
iki farklı tip sorunla karşılaşılmaktadır: Öncelikle iş hukukunda arabu-
luculuk ve daha da özelde zorunlu arabuluculuk üzerinde tartışılması 
gereken bir kurumdur. İkinci olarak da taslağın bu şekilde yasalaşması 
halinde bir seri teknik hukuki sorun akla gelmektedir. Yukarıda da be-
lirttiğimiz üzere biz yalnızca Taslağın 3. maddesiyle sınırlı sorunlara 
değineceğiz. 

III.  Arabuluculuk ve Ortaya Çıkardığı Teorik Sorunlar 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının ana vatanı Amerika 
Birleşik Devletlerindeki tartışmalar arabuluculuğun hiç tartışmasız ve 
mutlak bir çözüm yolu olmadığını göstermektedir. Bu konuda yazıl-
mış en önemli çalışmalardan birisi Owen Fiss tarafından yazılmış olan 
“Against Settlement” isimli çalışmadır14. Alternatif uyuşmazlık çözüm 
yöntemlerinin lehinde yahut aleyhinde görüş bildiren her türlü çalış-
mada bu makale ele alınarak değerlendirilmiştir. Fiss’in makalesinde 
iş hukukuna ilişkin endişeler yoktur. Ancak daha temeldeki endişeleri, 
iş hukuku açısından sorunun ne olduğunun anlaşılmasına yardımcı ol-
maktadır.  

1.  Genel Olarak Yargılamanın Rolü ve Anlamı Üzerine

Fiss’e göre temel sorun; yargılamanın ne olduğuna ilişkindir. 
Yargılama taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü süreci midir? Yok-
sa daha fazlası mıdır? Aslında alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını 
savunan kişiler yargılama faaliyetini bir bütün olarak uyuşmazlıkla-
rı çözüm süreci olarak görmektedir. Birbiri ile kavga eden iki komşu 
arasındaki uyuşmazlık uzun ve pahalı sürecek bir yargılama süreci 
dışında da çok etkin biçimde çözülebilir. Bu noktada mahkemeler bu 
uyuşmazlığa müdahele eden kurumsallaşmış üçüncü kişiler olarak ni-
telendirilmektedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları savunucuları; 
13  Feinberg, “Reexamining the arguments”, s. 1172 vd. 
14  O. M. Fiss, “Agains Settlement”, (1984), Yale Law Journal, Vol. 93, N. 6, Faculty Scholarship Seris, Paper 1215, 
s. 1073 vd. 
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bu ilişkiye tamamen yabancı bir kişinin (yargıç) karar vermesinden 
önce yapılacak bir yardımla tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle 
uyuşmazlıklarını çözebileceklerine inanmaktadır15. Burada tarafların 
kendi rızalasıyla aralarında anlaşması, mahkeme ilamına ve yargıla-
maya göre çok daha iyi bir tatmin edici ve ucuz bir çözüm olarak değer-
lendirilmektedir16.  Adil ve hukuka uygun bir karardan ziyade her iki 
tarafı da tatmin edici bir çözüme ulaşılması amaçlanmaktadır17. 

İki komşu arasındaki uyuşmazlığın anlaşma yoluyla 
çözümlenmesinde yargılamanın amacı ile uyuşmazlığın anlaşarak 
çözümünün amacı aynıdır: Taraflar arasındaki uyuşmazlık çözüle-
rek sulha kavuşturulacaktır. Üstelik toplumsal olarak daha düşük bir 
maliyetle bu sonuca ulaşılacaktır. Ancak yargılamanın amacı yalnız-
ca bireysel menfaatleri azamileştirmek yahut bireysel uyuşmazlıkları 
çözmek ve tarafları sulhe kavuşturmak değildir. Yargılama faaliyetinin 
amacı aynı zamanda anayasa ve yasalarda yer alan normları ve değer-
leri açıklamak, yorumlamak ve bunları hayata geçirmek, uygulamak-
tır. Uyuşmazlık taraflarının anlaşmış olmaları yargının bu görevini 
sona erdirmez18.

Arabuluculuk görüşmeleri sırasında tarafların uyuşmazlık ko-
nusu iddiaları çoğu kere mülkiyet haklarıyla ifade edilmekte, tercihen 
de piyasa koşulları üzerinden pazarlık edilebilir hale gelmektedir19. 
Hukukun ekonomik analizi göstermektedir ki taraflar bir uzlaşmaya 
giriştiğinde temel stratejileri kendileri için yaratacakları faydayı en 
büyükleme, maksimize etmektir. Ulaştıkları çözümün üçüncü kişiler 
nezdinde yaratacağı dışsal etkileri kural olarak dikkate almazlar. 
Dolayısıyla taraflar arasındaki özel uyuşmazlık çözüm yöntemleri 
“doğru davranış” (just behaviour) konusundaki maddi hukuk 
kurallarının temelini çökertebilir20. Hızlı, ucuz ve informal olmayan 
bir yargılama her zaman adil ve olması gereken bir yargılamayla eş 
anlamlı değildir21.

Öte yandan taraflar mahkemeler dışında uyuşmazlıklarını çöz-
mek suretiyle bireysel menfaatlerini azamileştirebilir; ancak bu tip bir 
anlaşmadan kaynaklanan sosyal maliyetleri bertaraf edemezler.  Ara-
15  Bkz. Fiss, “Against Settlement”, s. 1075.
16  Bkz. Fiss, “Against Settlement”, s. 1075 vd. 
17  Tanrıver, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”, s. 152.
18  Fiss, “Against Settlement”, s. 1085. 
19  Kulms, “Privatising Civil Justice”, s. 207.
20  Kulms, “Privatising Civil Justice”, s. 207.
21  H. T. Edwards, “Alternative Dispute Resolution : Panacea or Anathema”, 99 Harvard Law Review, 1985-1986, 
s. 679.
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buluculuk ve uzlaşma yöntemlerinin yaygınlaşması yargının hukuk 
yaratma ve sosyal davranışı yönlendirme konusundaki rolünün azal-
ması sonucu yaratacaktır22. Uyuşmazlık tarafları kendi aralarındaki 
uyuşmazlığı aralarında ödünler vermek suretiyle çözmeyi uygun bu-
labilir ancak bu yolla mahkemelerin ileride de ortaya çıkması olası bir 
uyuşmazlığa ilişkin norm yaratma süreci engellenmiş olacaktır. Çok 
başarılı ve yaygın bir uzlaşma sisteminde mahkemeler normatif olarak 
içtihat yoluyla norm koyma rollerinden mahrum kalmış olacaktır23. 
Unutmamak gerekir ki kurum ve kavramları sürekli gelişime açık iş 
hukukunun gelişiminde yargının çağdaş yorumları büyük rol oynamış, 
gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde yargının benimsediği pek çok 
ilke sonradan yasalaşmıştır24. 

2. İş Hukukunun Etkinliği ve İş Yargılamasının Amacı  

Taslağın genel gerekçesinde iş mahkemelerinde arabulucu-
luğun zorunlu kılınmasına ilişkin olarak temel bir kabülden hareket 
edilmektedir: “İş mahkemelerinin görev alanına giren uyuşmazlıkların 
yapısı, tarafların konuyu müzakere ederek anlaşmaları suretiyle so-
nuçlandırılmasına uygundur”.  Bu husus üzerinde dikkatle durulma-
sını gerektiren endişe verici bir gözlemdir. 

Arabuluculuk Kanununun 1. maddesinin  2. fıkrası uyarınca 
arabuluculuk, “ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği 
iş ve işlemlerde” mümkündür.  Doktrinde tarafların üzerinde serbestçe 
tasarruf edebileceği hususlarla kamu düzeni arasındaki ilişkiler tartış-
ma yaratmıştır, hatta icra edilebilirlik şerhi ile arabulucuya gidilebile-
cek hususlar arasında ayırım yapılması gerekli görülmüştür25. Bazı ya-
zarlar iş uyuşmazlıklarının kamu düzenine ilişkin olduğunu belirterek 
alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin uygulanmasının mümkün 
olmadığını belirtmiştir26. Ancak “kamu düzeni” kavramına ilişkin be-
lirsizlikler konunun bütün boyutlarıyla tartışılmasını engellemiştir. 
Oysa bu tasarıyla tüm iş uyuşmazlıklarında işçi zorunlu olarak arabu-
lucuya başvurmak zorunda bırakılmaktadır. Böylesine önemli bir de-
ğişiklik teklifinin iş hukukunun özellikleri ışığında tartışılması gerekir. 
22  Fiss, “Against Settlement”, s. 1085;  Zack, “Conciliation of Labour Court Disputes”, s. 406.
23  Fiss, “Against Settlement”, s. 1085;  Zack, “Conciliation of Labour Court Disputes”, s. 406; Z. Şişli, “Bireysel İş 
Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/2, s. 62-63.
24  A. Güzel, “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı Hakkında Bazı Aykırı Düşünceler!...”, Çalışma ve Toplum 
Der., 2016/3 (50), s. 1138-1140. 
25  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Arabuluculuk Çalışma Toplantısı, Arabuluculukla İlgili Güncel Sorun-
lar, Beklentiler ve Öneriler Sonuç Raporu, And. 2015, C. I, S. 1, s. 122-125.   
26  Ildır, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, s. 41; K. Karacabey, “Zorunlu Arabuluculuğun Hukukun Temel İlkelerine 
Aykırılığı ve Uygulanabilirliğine Dair Sorunlar”, TBB Dergisi, 2016 (123), s. 474-477.
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a) İş hukukunun yaptırım mekanizmasının tek amacı işçinin 
mali menfaatlerinin korunması mıdır? Temel hak ve özgürlüklerin ko-
runması

Özellikle anayasal hakların arabuluculuk görüşmelerinde müza-
kere edilebilir olması bu hakların korunması ve geliştirilmesi açısından 
önemli riskler yaratabilecektir. Zorunlu arabuluculuk yoluyla bütün hu-
kuki değerler, üzerinde pazarlık edilebilir ve anlaşılabilir değerler ha-
line gelmektedir27. Üstelik, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin 
tamamında azınlıklar ve toplumdaki diğer zayıf grupların daha düşük 
haklar elde etmeleri söz konusu olabilecektir. Amerika’da da alterna-
tif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin toplumdaki zayıf ve dezavantajlı 
grupların hukuki haklarını elde etmelerine yönelik yargısal gelişmeleri 
olumsuz etkileyen bir araç haline gelebildiği gözlenmektedir28. 

İş hukukundaki normatif düzenlemelerin bir kısmının gerisinde 
işçinin temel hak ve özgürlüklerinin işyerinde güvence altına alınması 
amaçlanmaktadır. Ayırımcılık yasakları, sendikal hakların korunması, 
düşünce özgürlüğü gibi. Bu haklara aykırılık hallerinin tamamı 
bünyesinde önemli ispat güçlükleri barındırmaktadır. İspat güçlüğü 
sorunu ile biraraya geldiğinde zorunlu arabuluculuk modelinde bu hak-
ların tamamının müzakere edilebilir hale geldiği görünecektir. Nitekim 
Amerikada ayırımcılık yasaklarına ilişkin çok önemli yargısal gelişme-
lerin sağlandığı 1970’ler ve 1980’lerde adli yargılamalar yerine arabulu-
culuk yöntemi uygulansaydı ayırımcılık yasaklarına ilişkin gelişmelerin 
hemen hiç birinin sağlanamayacağı belirtilmektedir29.  

b) İş hukukunun işçiyi koruma mekanizmaları ve arabuluculuk

İş hukukunun koruyucu mekanizmaları bir bütün olarak in-
celendiğinde işçinin zayıf taraf olmasından ve iş görme ediminin ni-
teliğinden kaynaklanan sorunların özel ve kamusal düzenlemelerle 
çözülmeye çalışıldığı görülmektedir. İş sözleşmesinin kurulmasıyla 
özel hukuktan kaynaklanan borçlar yanısıra kamusal yükümlülükler 
de ortaya çıkar. Çalışma ilişkilerindeki sorunlar, işçilerin sağlığı ve 
yaşamının korunması ihtiyacı; özel hukuk sözleşme ilişkisinden kay-
naklanan borçların ötesinde işvereni devlet karşısında yükümlülük 
altına sokan bir yasalaşma sürecini gerektirmiştir. İş görme ediminin 
27  Bu yöndeki yargıç görüşleri için bkz. Spencer/Brogan, “Mediation Law”, s. 267.
28  Edwards, “Alternative Dispute Resolution”, s. 672, 679 ; Şişli, “Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm”, 
s. 49-50.
29  Edwards, “Alternative Dispute Resolution”, s. 679.
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işçinin kişiliğiyle olan yakın ilişkisi ve iş sözleşmesi tarafları arasın-
daki eşitsizlik, bir takım değerlerin emredici normlarla koruma altına 
alınması yanısıra kamu otoritesi tarafından denetlenmesi gerekliliğini 
ortaya çıkarmıştır. Örneğin azami çalışma sürelerine ilişkin düzenle-
melerin amacı işçinin sağlığının korunması olup, burada amaçlanan 
yalnızca işçinin bu sürelerin üzerindeki çalışmalarının ücretlendiril-
mesi değil, işçinin sağlığının ve yaşamının korunabilmesi için bu çalış-
maların önlenmesidir30. 

Kamusal iş hukuku; çoğunlukla işverenlerin, daha sınırlı ola-
rak da işçilerin devlete karşı yükümlülüklerini düzenler31. Bu tür dü-
zenlemenlerin koruyucu iş hukuku olarak adlandırılan en geniş kısmı 
iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasına yöneliktir. 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş ilişkisinin özel hukuk yönü yanısıra 
esas olarak kamusal yönüne ilişkin hükümleri içermektedir. Pek çok 
halde işverenin yasayla düzenlenmiş bir yükümlülüğüne aykırılığı hem 
sözleşme ilişkisine aykırılık olarak nitelendirilmiş, hem de idari para 
cezası yaptırımına bağlanmıştır32. İşçi ile işveren arasındaki ilişkiyi salt 
bir sözleşme ilişkisi olarak nitelendirmek iş hukukunun çok önemli bir 
bölümünü oluşturan kamusal iş hukukuna ilişkin düzenlemeleri göz-
den uzak tutmak anlamına gelir ki bu önemli bir hatadır. 

Öte yandan, iş hukukunda koruma mekanizmalarının önemli 
bir diğer bölümü emredici normlarla sözleşme ilişkisinde tarafların 
irade serbestilerinin kısıtlanmasına yöneliktir. İşçinin iş ilişkisindeki 
bağımlılığı nispi emredici içerik normlarıyla telafi edilmeye çalışılmış 
olup, bu normların özelliklerinden birisi normdan yararlananın 
koruyucu düzenlemelerden feragat serbestisinin sınırlanmasıdır33. 
Yargı, önündeki bir uyuşmazlığı çözerken de bu normların emredici 
yapısını dikkate almak zorundadır. Arabuluculuk aşamasında uyuş-
mazlığın çözümünde kamusal veya özel hukuk alanındaki emredici 
normların hiç bir biçimde dikkate alınmak zorunda olmaması iş hu-
kukunun etkinliği açısından önemli bir tehlike içermektedir. Hatta 
taslakta iş güvencesine ilişkin mutlak emredici nitelikteki hükümlerin 
aksinin kararlaştırılabileceği açıkça düzenlenmiştir. 

İş hukukunun emredici yapısından kaynaklanan bu eleştirilere 
karşı iş sözleşmesi sona erdikten sonra emredici etkinin ortadan 
30  K. Doğan Yenisey, İş Hukukunun Emredici Yapısı, İstanbul 2014, s. 36.
31  Bu yönde Şişli, “Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Yargısal Çözüm”, s. 52-53 vd. 
32  Doğan Yenisey, Emredici Yapı, s. 39.
33  Doğan Yenisey, Emredici Yapı, s. 28 vd.;  227 vd. 



177

kalktığı, dava açmayan bir işçinin yasal haklarını hiç bir şekilde elde 
edemediği, mahkeme önünde sulh olunması halinde dahi bu emredici 
yapının göz ardı edilebildiği gerekçeleriyle itiraz edilmektedir. Bu iti-
razlarda belirli ölçüde de olsa haklılık payı vardır. Koruyucu nitelikli 
emredici normlardan feragat işleminin zamanı, önemli bir değişken 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Oldukça tartışmalı bulunmakla beraber, 
iş ilişkisinin sona ermesiyle birlikte bağımlılık ilişkisi bitmekte, dola-
yısıyla işçinin bu ilişkiden kaynaklanan haklar üzerinde tarafların ta-
sarruf yetkisi güçlenmektedir34. Türk Borçlar Kanunu 420/2’de iş iliş-
kisi devam ederken veya sona ermesini takip eden bir aylık süre içinde 
yapılan ibranameler geçersiz kabul edilmiştir. Açıktır ki bütün bu dü-
zenlemeler ancak işçinin dava açması halinde uygulanma alanı bula-
caktır. İşçinin alacağını takip etmemesi halinde zorla hakkın emredici 
niteliğinden bahsederek yararlandırılması söz konusu olmaz. Ancak 
özel hukuk nitelikli düzenlemelerin hemen tamamı için geçerli olan 
bu durum zorunlu arabuluculuk modelinden kaynaklanan sakıncaları 
ortadan kaldırmaz. 

Öncelikle bireysel bir işçinin alacak hakkını takip etmemesi ile 
alacak hakkını elde etmek isteyen her işçinin karşısına kurumsal bir 
pazarlık masası sunulması farklı şeylerdir. Yasadan veya sözleşmeden 
doğan haklarını elde etmek isteyen taraflar zorunlu olarak arabulucu 
önüne çıkmakta, kendi menfaatlerine en uygun çözümü bulmaya çalı-
şırken ister istemez bu haklar üzerinde pazarlık etmeye zorlanmakta-
dır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere bu anlaşmanın gerisinde 
çoğunlukla ekonomik bir mantık bulunmaktadır35.  Unutmamak gere-
kir ki iş sözleşmesi sona ermiştir ve işçi açısından amaç bir an önce ala-
caklarını elde etmek; işveren açısından da en düşük miktarla ve en kısa 
sürede uyuşmazlığı sona erdirmektedir. Tarafların bu motivasyonları 
hukuken eleştirilemez. Kişilerin kendi menfaatlerini azami koruya-
cak şekilde davranması olağandır. Sorun; iş hukukunun bir yandan 
emredici normlarla bu davranış modelini düzeltmeye çalışması, diğer 
yandan da bu tasarı yasalaşırsa ilişkinin sona erdiği andan itibaren 
kurumsal olarak bütün bu yasal değerlerin müzakere edilebilir hale 
gelmesindedir. 

Ülkemizde iş hukukuna ilişkin yasal düzenlemelerin çalışma 
hayatında ne ölçüde etkin uygulandığı tartışma konusudur. Bütün 
yasal düzenlemelere titizlikle uyan örgütlü işyerlerinin sayısı, kayıt 
dışı, yasal gereklilikleri ancak dava konusu olduğunda dikkate alan, 
34  Doğan Yenisey, Emredici Yapı, s. 240-241.
35  Kulms, “Privatising Civil Justice”, s. 210.
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örgütsüz işyerleri karşısında oldukça düşüktür. İdari denetimlerin az-
lığı da dikkate alındığında pek çok halde işçi yasal haklarını açılan bir 
dava sonrasında elde etmektedir. Bu hakların dava açılması halinde 
dahi elde edilememesi iş hukukunun etkinliğini iyice azaltacak, işçi 
daha uzun bir sürede haklarının tamamını elde etmekle daha kısa sü-
rede daha düşük bir miktara razı olmak arasında bir tercih yapmak 
durumunda kalacaktır. Bir örnekle açıklamak gerekirse yılda 270 sa-
atten fazla çalışma yasağı yahut günlük çalışma sürelerinin 11 saatle 
sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeler yalnızca sözleşmeden doğan 
bir alacak hakkı yaratmaz, aynı zamanda çalışma yaşamında uyulması 
zorunlu kurallardır. Mevcut uygulamada idari denetimlerin yetersizli-
ği nedeniyle bu normların hemen tek yaptırımı sözleşme sona erdikten 
sonra açılan fazla çalışma alacak davasıdır. Bu rakamlar üzerinde an-
laşılabilmesi bu normların etkinliğini tamamen ortadan kaldıracaktır. 

c) İşçinin zayıf taraf olma durumu ve arabuluculuk

İş Hukuku açısından alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri 
ele alındığında diğer bir temel sorun taraflar arasındaki güç dengesiz-
liğidir36. İş hukukunun temelinde işçi ile işveren arasında yatan temel 
güç ilişkisinin hukuk aracılığıyla uygarlaştırılması süreci yatmaktadır. 
Taraflar arasındaki eşitsizlik; gerek normun oluşmasında gerekse de 
normun uygulanmasında her zaman dikkate alınmıştır. Hiç kuşkusuz 
iş hukuku salt işçiyi korumak amacıyla ortaya çıkmış bir hukuk dalı 
değildir. Ancak sözleşme taraflarının güçleri arasındaki eşitsizlik çok 
temel bir kaygı noktasını oluşturmuştur. Taraflardan birinin zayıf ta-
raf olması yargılamanın da çehresini bozabilir. Yargılama süreci taraf-
lar arasındaki eşitsizliklere karşı bir mücadeleyi bünyesinde barındı-
rır. İş yargılaması ve delil değerlendirme sürecinde işçinin zayıf taraf 
olma durumu her zaman dikkate alınmıştır. Oysa arabuluculuk, özü 
itibariyle bir pazarlık süreci olup, taraflar arasındaki güç farklılıkları 
sürecin meşru ve bütünleyici bir parçasıdır37. Doğru bilgi sahibi ol-
mayan informal bir süreç içinde haklarının kapsamını yeterince anla-
yamamış işçiler için uygulanacak arabuluculuk yöntemi ancak yanlış 
alınmış kararlara dayanan sonuçlarla karşılaşılmasına yol açabilecek-
tir38. 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yolları yapısı itibariyle çatışan 
taraflar arasında bir eşitlik varsayımına dayanmaktadır. Arabulucu-

36  Güzel, “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı”, s. 1132-1133.
37  Fiss, “Against Settlement”, s. 1077-1078.
38  Edwards, “Alternative Dispute Resolution”, s. 679
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luk sözleşme serbestisinin usul hukukundaki karşılığıdır39. Oysa iş 
hukukunda esas olan sözleşme serbestisi değil, sözleşme serbestisinin 
sınırlanmasıdır. Zayıf taraf olma durumu işçinin iradesinin baskı al-
tında kalma riskinden, hukuki süreçler hakkında bilgi eksikliği riskin-
den, iş görme ediminin kişiliğiyle olan yakın ilişkisinden ve iş görme 
ediminin ifası sırasındaki bağımlılıktan kaynaklanmaktadır40. Taraf-
ların sahip olduğu kaynaklar arasındaki eşitsizlik, uyuşmazlığa ilişkin 
anlaşmayı farklı biçimlerde etkileyecektir: Öncelikle maddi ödemelere 
bir an evvel ihtiyacı olduğu için işçi yargılama sonunda daha yüksek 
bir tazminat elde edeceğini bilmesine rağmen daha düşük bir rakama 
anlaşabilir. Hakkına bir an önce ulaşma ihtiyacı, işçinin yasal olarak 
elde edebileceğinden çok daha düşük bir miktar üzerinde anlaşmasına 
yol açabilir41. 

Taraflar arasındaki maddi anlamda ve bilgi olarak eşitsizlik, 
sürecin işleyişini olumsuz etkileyecek, tarafların en uygun çözüm 
yolunu bulmalarını engelleyebilecektir42.  İş ilişkisinin sona ermiş 
olması arabuluculuk safhasında bağımlılıktan kaynaklanan zayıflık 
durumunu ortadan kaldırabilir. Buna karşılık ekonomik zayıflık varlı-
ğını sürdürmektedir. 

Öte yandan zayıf olma durumu yalnızca pazarlık gücü değil aynı 
zamanda bilgi asimetrisi probleminden de kaynaklanmaktadır43. Zayıf 
olan taraf, yargılamanın sonucuna ilişkin bilgileri elde etmede de za-
yıftır. İşçinin yasal haklarının miktarı ve yargılama sonucunda bunları 
elde etme şansı hakkında bilgi sahibi olması çok daha güçtür. İşveren 
uzun bir süreç boyunca bu tip davalardan nasıl bir sonuç elde edileceği 
konusunda bilgi edinmiştir. İşçinin ise bu konuda daha az bilgi sahibi 
olduğu söylenebilir. Arabuluculuk sonucunda yapılan anlaşma, esas 
itibariyle yargılamanın sonucuna ilişkin tarafların tahminlerinin sonu-
cundan ibarettir. Oysa tarafların bir uyuşmazlığın çözümünde yarar-
lanacakları kaynaklar eşit değildir ve tarafların kaynakları arasındaki 
eşitsizlik uyuşmazlık sonucunda yapılacak anlaşmada belirleyicidir.

Yine zayıf olan taraf anlaşmaya zorlanabilir, çünkü finansal ola-
rak bir yargılamanın getireceği maliyeti üstlenemeyebilir. Tabii aslın-
da yargılama maliyetlerini davalı taraf da bilecek olup, her durumda 
39  Hopt/Steffek, “Mediation”, s. 109.
40  Doğan Yenisey, Emredici Yapı, s. 12-13.
41  Karacabey, “Zorunlu Arabuluculuk”, s. 478
42  Tanrıver, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”, s. 159.
43 G. Oren-Ayal/R. Perry, “Imbalances of power in ADR: the Impact of Representation and Dispute Resolution 
Method on Case Outcomes”, Law and Social Inquiry, Vol. 39/4, Fall 2014, s. 795.
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yapacağı tekliften yargılama maliyetlerini düşebilir. Bu takdirde zayıf 
taraf, anlaşmış olsa dahi yargılama masraflarına katlanmış olacaktır44. 

Son olarak tarafların uyuşmazlık konusuna ilişkin psikolojik 
yaklaşımları da birbirinden farklıdır. İşçi açısından konunun mali por-
tesi kadar duygusal olarak da ağır bir konudur. Buna karşılık işveren 
açısından büyük ölçüde bir ekonomik sonuç ve risk analizidir. İşçi açı-
sından uyuşmazlık çoğu kere yaşamsal bir önem kazanırken, işveren 
açısından mali bir analizden ibaret kalmaktadır. İşverenin özür dile-
mesi gibi davranışları uzlaşma süreci üzerinde etkili olabilmektedir45. 
İşveren aynı zamanda benzer bütün davalarına örnek oluşturması 
bakımından bu tip bir davada pazarlık sürecini buna göre yürütecektir. 
Bu da aslında işveren tarafından çok daha zorlu bir pazarlık sürecinin 
yürütüleceğinin habercisidir46. 

d) Amprik çalışmalardan elde edilen sonuçlar

 İşçinin zayıf taraf olma durumundan kaynaklanan endişeler 
yalnız teorik olmayıp yapılan amprik çalışmalar da bu endişelerin hak-
lılığını göstermektedir. Belirtmek gerekir ki arabuluculuk dosyaların-
daki gizlilik prensibi gereği bu tip amprik çalışmaların yapılması kolay 
olmamakta ve pek çok metodolojik güçlük barındırmaktadır47. Ancak 
yapılmış olan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ciddi biçimde endişe-
lerimizi güçlendirmektedir. 

 Bu konuda literatürde yer alan ilk çalışmalardan birinde işçi-
nin alternatif uyuşmazlık çözüm yolları aracılığıyla talep ettiği mikta-
rın yargılama sürecine göre çok daha düşük bir oranını elde ettiğini 
göstermektedir48. Zayıf taraf olarak işçinin hakları pek çok emredici 
nitelikli normla korunmuş olup, iş mahkemelerindeki yargılama süre-
ci sonrasında işçi, yasayla korunan bu haklara ulaşabilmektedir. Buna 
karşılık alternatif çözüm yolları işçiye bu tip bir emredici koruma sağ-
lamamaktadır49. Yapılan bir diğer amprik çalışma50, başka bir ülke ve 
başka bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemine ilişkin olmakla bir-
likte, işçilerin başarı oranları ve elde ettiği ödemelerin yargılama son-

44  Fiss, “Against Settlement”, s. 1076. 
45  Oren-Ayal/Perry, “Imbalances of power”, s. 795.
46  Oren-Ayal/Perry , “Imbalances of power”, s. 795.
47  Bu tür çalışmalardaki metodolojik aksaklıklar için D. Sherwyn/S. Estreicher/M. Heise, “Assesing the Case for 
Employment Arbitration: A New Path for Emprical Research”, 57 Stanford Law Review, 2004-2005, s. 1573-1577.
48  Oren-Ayal/Perry, “Imbalances of power”,  s. 791 vd., 819. 
49  Oren-Ayal/Perry, “Imbalances of power”, s. 816 vd. 819.
50  A. J. S. Colvin, “Emprical Research on Employment Arbitration: Clarity Amidst the Sound and Fury”, Employee 
Rights and Employment Policy Journal, Vol. 11, 2007, s. 405 vd, 445.
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rasındaki başarı oranları ve tazminat miktarlarıyla karşılaştırıldığında 
daha düşük olduğunu doğrulamaktadır51. 

Amerikada yapılan bir başka amprik çalışma ayırımcılık uyuş-
mazlıklarını hakeme götüren işçilerin diğer işçilik alacaklarına oranla 
çok daha düşük oranda tazminat aldığını göstermektedir52. 

 Bu sonuçlar gözardı edildiğinde arabuluculuk yöntemiyle daha 
hızlı ve daha az maliyetli bir biçimde işçinin haklarına kavuşabileceği 
ileri sürülebilecektir. Ancak sırf tarafların daha fazla oranda anlaşmış 
olmaları bu anlaşmanın haklılılığını göstermemektedir. 

 e)  Yasal hakların zamanında ödenmemesi yolunda bir davranış 
kalıbının yaygınlaşma riski ve kayıt dışı istihdam üzerinde olumsuz et-
kisi

 İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların bir bölümü en 
azından ülkemizde işçiye yasal haklarının zamanında ödenmemesiyle 
yakından ilgilidir53. Bazı durumlarda taraflar arasında hakkın varo-
lup olmadığı hususunda bir uyuşmazlık bulunduğundan bahsetmek 
güçtür. İşveren ihbar sürelerine uygun olarak sözleşmeyi feshetmişse 
kıdem şartı da sağlanıyorsa işçiye kıdem tazminatı ödemesi gerektiği-
ni bilir. Yahut ücretin asgari ücretin altında olamayacağı veya işçinin 
sigorta bildiriminin yapılması gerekliliği açıktır. Yasalara saygılı bir 
grup işveren tarafından bu yasal haklar gerektiği biçimde işçiye sağ-
lanmaktadır. İşçinin iş sözleşmesinden yahut yasadan kaynaklanan bu 
tip haklarının önemli bir bölümü mutlak veya nispi emredici kurallarla 
düzenlenmiş olup, tarafların bu normları işçi aleyhine değiştirebilme-
leri mümkün değildir. Yargının verdiği kararlar da Yargıtay tarafından 
emredici normlara uygunluk bakımından denetlenmektedir. Bu 
hukuki tabloda tarafların hiç bir sınırlama olmaksızın arabulucu 
önünde işçilik alacakları üzerinde pazarlık edebilmesi bu haklara 
saygılı bir grup işverenin de bu hakları yargı yoluna başvurmaksızın 
ödememesi riskini yaratabilecektir. Bir örnek vermek gerekirse 
kıdem tazminatı ödemesi gerektiğini ancak kıdem tazminatı miktarı 
üzerinde pazarlık edebilmenin mümkün olmadığını bilen bir işveren 
işçiye fesih anında kıdem tazminatını ödemek yerine dava açmasını 
söyleyerek arabuluculuk safhasında kıdem tazminatı miktarı üzerinde 
51  Colvin, “Emprical Research on Employment Arbitration”, s. 419 vd., 424, 445.
52  J. R. Lamare/D. B. Lipsky, “Employment Arbitration in the Securities Industry: Lessons Drawn from Recent 
Emprical Research”, Berkeley Journal of Employment & Labor Journal, Vol. 35, 2014, s. 113 vd., 126-127.
53  Güzel, “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı”, s. 1132-1133. 



182

pazarlık edebilecektir. Bu durum yasal gereklilikleri zamanında yerine 
getirmeyen işverenler lehine önemli bir avantaj oluşturacaktır. Ayrıca 
bir bütün olarak bakıldığında kayıt dışı sorununun son derece yaygın 
olduğu ülkemizde kayıt dışılığın ve hatta uyuşmazlık sayılarının art-
ması riski de yaratabilir. 

 III.  Arabuluculuğun Zorunlu Olması 

 Arabuluculuk felsefesi itibariyle beş temel esasa dayanır: Gizli-
lik, iradilik, yetkilendirilme, tarafsızlık ve uyuşmazlığa özgü çözüm54. 
Arabuluculuk Kanunu da arabuluculuğun temel ilkelerini iradi olma 
(HUAK m. 3/I), eşitlik (HUAK m. 3/II), gizlilik (HUAK m. 4), beyan ve 
belgelerin kullanılmaması olarak sıralamıştır (HUAK m. 5). Arabulu-
culuk Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasında “ Taraflar, arabulucuya 
başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten 
vazgeçmek konusunda serbesttirler” biçiminde arabuluculuğun ihti-
yari niteliği vurgulanmıştır. Yine aynı kanunun 17. maddesi  uyarınca 
taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya arabuluculuk faaliye-
tinden çekildiğini bildirmesi ile arabulculuğun sona ereceği kabul edil-
miştir. Bir bütün olarak Arabuluculuk Kanununda öngörülen sistemin 
tamamıyla iradilik esasına dayandığı görülmektedir. Buna karşılık İş 
Mahkemeleri Kanunu Taslağında bireysel ve toplu iş hukukundan do-
ğan işçilik alacaklarının zorunlu arabulucuya götürülmesi gerekliliği 
belirtilmiştir. 

 1.  Hak arama özgürlüğü  

Adalet dağıtmak ve adalete erişimi düzenlemek devletin en te-
mel görevlerinden biridir. Yargısal alanın devlet yapılanmasının dışına 
çıkartılmak suretiyle yargı yükünün hafifletilmesi daha büyük sorunlar 
yaratabileceği gibi, demokratik bir devlette kişilerin hak arama özgür-
lüğüyle bağdaşmayacaktır55. 

 Arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesinin anayasa da yer alan 
hak arama özgürlüğüne aykırılık oluşturup oluşturmadığı hususunda 
farklı görüşler ileri sürülmektedir: Mevcut düzenlemeler ışığında zo-
runlu arabuluculuğun anayasaya aykırı olmadığını savunanlar yanı 
sıra  zorunlu arabuluculuğun Anayasaki mevcut düzenlemeler ışığında 
hak arama özgürlüğüne aykırı olacağı görüşü de ileri sürülmüştür56. 
54  Zack, “Conciliation of Labour Court Disputes”, s. 408; Spencer/Brogan, “Mediation Law”, s. 265 vd. 
55  Karacabey, “Zorunlu Arabuluculuk”, s. 463-465; Ildır, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, s. 48. 
56  Bkz. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Arabuluculuk Çalışma Toplantısı, s. 126; Karacabey, “Zorunlu Ara-
buluculuk”, s. 465 vd. 
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Anayasa Mahkemesinin, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ka-
nununun anayasaya aykırılık iddialarına ilişkin gerekçeleri57 ve Ana-
yasanın 35. maddesinde öngörülen hiç kimsenin kanunen tabi olduğu 
mahkemeden başka bir mercii önüne çıkarılamayacağı yolundaki dü-
zenleme58, anayasaya aykırılık görüşlerinin temelinde yatmaktadır. 

 Hak arama özgürlüğüne ilişkin Tasarıda; “... Tasarıda öngörülen 
uyuşmazlıklar bakımından, tarafların mahkemeye dava açmadan 
önce arabulucuya gitmesi zorunlu olup tarafların serbest iradeleriyle 
yürütülen arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Arabulucuda anlaşılamaması halinde tarafların 
mahkeme huzurunda haklarını aramaları mümkündür. Bu sebeple 
mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gidilmesinin zorunlu 
tutulması, Anayasanın 36 ncı maddesinde düzenlenen hak arama 
özgürlüğünün ihlali anlamına gelmemektedir”59. Anayasa Mahkemesi 
bu düzenlemenin anayasaya aykırılığı konusunda nihai kararı verecek-
tir. Ancak her durumda zorunlu arabuluculuğun bağımsız ve tarafsız 
yargıya ulaşımı geciktirdiği ve anlaşamama halinde maliyetli hale ge-
tirdiği açıktır60. 

 2.  Arabuluculuk mantığı ve Zorunluluk 

 Arabuluculuk özü itibariyle tarafların anlaşma konusundaki 
irade serbestilerine dayanır. Arabuluculuğun mantığında bir aracı va-
sıtasıyla taraflar arasındaki iletişimin artması, iradi katılım ve uyuş-
mazlık çözümüne getirilecek çözümün sorumluluğunun üstlenilmesi 
yatmaktadır61. Gönüllülük ilkesi tarafların arabuluculuk süreci üzerin-
de ortak bir denetimlerinin olması esasına dayanır. İhtiyari bir uyuş-
mazlık çözümüne zorlama, arabuluculuk paradoksu olarak adlandırıl-
makta ve arabuluculuğun temel mantığına ters görülmektedir62. 

Taslakta ise yalnız arabuluculuğa başvurmak değil aynı zaman-
da arabuluculuk toplantılarına katılmak da bir zorunluluk olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Taslağın 3. maddesinin 7. fıkrası uyarınca “Geçerli 
bir mazeret göstermeksizin arabuluculuk görüşmelerine katılmayan 

57  Güzel, “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı”, s. 1136-1137.
58  Karacabey, “Zorunlu Arabuluculuk”, s. 468-470.
59  Oğuz da zorunlu arabuluculuğun anayasaya aykırı olmadığı kanaatindedir: Oğuz, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm 
Yolları, s. 86. 
60  Karacabey, “Zorunlu Arabuluculuk”, s. 464.
61  Hopt/Steffek, “Mediation”, s. 12-13.
62  Spencer/Brogan, “Mediation Law”, s. 265 vd; Hopt/Steffek, “Mediation”, s. 25; Karacabey, “Zorunlu Arabuluc-
uluk”, s. 460 vd. 
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taraf son tutanakta belirtilir ve davada lehine karar verilmiş olsa 
bile, yargılama giderinin tamamını ödemeye mahkûm edilir”. Bakıl-
dığında işçi yalnızca arabulucuya başvurma zorunluluğu altında değil, 
aynı zamanda toplantılara da katılmak zorundadır. Gerekçede arabu-
lucu toplantılarına katılmak istemeyen işverenin davayı kazansa dahi 
dava masraflarını ödemek zorunda olduğu belirtilmiştir. 

Her ne kadar arabuluculuk mantığı itibariyle ihtiyari olsa da 
arabuluculuğa teşvik amacıyla bazı sistemlerde zorunlu kılınabildi-
ği görülmektedir63. Dava öncesi arabuluculuk bazı ülkelerde zorunlu 
kabul edilmiş olup, burada amaç maliyetlerin düşmesi, zaman har-
canmasının önüne geçilmesi, maliyetlerin daha çabuk ve adil biçimde 
çözümünün sağlanması olarak belirmektedir64. Ancak bu ülkelerde de 
arabuluculuğun zorunlu olmasına ilişkin tartışmalar eksik değildir.  

Zorunlu arabuluculuğa karşı olan görüşler temelde arabulucu-
luğun felsefesinden hareket etmektedir. Buna göre, arabuluculuğun 
başarısının gerisinde tarafların uyuşmazlığı çözme konusunda ortak 
iradeleri ve iyiniyetle arabuluculuk görüşmelerini sürdürmesi yatmak-
tadır. Tarafların anlaşmak istemedikleri yahut görüşmelere gerekli 
belgeleri sunmaktan kaçındıkları hiç bir uyuşmazlığın arabuluculuk 
yoluyla çözümü mümkün olmayacaktır65. Tarafların uyuşmazlığı çözme 
konusunda iradelerinin bulunmadığı bir ortamda arabuluculuk görüş-
melerine katılma ve uzlaşma konusunda herhangi bir motivasyonları 
da bulunmayacaktır66. Arabuluculuğun ihtiyari niteliği, arabulucunun 
uzlaştırıcı gücünü kuvvetlendirecek bir özellik olarak görülmektedir. 

 Buna karşın zorunlu arabuluculuğun tarafları arabuluculuğa 
zorlasa da anlaşmak zorunda bırakmadığı argümanı ileri sürülmek-
tedir67. Zorunlu arabuluculuk lehine görüşler başarılı bir arabulucu-
nun müdahalesinin taraflar arasındaki husumetin ortadan kalkma-
sı ve en azından karşılıklı görüşmelerin başlamasına faydalı olacağı 
varsayımına dayanmaktadır. Arabuluculuğa başvurma konusunda gö-
nüllü olmayan taraflar, arabuluculuk sürecinde görüşmelere katılarak, 
anlaşmaya varabilirler68. Taraflar bu yolla uyuşmazlığı tamamen çöz-
meseler bile uyuşmazlık konusu hususları daraltabilirler69. 
63  Hopt/Steffek, “Mediation”, s. 12; Zack, “Conciliation of Labour Court Disputes”, s. 408; Spencer/Brogan, “Me-
diation Law”, s. 265 vd. 
64  Hopt/Steffek, “Mediation”, s. 25
65  Bu yöndeki yargıç görüşleri için bkz. Spencer/Brogan, “Mediation Law”, s. 267.
66  Bu yöndeki yargıç görüşleri için bkz. Spencer/Brogan, “Mediation Law”, s. 267.
67  Spencer/Brogan, “Mediation Law”, s. 270.
68  Hopt/Steffek, “Mediation”, s. 25; Zack, “Conciliation of Labour Court Disputes”, s. 408; Bkz. Bu yöndeki yargıç 
görüşleri için bkz. Spencer/Brogan, “Mediation Law”, s. 269, 271-272.
69  Spencer/Brogan, “Mediation Law”, s. 270.
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 Arabuluculuğun zorunlu olması bazı ülkelerde daha az başa-
rılı, diğerlerinde daha başarılı bir tablo ortaya koyabilmektedir70. Zo-
runlu arabuluculuk lehine ileri sürülen görüşlerin bir kısmı mahkeme 
gözetimindeki arabuluculuğa ilişkindir. Örneğin bazı tarafların 
mahkemenin arabulucu üzerindeki gözetiminden memnun olduğu, 
tarafların ve avukatlarının dava yoluna başvurmaya alışık olmalarından 
dolayı ihtiyari arabuluculuğa fazlaca başvurmadıkları ancak mahkeme 
gözetiminde bir zorunlu arabuluculuğun önemli ölçüde bu yola başvu-
ranların sayısını artırdığı, bu yolla taraflar ve avukatları konuyu öğren-
mekte ve mahkeme dışında da bu yöntemi kullanmakta olduğu gibi bir 
takım faydaları da belirtilmektedir71. Ancak mahkemenin arabulucuyu 
zorunlu kıldığı sistemlerden kanun taslağında öngörülen sistemi ayır-
mak lazım72.  

 Kişisel olarak ülkemiz açısından zorunlu arabuluculuğun ya-
ratacağı risklerin daha baskın olduğu görüşündeyiz. Zorunlu arabulu-
culuk lehine ileri sürülen görüşlerin önemli bir kısmında iş hukuku-
nun yukarıda incelediğimiz kendine özgü yapısının dikkate alındığını 
söyleyebilmek güçtür. Borçlar hukukuna tabi bir sözleşme ilişkisinden 
kaynaklanan bir uyuşmazlıkta taraflar arasında anlaşmanın sağlan-
mış olmasının yargıcın vereceği karara göre daha anlamlı bir çözüm 
olduğu söylenebilir. Zaten bu ilişkiler doğası gereği irade serbestinin 
esas olduğu sözleşme ilişkileridir. İş ilişkisinden kaynaklanan bonus/
prim alacakları, rekabet yasakları gibi uyuşmazlıklarda da tarafların 
karşılıklı müzakere yoluyla menfaatlerine en uygun çözümü bulma-
ları mümkündür. Ancak yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere iş 
hukukunun emredici yapısı, arabuluculuk kurumu üzerinde dikkatle 
düşünülmesini gerektirmektedir. Bu yöntemin zorunlu kılınması yu-
karıda açıklamaya çalıştığımız riskleri çok daha belirgin hale getirmek-
tedir. 

 Öte yandan ülkemizde iş uyuşmazlıklarına ilişkin genel bir göz-
lem bu uyuşmazlıkların önemli bir bölümünün aslında yasal düzenle-
melere açık ayrılıktan kaynaklandığını göstermektedir: Ücretin eksik 
gösterilmesi, fazla çalışma ve genel tatil bayram ücretlerinin ödenme-
mesi, kullandırılmayan yıllık izin ücretlerinin ödenmesi gibi konular-
daki uyuşmazlıklarda aslında yargı taraflar arasındaki derin bir hukuki 
sorunu çözmeye çalışmaktan ziyade iş ilişkisinin fiili koşullarını tespi-
70  Hopt/Steffek, “Mediation”, s. 109-110.
71  Bu yöndeki yargıç görüşleri için bkz. Spencer/Brogan, “Mediation Law”, s. 268-269.
72  Bu yöndeki yargıç görüşleri için bkz. Spencer/Brogan, “Mediation Law”, s. 268.
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te ve normu uygulamaya çalışmaktadır. Bu tür uyuşmazlıklarda ara-
bulucu önünde uyuşmazlığın daha kısa sürede çözebileceği varsayımı 
bize gerçekçi görünmemektedir. İşverenin uzun bir yargılama süreci 
sonunda ödeyeceği miktardan daha fazla miktarı derhal ödeme konu-
sunda ekonomik bir motivasyonun bulunmayacağı açıktır. Üstelik iş 
uyuşmazlıklarında pek çok kere taraflar arasında derin duygusal kır-
gınlıklar yaşanmaktadır. Tarafların birbiriyle herhangi bir görüşmeye 
girmeyecek kadar birbirine düşman olduğu bir halde taraflara getirile-
cek zorunlu bir arabuluculuktan pek fazla bir sonuç beklemek müm-
kün olmayacaktır. Bu takdirde uyuşmazlıklar daha uzayacak ve daha 
pahalıya mal olacaktır73. 

 Öte yandan arabuluculuğun farklı biçimlerde kullanılabileceği 
de unutulmamalıdır: Taraflar her zaman arabuluculuk sürecini karşı 
tarafın zayıflıklarını öğrenme ve dava sırasında kullanma aracı olarak 
görebilirler74. Arabulucu aracılığıyla anlaşma zorunlu olmadığı için ta-
rafların kendi gerçek güçlerini görmeleri için bir araç olarak da kulla-
nılabilir.

IV.  Teknik Hukuk Sorunlar

Zorunlu arabuluculuğa ilişkin hüküm felsefesi itibariyle eleşti-
rilebilecek yönleri bulunduğu kadar getirilen düzenlemeler teknik an-
lamda da sorunlu pek çok norm içermektedir. 

1.  Hangi davalar zorunlu arabuluculuğa tabi?

Tasarıda “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan 
işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalar” zorunlu arabulucu-
luğa tabi tutulmuştur. Bu düzenlemeden yalnızca işçilerin açacakları 
davalar zorunlu arabuluculuk usulüne tabi tutulduğu görülmektedir. 
Her ne kadar iş yargısını meşgul eden davaların başında işçilerin aç-
tıkları davalar yer alsa da işveren tarafından iş sözleşmesinden doğan 
çeşitli alacak davalarının açılması da pekala mümkündür. İşveren de 
ihbar tazminatı, cezai şart, mesleki eğitim karşılığı cezai şart, haksız 
fesih nedeniyle tazminat yahut genel olarak işçinin verdiği zarardan 
yahut sadakat borcuna aykırı davranışından kaynaklanan zararlarının 
tazmini için dava açabilir. Taslak bu haliyle yukarıda bahsettiğimiz te-
mel asimetriyi güçlendirmektedir. İşçinin emredici nitelikli hükümler-
73  Zack, “Conciliation of Labour Court Disputes”, s. 408; Bu yöndeki yargıç görüşleri için bkz.  Spencer/Brogan, 
“Mediation Law”, s. 266.
74  Zack, “Conciliation of Labour Court Disputes”, s. 406-407.



187

le düzenlenmiş bütün alacakları üzerinde pazarlık edilebilir hale gel-
mişken işveren söz konusu olduğunda doğrudan dava açılmaktadır. 

Taslak hükmüne göre bireysel ve toplu iş sözleşmelerinden da-
yanan işçi alacakları ve işe iade davaları açılmadan önce arabulucuya 
başvurulması zorunludur. Arabulucuya başvurma dava şartı haline ge-
tirilmiş olup, mahkemece dava şartlarının yerine getirilip getirilmediği 
resen araştırılacaktır. Arabulucuya başvurmaksızın açılan bir davada 
bu eksikliği tamamlaması için kesin süre verecek ve bu süre içinde 
dava şartı noksanlığı giderilmemişse dava dava şartı noksanlığı nede-
niyle usulden red edecektir. Ancak red kararının kesinleşmesi halinde 
red kararı maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Dava şartları ye-
niden oluştuğunda dava yeniden açılabilir75. 

2.  Arabuluculuk süreci 

a) Arabulucunun seçimi

Tasarı taslağının 3. maddesi uyarınca arabulucuya başvuru kar-
şı tarafın, karşı taraf birden fazla kişi ise bunlardan birinin yerleşim 
yerindeki ya da işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna başvura-
caktır. İsabetli biçimde iş mahkemelerindeki yetki kurallarına paralel 
bir düzenleme getirilmiştir76. 

Arabuluculuk gönüllü olduğu takdirde taraflar arasında arabu-
lucuda anlaşma ve arabulucunun kim olacağını belirleme konusunda 
anlaşma sağlanmıştır. Oysa zorunlu arabuluculuk tarafların arabulu-
cunun kimliği konusunda dahi anlaşamamaları riskini barındırmakta-
dır. Taslağa göre tarafların herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşama-
maları halinde seçim, arabuluculuk merkezi tarafından yapılacaktır. 
Bilirkişi seçimindeki yargı uygulaması taraflardan birinin önerdiği 
bilirkişinin diğer tarafça reddedildiği örneklerle doludur. Bu tabloda 
pek çok defa arabulucunun kim olacağı hususunda tarafların anlaşa-
mayacağı ve arabulucunun merkez tarafından belirleneceğini tahmin 
etmek güç değildir77. Bu noktada tarafların hiç tanımadıkları ve güven-
medikleri bir kişiden etkili bir arabuluculuk faaliyeti beklemek gerçek-
çi görünmemektedir78. 

75  Postacıoğlu/Altay, Medeni Usul Hukuku Dersleri, N. 406.
76  Oğuz, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, s. 84.
77  Karacabey, “Zorunlu Arabuluculuk”, s. 472-473.
78  Düzenlemeyi yerinde bulan Oğuz, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, s. 80, 84.
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b) Arabuluculuk görüşmelerinin yürütülmesi

Teorik yapısı itibariyle arabulucu, taraflara tartışabilecekleri 
bir çözüm önerisinde bulunmayacak, taraflar arasındaki iletişim ka-
nallarını açık tutacak, diyalog sürecine işlerlik kazandıracak, sorumlu-
lukları kendine ait olmak üzere kendi çözümlerini bulmasına yardımcı 
olacaktır. Arabulucu tarafların anlaşmaları için bir zemin hazırlayan 
ve onlara yardımcı olan kişidir. Arabuluculuk süreci tamamen tarafla-
rın hakimiyetinde yürütülen bir süreçtir79. Arabuluculuk Kanunu 15/3 
uyarınca taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucunun uyuşmazlığın 
niteliği, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı biçimde çözülme-
si için gereken usul ve esasları dikkate alarak arabuluculuk faaliyeti-
ni yönetir. İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı Arabuluculuk Ka-
nununda da bazı değişiklikler öngörümektedir: Taslağın 21. maddesi 
uyarınca tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde 
arabulucu bir çözüm önerisinde bulunacaktır. 6325 sayılı Arabulucu-
luk Kanunun 2. maddesindeki arabuluculuk, tarafların anlaşamadıkla-
rının ortaya çıkması halinde çözüm önerisi getiren bir arabulucu hali-
ne dönüşmüştür. 

Arabuluculuk Kanunu m. 17/c’ye göre taraflardan birinin karşı 
tarafa veya arabulucuya arabuluculuktan çekildiğini bildirmesi arabu-
luculuğu sona erdirir. Oysa Taslağa göre “Arabulucu, yapılan başvuru-
yu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu 
süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabi-
lir.” Arabulucuk süresi kanunda üç hafta olarak öngörülmüş, zorunlu 
hallerde bu sürenin arabulucu tarafından bir hafta daha uzatılabileceği 
belirtilmiştir. Arabuluculuk süresi görevlendirme ile başlar.

Düzenleme ile iş yargılamasında taraflar arabuluculuk 
görüşmelerine katılmak zorunda bırakılmıştır. Tasarıya uyarınca, “Ge-
çerli bir mazeret göstermeksizin arabuluculuk görüşmelerine katılma-
yan taraf son tutanakta belirtilir ve davada lehine karar verilmiş olsa 
bile, yargılama giderinin tamamını ödemeye mahkûm edilir”. Burada 
bir görüşmeye katılmamak yeterli olacak mıdır yoksa tüm görüşmelere 
katılmamak mı kastedilmektedir ? Mazeretin “geçerli” olup olmadığı 
kim tarafından ve neya göre değerlendirilecektir? Özellikle işçinin ve-
kili olmaması ve başka bir yerde çalıştığı hallerde izin alamama gibi 
nedenler geçerli bir mazeret olarak değerlendirilebilecek midir? Bu so-
ruların yanıtlarının açık olmaması uygulamada pek çok ciddi sorunla 
karşılaşılmasına yol açacaktır. 
79  Tanrıver, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”, s. 165-166.
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3.  Arabuluculuk sırasında tarafların temsili ve mali-
yetler

Yukarıda belirttiğimiz üzere işçinin zayıf taraf olmasından kay-
naklanan sorunların aşılmasında işçinin arabuluculuk aşamasında 
avukatı aracılığıyla temsil edilmesi önemli bir koruma sağlayacaktır. 
6325 sayılı Arabuluculuk Kanununun 15/6 hükmü uyarınca taraflar 
arabuluculuk müzakerelerine bizzat veya vekilleri aracılığıyla katılabi-
lir. Taslağın 20. maddesinde “vekilleri” ifadesinin “avukatları” olarak 
değişmesi öngörülmüştür. 

Tasarı taslağının 3. maddesinin 8. fıkrasında arabuluculuk üc-
retini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan tarafın, arabuluculuk 
bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk hâkiminin kararıyla adli 
yardımdan yararlanabileceği belirtilmiştir. HMK m. 334 uyarınca adli 
yardım talebi, “Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duru-
ma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen 
veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler”e verilecektir. 
Adli yardım talebinin karşılanıp karşılanmayacağına sulh hukuk mah-
kemesi hakimi karar verecektir. Adli yardım sisteminin işleyişindeki 
sorunlar karşısında arabuluculuk önündeki adli yardımın ne ölçüde 
etkin işleyeceği dikkatli biçimde düşünülmelidir. 

İş yargısında yargılama giderleri her zaman işçinin yargıya 
erişimi açısından dikkate alınması gereken unsurlar arasında değer-
lendirilmiştir. Taslağın 3. maddesinin 6. fıkrası uyarınca, “Tarafların 
arabulucu huzurunda anlaşmaları halinde, arabuluculuk ücreti, Ara-
buluculuk Asgari Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi karar-
laştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, 
Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret miktarından 
az olamaz”.Öte yandan arabuluculuk sırasında taraflar anlaşmış olsa-
lar dahi Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m. 16/2 uyarınca “Arabulu-
culuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık 
ücreti uyuşmazlıklarında işbu Tarifede yer alan hükümler uyarınca 
saptanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluş-
turur”. Dolayısıyla tarafların arabuluculuk aşamasında temsili halinde 
avukatlık ücreti tam olarak ödenecektir. Bu tabloda taraflar anlaştıkla-
rı takdirde işçi, hem avukatının ücretini hem de arabulucunun ücretini 
ödemek zorunda kalacaktır. Dava açıldığında davayı kazanan taraf bu 
masrafları karşı taraftan alırken, uyuşmazlığın arabuluculukta daha 
ucuza çözüldüğünü söyleyebilmek güç görünmektedir.
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Tarafların arabulucu huzurunda anlaşamaması halinde ise, 
Tasarı uyarınca “...arabuluculuk görüşmelerinin ilk iki saatlik bölü-
mü Hazineden, iki saati aşan kısmı ise aksi kararlaştırılmadıkça ta-
raflarca eşit şekilde, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin Birinci 
Kısmına göre karşılanır. Hazineden karşılanan ve taraflarca ödenen 
arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır”. Bu açıdan ba-
kıldığında arabulucu önünde anlaşmaya yanaşmayan tarafın dava so-
nucundaki riski büymektedir. 

4.  Arabulucu huzurunda anlaşmanın tarafları ve kap-
samı  

 Arabuluculuk Kanununa göre taraflar arabuluculuk müzake-
releri sonucunda bir anlaşmaya varabilirse varılan anlaşmanın kap-
samı taraflarca belirlenir ve belge taraflarca imzalanır. Bu belgenin 
icra edilebilirliğine ilişkin şerh mahkeme tarafından verilir. Tasarının 
23.maddesiyle 6325 sayılı Kanununun 18. maddesine eklenen 4. fıkra 
uyarınca “Arabulucu huzurunda anlaşılması halinde, üzerinde anla-
şılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz”. 

 Tarafların uyuşmazlığa ilişkin anlaşmış olmaları halinde dava 
açılamaması olağandır. Ancak burada hukuki nitelendirmeden kay-
naklanan sorunlara ilişkin bazı soru işaretleri akla gelmektedir: Ara-
buluculuğun niteliği ve yapısı gereği, tarafların uyuşmazlık konusu 
işlemin hukuki niteliği konusunda karar vermeksizin sadece talep edi-
len alacaklar konusunda anlaşması mümkündür. Ancak iş hukukunda 
yapılacak bir hukuki nitelendirme yalnızca tek bir alacak açısından de-
ğil, pek çok açıdan farklı etkiler yaratabilmektedir. İş hukukunda feshe 
ilişkin hukuki nitelendirme gerek işsizlik sigortasından yararlanma, 
gerekse kıdem, ihbar tazminatı gibi haklar ve hatta rekabet yasağının 
akıbeti hakkında etkili olmaktadır. Tarafların açılan bir tazminat davası 
öncesi anlaşmalarının diğer talepler üzerindeki etkisi belirsizdir.  

Diğer bir önemli husus, karşı dava mekanizması açısından or-
taya çıkacak sorunlara ilişkindir. Bilindiği üzere iş hukukunda bazı 
işlemlerin hukuka aykırılığı her iki tarafın alacakları üzerinde etkili 
olmaktadır. Örneğin işçinin haksız feshi halinde işçi açısından kıdem 
tazminatı alacağı doğmadığı gibi, işveren ihbar tazminatı talep edebilir. 
Ancak feshin hukuki niteliği yargı tarafından belirlenecektir. İşçinin 
feshin haklı nedene dayandığı dolayısıyla kıdem tazminatı talebiyle 
açacağı bir davada öncelikle arabuluculuğa başvurması zorunludur. 
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İşveren ise doğrudan işçi aleyhine ihbar tazminatı konulu bir dava aça-
bilecektir. Bu iki dava arasındaki ilişkinin düşünülmesi gerekir. 

 Arabuluculuk Kanunu m. 18/2 uyarınca, “Taraflar arabulu-
culuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma bel-
gesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. 
Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın 
icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, asıl uyuşmazlık hakkındaki 
görev ve yetki kurallarına göre belirlenecek olan mahkemeden talep 
edilebilir. .... Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır.” 
Arabuluculuk Kanununun 18. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, bu şer-
hin verilmesi işi çekişmesiz yargı işidir. 

 Arabuluculuk Kanunu bu incelemenin kapsamını anlaşmanın 
içeriğinin arabuluculuya uygunluğu ve cebri icraya uygun olmasıyla sı-
nırlamıştır (m. 18/3). İcra edilebilirlik şartı konusunda mahkemelerin 
ayrıca bir kamu düzeni denetimi yapıp yapamayacağı konusunda farklı 
görüşlere rastlanmaktadır: Bazı yazarlar icra edilebilirlik şartı veren 
mahkemenin anlaşmanın kamu düzenine ve kanunun emredici ku-
rallarına uygun olup olmadığını resen incelemek zorunda olduğunu 
düşünmektedir80. Buna karşılık diğerleri icra edilebilirlik şartını veren 
mahkemenin yalnızca arabuluculuk belgesini arabuluculuğa ve cebri 
icraya elverişli olup olmama noktasında inceleyeceğini belirtmekte-
dir.81  Öte yandan bu konuda mahkemenin vereceği kararlar üzerinde 
ilgililer tarafından istinaf yoluna gidilebilecektir (m. 18/3). 

Bu anlaşma ilam niteliğinde bir belge sayıldığına göre örneğin 
işçiye kıdem tazminatı olarak belirli bir miktar ödemenin yapılması 
kararlaştırılmışsa bu kararın davaya etkisi ne olacaktır? Usul huku-
kunda gördüğümüz kadarıyla ilamların maddi anlamda kesin hüküm 
niteliği varken, ilam niteliğindeki belgelerin bu özelliği yoktur. Eğer 
bu noktadan hareket edilirse arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan 
ve icra edilebilirlik şerhi verilen anlaşma belgesi maddi anlamda kesin 
hüküm değeri taşımayacaktır82. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak üzere 
Arabuluculuk Kanunu 18’de öngörülen değişiklikle bu konularda dava 
açılamayacağı açığa kavuşturulmuştur. Ancak icra edilebilirlik şar-
tından kaynaklanan diğer bir takım sorunlar varlığını korumaktadır. 
İş hukukunda asıl işveren-alt işveren ilişkisi, özel istihdam büroları, 

80  Özmumcu, Arabuluculuk, s. 382.
81  Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku,s. 680;  Özbek, Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, s. 1061.
82  Özmumcu, Arabuluculuk, s. 380.
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işyeri devri gibi üçlü ilişkilerden kaynaklanan davalar uyuşmazlıklar 
arasında önemli bir yer tutmakta olup, usul hukukunda yer alan dava 
arkadaşlığı, davanın ihbarı gibi kurumların arabuluculuk uygulama-
sında nasıl işleyeceği, bir dava arkadaşını bağlayan hususların diğer 
dava arkadaşını ne ölçüde bağlayacağı konuları üzerinde dikaktli bi-
çimde düşünülmelidir83.

Öte yandan aynı konuda dava açılamasa da örneğin tarafların 
feshin hukuki nitelendirilmesine ilişkin tespitinin bağlayıcılığı nedir? 
İşveren işçinin feshinin haklı nedene dayanmadığını düşünse dahi bir 
miktar kıdem tazminatı ödemeyi kabul etmişse bu feshin haklı oldu-
ğunu kabul ettiği anlamına gelir mi? Kanımızca gelmemesi gerekir. 
Arabuluculuk mantığı içinde tarafların anlaşmış olmaları yeterli görü-
nüp, anlaşma için mutlaka bir miktar ödeme yapılması dahi gerekli 
görüşmemektedir. Ancak bu yorumun, ardından gelecek olası bir reka-
bet yasağının sürekliliği konusundaki etkisinin ne olacağı konusunda 
önemli bir boşluk bulunmaktadır. 

 SONUÇ

 Medeni Usul Hukukunda aralarında uyuşmazlık bulunan taraf-
lar mutlaka mahkemelere başvurmak yoluyla uyuşmazlıkları çözmek 
zorunda değildir. Mahkeme dışı yollara başvurmak suretiyle, tahkim 
ya da aralarında sulh olmak suretiyle aralarındaki uyuşmazlığı çöze-
bilirler84. Yine bir bütün olarak bakıldığında devlet yargısı sürecinde 
de yargıcın tarafları uzlaşmaya veya sulh olmaya teşvik eden düzen-
lemeler bulunmaktadır85. Dünyadaki tecrübeler dikkate alındığında 
bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak mutlak bir biçimde 
arabuluculuğu savunmak ya da arabuluculuğun yanlış olduğunu ile-
ri sürmek kolay görünmemektedir86. Ancak bu çözüm yöntemlerinin 
hangi alanlarda teşvik edileceği belirlenirken yargılamanın amacı ve 
temel işlevi gözden uzak tutulmamalıdır. Arabuluculuk yargıyı mev-
cut sorunlarından kurtaracak sihirli bir değnek değildir87 . Öncelikle 
yargının karşılaştığı sorunların gerisinde yatan nedenler araştırılarak 
sorunun temeli açık biçimde ortaya konmalıdır. 
 İş hukukunda  yabancı ülke tecrübelerinden yararlanılırken 
çok dikkatli davranılmalı, iş hukuku dışındaki alanlarda yürütülen 
83  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Arabuluculuk Çalışma Toplantısı, s. 125.
84  Tanrıver, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”, s. 153.
85  Tanrıver, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”, s. 152
86  Bu yönde J. B. Weinstein, “Comments on Owen M. Fiss, Against Settlement “(1984)”, Fordham Law Review, 
2009, Vol. 78, 3, s. 1265 vd. 
87  Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Arabuluculuk Çalışma Toplantısı, s. 133.
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arabuluculuk uygulamalarından hareketle iş uyuşmazlıklarına çözüm 
bulmaya çalışılmamalıdır. Sözleşme özgürlüğü üzerinde şekillenen 
borçlar hukuku esaslarıyla alternatif uyuşmazlık çözüm yolları aynı 
temel ilkelere dayanırken, sözleşme özgürlüğünün sınırlanması ilke-
si üzerinde şekillenmiş iş hukukuyla tarafların serbestisine dayanan 
alternatif uyuşmazlık çözüm yolları arasındaki derin teorik bağdaş-
mazlıklar konunun iş hukukunda çok daha titiz biçimde ele alınması-
nı gerektirir. Yine iş hukukundaki karşılaştırmalı hukuk örnekleri çok 
büyük titizlikle incelenmeli, genel gözlemlerle yetinilmeyerek özellikle 
temel hak ve özgürlüklerle ilişkili konular, emredici haklar konusunda 
yabancı ülke uygulamaları titiz biçimde sorgulanmalıdır. Unutulma-
malıdır ki güçlü bir yönetime katılmanın bulunduğu, sendikal örgüt-
lenmenin geniş olduğu, kayıt dışılığın bulunmadığı bir ülkede ihtiyaç 
duyulmayan korumalar, çok büyük bir kayıt dışı problemi olan, yöne-
time katılmanın bulunmadığı ve örgütlenme düzeyinin düşük olduğu 
ülkemizde iş hukukunun etkinliğini sağlamak için gerekli görülebilir. 

Tarafların eşit güçte olmadığı uyuşmazlıklarda arabuluculuğun 
zorunlu kılınması, davanın açılmasını geciktirmek üzere kullanılabile-
cek bir formel mekanizma haline gelme riskini bünyesinde barındır-
maktadır88. Henüz ne ölçüde etkin olacağı belli olmayan ve yukarıda 
değindiğimiz pek çok sorunu bünyesinde barındıran bu kurumun tüm 
işçilik alacakları için ülke çapında zorunlu kılınması büyük bir risktir. 
Yargının ağır iş yükü nedeniyle arabuluculuğun zorunlu kılınması 
uyuşmazlıkların daha da uzun sürmesine ve beklenen faydaların elde 
edilmemesine yol açabilir89.

 İş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda iş 
hukukunun emredici yapısı ve kamusal yönü ayrılarak, tarafların üze-
rinde tasarruf edebilecekleri alanlar üzerinde yoğunlaşılmalıdır: Reka-
bet yasakları, üst düzey yöneticilerin bonus, prim gibi ücret ekleri gibi. 
Pilot bölge uygulamaları ile olası bütün sorunlar tespit edildikten ve 
sonuçları dikkatli bir biçimde izlendikten sonra ortaya çıkan tabloya 
göre karar verilmelidir. 

88  Tanrıver, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”,  s. 170, Karacabey, “Zorunlu Arabuluculuk”, s. 473.
89  Tanrıver, “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları”, s. 169-170.
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İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARI TASLAĞI İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 
TASARISI TASLAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT *

 

 30.01.1950 tarih ve 5521 sayılı halen yürürlükte bulunan İş Mah-
kemeleri Kanunu’nun bugün birçok yönden ihtiyaca cevap veremez 
hale gelmesi nedeniyle yeni bir yasa yapılması gündeme gelmiş olup, 
bu konuda bir çalışmanın gerekliliği konusunda herhangi bir tereddüt 
bulunmamaktadır. Yeni bir yasal 
düzenleme gereği bir yandan özellikle 
Yargıtay’ın iş yükündeki yoğunluğa 
dayanırken, diğer yandan bölge 
adliye mahkemelerinin uygulamaya 
girmesi ve bunun iş yargılamasına 
etkisi ve iş yargılamasına uyarlanması 
gerekçelerinden kaynaklanmaktadır. 
Bu amaçla hazırlanan İş Mahkemeleri 
Kanunu Tasarı Taslağı İle Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı Taslağı’nda te-
mel konular olarak mahkemelerin 
görev alanı, yetki, zorunlu arabulucu-
luk, kanun yolu gibi hususlar düzenlenirken, aynı zamanda 4857 sayılı 
İş Kanununun bazı maddelerinde de değişiklik yapılması öngörülmüş-
tür. Bu çalışmanın konusu taslak kapsamında, genel olarak zorunlu 
arabuluculuk dışında kalan hususlardaki düzenlemeler ile 4857 sayılı 
Kanunda yapılmak istenen değişiklikler kapsamında zorunlu arabulu-
culuğun işe iade davaları bakımından sonucunun değerlendirilmesi-
dir.

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

*  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD
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I. İŞ MAHKEMELERİ KANUNU KAPSAMINDA 
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

1.  İş Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevi

Bilindiği üzere 5521 sayılı Kanunun 1. maddesinde iş mahke-
melerinin kuruluşu ve görev alanı belirlenmiştir. Madde uyarınca; “İş 
Kanununa göre işçi sayılan kimselerle (o kanunun değiştirilen ikinci 
maddesinin Ç, D ve E fıkralarında istisna edilen işlerde çalışanlar ha-
riç) işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden veya İş Kanunu-
na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları-
nın çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iş mahkemeleri 
kurulur.

 Bu mahkemeler

A) 5018 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin ( E ) fıkrasına göre 
sendikaların açacakları ve bu sıfatla aleyhlerine açılacak hu-
kuk davalarına;

B) İşçi Sigortaları Kurumu ile sigortalılar veya yerine kaim 
olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklardan doğan itiraz 
ve davalara bakarlar.

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 dolayısıyla iş mahkemesinin top-
lu olarak görevini yapamadığı hallerde de yukarki fıkra hükmü 
uygulanır”

Tasarıda iş mahkemelerinin kuruluşu 2. maddede düzenle-
nirken, görevi 5. maddede düzenlenmiştir. İş Mahkemelerinin Kuru-
luşuna ilişkin düzenlemede, iş mahkemelerinin Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunun olumlu görüşünün alınarak, tek hakimli ve asliye 
mahkemesi derecesinde, Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde 
kurulması öngörülmüştür. İş Mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu 
mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk 
mahkemesince, bu Kanundaki usul ve esaslara göre bakılacaktır.

Tasarıda önemli bir değişiklik iş mahkemelerinin görev alanına 
ilişkindir. 5521 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca bireysel iş huku-
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ku bakımından halen “iş kanunu”nun kapsamı esas alındığından, iş 
mahkemeleri 4857 sayılı iş kanununa göre işçi sayılan kimselerle işve-
ren veya işveren vekilleri arasında iş sözleşmesi veya iş kanunundan 
doğan uyuşmazlıklarının çözülmesi ile görevlidir. Öte yandan, 854 sa-
yılı Deniz İş Kanunu md. 46 ve 5953 sayılı Basın İş Kanununa 212sk ile 
eklenen ek md. uyarınca Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanununa tabi 
çalışanlar bakımından da iş mahkemeleri görevlidir.

İş Kanununun kapsamı dışında bulunan, diğer bir ifadeyle 
Türk Borçlar Kanunu’na tabi olarak iş sözleşmesi ile çalışanlara ilişkin 
uyuşmazlıklar Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev alanına girmekte-
dir. Kuşkusuz bu ayrımın isabetli olarak değerlendirilmesi mümkün 
değildir. İş sözleşmesinin özellikleri, nitelikleri ve korunması gereken 
menfaatler açısından bu kesimler arasında her hangi bir farklılık bu-
lunmamaktadır. Ancak, uyuşmazlıkların farklı mahkemelerin görev 
alanına girmesi çok temel konularda hareket ve içtihat farklılıklarını 
beraberinde getirmiştir. 

Toplu iş hukuku kapsamında kalan uyuşmazlıklar ise, 6356 
sayılı Kanunun 79 maddesi uyarınca iş davalarına bakmakla görevli 
mahkemelerde görülür. Yargıtay çeşitli tarihlerde verdiği kararlarda 
toplu iş sözleşmesinin varlığından hareketle, hava taşıma işlerinin 
Borçlar Kanununun kapsamına girdiğini ancak işyerinde sendika ör-
gütlenmesi sonucu toplu iş sözleşmesi imzalanmış ise, sendika üyesi 
işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkların 2822 sK md. 66 uyarınca iş 
mahkemelerinin görev alanına girdiğine hükmetmektedir1. Kuşkusuz 
bu görüş 2822 ve halen 6356 sayılı Kanundan doğan uyuşmazlıklar 
bakımından isabetlidir. Ancak düzenlemenin bugün için salt 6356 sa-
yılı Kanundan doğan uyuşmazlığa işaret ettiği, bunun dışında kalan 
uyuşmazlıklar örneğin kanundan doğan haksız fesih tazminatı, ölüm 
tazminatı vb. talepleri kapsamadığı dikkate alındığında Yüksek Mah-
keme’nin görüşünün tartışmaya açık olduğu söylenmelidir.

Taslağın 5. maddesinde isabetli olarak iş mahkemelerinin gö-
rev alanı genişletilmiş, Türk Borçlar Kanununun ikinci kısmının altıncı 
bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan işçi ve 
işveren uyuşmazlıkları da iş mahkemelerinin görev alanına dahil edil-
miştir. Madde uyarınca, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Ça-
lıştıranlar Arasında Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna, 854 
sayılı Deniz İş Kanununa, 4857 sayılı İş Kanununa, 6098 sayılı Borçlar 
1  Y9HD, 02.06.2008, 9025/13704.
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Kanununa tabi iş sözleşmesi ile çalışan işçiler ile işveren veya işveren 
vekilleri arasında iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan do-
ğan her türlü hak iddialarına ilişkin hukuk uyuşmazlıkları iş mahke-
melerinin görev alanına girmektedir

Madde gerekçesinde, iş mahkemelerinin işçi ve işveren arasın-
daki tüm ihtilafları çözmekle görevlendirilerek tam bir özel uzmanlık 
mahkemesi haline getirildiği belirtilmiştir. Buna göre, benzer konular-
da istikrarlı kararların verilmesi sağlanarak, uzmanlık sebebiyle kısa 
sürede daha güvenilir bir sonuç elde edilecek ve yargı yoluna başvu-
ranların hakları daha iyi korunacaktır. Yine 5521 sayılı Kanunda “İş 
Kanununa dayanan her türlü hak iddiaları” ibaresine yer verilirken, 
taslakta “sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hak iddiaları” 
ibaresi yer almaktadır. Bu ibare açıklayıcı ve tereddütleri giderici ni-
teliktedir. Öte yandan halen mevcut uygulamaya paralel olarak,  Sos-
yal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve 
sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklardan doğan 
davaların iş mahkemelerinin görev alanına girmesi öngörülmüştür. 
5953 sayılı Kanun ve 854 sayılı Kanun ile 4857 sayılı Kanundan kay-
naklanan idari para cezalarına ilişkin itirazlar ve diğer kanunlarda iş 
mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara ilişkin dava 
ve ilişkiler bakımından da iş mahkemeleri görevli kılınmıştır.

2.  İş Mahkemelerinde Yetki

Taslağın 6. maddesinde iş mahkemelerinin yetkisi düzenlen-
miştir. Buna göre; “(1)İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili 
mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki 
yerleşim yeri mahkemesidir.(2) İş mahkemelerinde açılacak davalar, 
işin yapıldığı yer mahkemesinde de açılabilir. (3) Diğer kanunlarda 
yer alan iş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklıdır (4) 
Mahkeme yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yetkili olup olmadığını 
kendiliğinden dikkate alır; taraflar da her zaman yetki itirazında bu-
lunabilir.”

Görüldüğü gibi yetki bakımından 5521 sayılı Kanunda olduğu 
gibi öncelikle HMK md. 5’e paralel olarak genel düzenlemeye yer ve-
rilmiş ve davalının yerleşim yeri mahkemesinin yetkisi öngörülmüş-
tür. Ardından iş hukukunun özelliği dikkate alınarak işin yapıldığı yer 
mahkemesinin de yetkisi kabul edilmiştir. Yargıtay kararlarında iş 
mahkemesinin yetkisinin kamu düzenine ilişkin olup, işin görüldüğü 
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yer mahkemesinin yetkisini ortadan kaldıran sözleşme hükmünün ge-
çersiz sayılması gerektiğine hükmedilmektedir2. Dolayısıyla süresinde 
yetki itirazı yapılmamış olsa bile, mahkeme tarafından bu husus ken-
diliğinden göz önünde bulundurulmalıdır. Hakim davanın her aşama-
sında yetki itirazını dikkate alabileceği gibi, kendisi de resen yetkisizlik 
kararı verebilir3.

Taslakta diğer kanunlarda yer alan yetkiye ilişkin hükümler 
saklı tutulmuştur. Nitekim, 6356 sayılı Kanunun 21. maddesinde ulus-
lararası işçi ve işveren kuruluşlarına üyeliğin iptali, temsilciliğin faali-
yetinin durdurulması veya kapatılması için kuruluş merkezinin veya 
temsilciliğin bulunduğu yer mahkemesi, 41. madde uyarınca işkolu is-
tatistiklerine karşı Ankara İş Mahkemesi, Kanunun yedi ila on birinci 
bölümlerinin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için görevli ma-
kamın bulunduğu yer mahkemesi (md. 79) yetkili kılınmıştır. 

3.  Yargılama Usulü ve Dava Yığılması

Bilindiği gibi 5521 sayılı Kanunda iş mahkemelerinde şifahi 
yargılama usulünün uygulanması öngörülmüştü.  6100 sayılı HMk’da 
sözlü ve seri yargılama usulüne yer verilmeyerek md. 316’da basit yar-
gılama usulü getirilmiştir. Taslakta ise, 6100 sayılı HMK md. 316’ya 
paralel olarak basit yargılama usulünün benimsendiği görülmektedir.

İş mahkemelerinde açılan davalarda genelde tek bir talep değil, 
birden fazla talep mevcuttur. Davaların yığılması veya objektif dava 
birleşmesi olarak nitelenen bu durumda, davacının davalıya karşı bir-
birinden bağımsız birden fazla asli talebini (alacağını) aynı davada 
birleştirmesi, yeni birden fazla davasını aynı dava dilekçesi ile açması 
söz konusudur (HMK md. 110). Bu durumda, davada birlikte açılan 
dava sayısı kadar istem sonucu ve dava konusu mevcuttur. Dolayısıyla 
görünüş itibariyle tek bir dava dilekçesi bulunmasına rağmen aslında, 
dava dilekçesinde belirtilen talep sayısı kadar birbirinden ayrı bağım-
sız dava vardır ve yargılamada her bir dava (talep) bağımsız olarak ayrı 
ayrı işlem görür ve karara bağlanır4.

Taslak md.7/2’de davaların yığılması düzenlenmiştir. HMK 
md.110’a paralel bu düzenleme uyarınca, iş mahkemelerinde davaların 
yığılması halinde, her bir talebe ilişkin vakıalar bakımından ispat yükü 
ve deliller ayrı ayrı değerlendirilir. 
2  Y9HD, 22.05.2014, 13796/16473.
3  Y9HD, 26.05.2008, 20378/12778.
4  B.KURU/R.ARSLAN/E.YILMAZ, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 22. Bası, Ankara 2011, 284-285.
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4.  Kanun Yolu

Taslağın 8. maddesinde kanun yolu düzenlenmiş ve HMK’nun 
kanun yoluna ilişkin hükümlerinin iş mahkemelerince verilen kararlar 
hakkında da uygulanması öngörülmüştür. HMK’da ilk derece mahke-
meleri kararlarına karşı başvurulabilecek iki kanun yolu kabul edilmiş-
tir. Bunlardan ilki istinafdır. İkincisi ise, istinaf (bölge adliye)  mahke-
melerince (md. 341 vd.) verilen belli meblağı aşan nihai kararlara karşı 
başvurulabilecek temyiz kanun yoludur. İlk derece mahkemelerinde ve 
istinaf mahkemelerinde hem maddi hem de hukuki denetim yapılır. 
Dolayısıyla istinafta yapılan denetim temyizde yapılan denetimden 
daha geniştir. İstinafta mahkeme kararı hem hukuka uygunluk hem 
de olaya uygunluk denetiminden geçerken, temyizde sadece hukuka 
uygunluk denetimi söz konusudur5. Belirtmek gerekir ki, her iki kanun 
yolu olağan kanun yolu olarak nitelendirilir. Olağanüstü kanun yolu 
olarak ise yargılamanın yenilenmesi kabul edilmiştir. 

 a.  İstinaf

HMK’nun “İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar” kenar başlı-
ğını taşıyan 341. maddesinde hangi mahkeme kararları aleyhine istinaf 
yoluna gidilebileceği belirlenmiştir. Aleyhine istinaf yoluna başvuru-
labilecek kararlar ilk derece mahkemesinin nihai kararlarıdır. Ancak 
kanunkoyucu ilk derece mahkemelerinin her türlü nihai kararına karşı 
istinaf yolunu açmamıştır. Miktar veya değeri, Kanunun (md. 341/2) 
aradığı belirli bir sınır geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar 
kesin olup, bunlara karşı istinaf yoluna başvurulamaz. 

Taslakta HMK’na atıf yapıldığından, kanun yoluna başvuru sü-
resi bakımından HMK md. 345 uygulanacaktır. Madde uyarınca; isti-
nafa başvuru süresi iki haftadır. Görüldüğü gibi, 5521 sayılı Kanun md. 
8 hükmünde sekiz gün olarak belirlenmiş kanun yoluna başvuru süresi 
iki haftaya çıkarılmıştır.

 Taslak md. 8/2’de kanun yoluna başvuru süresinin ilamın ta-
raflara tebliğinden itibaren başlayacağı öngörülmüştür. Gerekçede, 
uygulamada kanun yoluna başvurulması durumunda sürenin tefhim-
den veya tebliğden başlaması konusunda tereddütler yaşandığı ve bu 
yolla gerekli açıklığın sağlanmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi bugün için miktar veya değeri 2.190 
5  A.KARSLI, Medeni Muhakeme Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2014, 705.
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TL’yi geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin kararlar kesin olup, isti-
naf yoluna başvurulamaz. 

b.  Temyiz

Yukarıda da belirtildiği üzere HMK md. 361 uyarınca Bölge Ad-
liye Mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai karar-
lar ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı 
temyiz kanun yoluna başvurulabilir. Dolayısıyla kural olarak doğru-
dan temyiz kanun yoluna müracaat yani yerel mahkemenin ilk olarak 
verdiği bir karar için doğrudan temyiz mahkemesine gitmek mümkün 
değildir. Öncelikle istinaf mahkemesine müracaat edilecek, istinaf 
mahkemesince verilen nihai karara karşı temyiz kanun yoluna gidile-
bilecektir.

Bununla birlikte HMK md. 373/1 uyarınca, Bölge Adliye Mah-
kemesi’nce ilk derece mahkemesinin kararı esastan reddedilmiş ve 
Bölge Adliye Mahkemesinin bu kararının temyizi üzerine Yargıtay ta-
mamen veya kısmen bozma kararı vermiş ise Bölge Adliye Mahkeme-
sinin bu kararı kaldırılarak dosya kararı veren ilk derece mahkemesine 
veya uygun görülen başka bir ilk derece mahkemesine gönderilecektir. 
Dosya kendisine gönderilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı 
istinafa değil, doğrudan temyiz yoluna başvurulabilecektir. 

İstinaf mahkemesinin nihai kararlarına karşı temyiz yolunun 
açık olması kural ise de, bu kuralın istisnaları mevcuttur ve istinaf 
mahkemesinin bazı kararlarına karşı temyiz yolu kapalıdır. HMK md. 
362 uyarınca istinaf mahkemelerin nihai kararları hakkında temyiz 
yoluna başvurulamayan kararlar şunlardır:

a. Miktar veya değeri belli yasal temyiz sınırını (bugün için 
yirmibeş bin TL’yi) geçmeyen davalara ilişkin kararlar tem-
yiz edilemez.

b. Sulh hukuk mahkemelerinin görevi başlıklı HMK’nun 
4’üncü maddesinde gösterilen davalar ile (Kat Mülkiyeti 
Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar 
hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine 
girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar temyiz edilemez. 

c. Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri ara-
sındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için verilen 
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kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar temyiz edilemez.

d. Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar temyiz edilemez.

e. Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak 
üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin davalarla il-
gili kararlar temyiz edilemez.

f. Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hakimlerinin 
davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması halin-
de, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye 
nakline ilişkin kararlar temyiz edilemez.

g. Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar temyiz 
edilemez. 

Belirtmek gerekir ki, temyiz bakımından miktar olarak bir sınır 
getirilmesinin nedeni (bugün için 25. 000 TL) davaların uzamasının 
önüne geçilmesi düşüncesine dayanmaktadır. Maddede dava konusu-
nun iki dereceli yargılamadan geçmiş bulunduğu gözönüne alınarak, 
istinaf mahkemesinin bazı kararlarına karşı temyiz yoluna gidilemeye-
ceği öngörülmüş ve Yargıtayın iş yükünün hafifletilmesi amaçlanmış-
tır6. 

HMK md. 361 uyarınca Bölge Adliye Mahkemesi hukuk dairele-
rinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali 
talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

Gelişmiş birçok ülkede ikili bir denetim (istinaf-temyiz) ve 
üç aşamalı bir yargılama (ilk derece-istinaf-temyiz) kabul edilmiştir. 
Amaç, temyizde sadece hukuki denetimin sağlanması ve bu noktada 
maddi denetimin yapılamaması,  istinaf yoluyla sınırlı veya geniş ölçü-
de arzu edilen maddi denetimin sağlanmasıdır. Hukuk sistemimizde 
istinaf (bölge adliye) mahkemeleri 20 Temmuz 2016 tarihi itibariyle 
uygulamaya girmiştir.

c. Taslağın iş uyuşmazlıklarında kanun yolu bakımın-
dan öngördüğü temel esas: birçok dava türünün istinaf aşa-
masında kesinleşmesi

Taslakta istinafa başvuru bakımından HMK sistemine uyul-
6  KURU/ARSLAN/YILMAZ, 624.
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makta, dolayısıyla maddi ve hukuki denetim bakımından bölge adliye 
mahkemeleri iş yargılaması sistemine dahil edilmektedir. Ancak Tas-
lak’ta dikkati çeken husus; HMK bakımından kararın hukuki dene-
timini ifade eden temyiz aşaması 3. aşamayı ve kuralı oluştururken, 
Taslakta denetim birçok dava bakımından 2. aşamada kesilmektedir.

Taslak md. 9 uyarınca “ Diğer kanunlardaki hükümler saklı kal-
mak kaydıyla, aşağıda belirtilen dava ve işlerde sadece istinaf yoluna 
başvurulabilir:

 a) 4857 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca açılan fesih 
bildirimine itiraz davası.

 b) İşveren tarafından toplu iş sözleşmesi veya işyeri 
düzenlemeleri uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının iptali için 
açılan davalar.

 c) 18.10.2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanununun;

 aa) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi kapsamında 
açılan davalar.

 bb)15 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında açılan davalar.

 cc) 24 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkrası kapsamında açı-
lan davalar.

 çç) 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında açılan 
davalar.

 dd) 41 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında açılan davalar.

 ee) 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi ile dör-
düncü fıkrası kapsamında açılan davalar.

 ff) 53 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında açılan davalar.

 gg) 71 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında açılan davalar.”

Görüldüğü gibi Taslak kapsamında 25.000 TL’yi geçen talep-
ler bakımından temyiz hakkı bulunmakla birlikte, işe iade davaları tü-
müyle ve 6356 sayılı Yasadan doğan uyuşmazlıklar büyük çoğunluğu 
itibariyle temyiz dışında tutulmuştur. Nitekim özellikle 6356 sayılı Ya-
sadan kaynaklanan uyuşmazlıklar dikkate alındığında çerçevenin çok 
geniş tutulduğu,5.madde kapsamında açılan işkolu tespit davası, 15/2 
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kapsamında açılan seçimlere itiraz ve genel kurulun iptali davası, 24/1 
ve 3 uyarınca açılan işyeri sendika temsilcisinin güvencesi ve amatör 
sendika yöneticisinin güvencesine ilişkin davalar, 34/4 kapsamında 
açılan işletme niteliğinin tespitine ilişkin davalar,  41/6 uyarınca işko-
lu istatistiğine ilişkin davalar,  43/3 son cümle ve 43/4 uyarınca açılan 
yetki itirazı davaları, 53/1 kapsamında açılan TİS’ne ilişkin yorum da-
vası ve 71/1 uyarınca açılan grev ve lokavtın kanun dışılığı davasının 
istinaf aşamasında kesinleştiği tespit edilmektedir.

Dolayısıyla, HMK kapsamında temyiz edilememe istisna nite-
liğindeyken, İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağında adeta temyiz 
istisna haline gelmiştir.

İş uyuşmazlıklarının nitelikleri ve özellikleri dikkate alındığında, 
taslağın bu yapısının isabetli olduğundan söz etmek mümkün değil-
dir. Hatta bu yapı, düzenlemenin iş hukukunun nitelik ve özellikleri 
gözetilmeksizin, salt Yargıtay’ın iş yükünün hafifletilmesi amacına da-
yalı olduğunu düşündürtmektedir. Temyiz edilemeyecek kararların bu 
derece geniş tutulmasının nedeni Yargıtay’ın iş yükünün azaltılması 
ise, bu gerekçe adil yargılanmayı etkileyebilecek temyiz hakkının 
sınırlandırılmasını haklı gösterir mi? Nitekim, HMK bakımından genel 
olarak 25.000 TL’lik sınırlama dışında sulh hukuk mahkemelerinde 
görülen davalar bakımından temyiz edilememe öngörülürken, iş 
hukukuna ilişkin gerek nitelik gerekse meblağ bakımından çok 
önemli davalar temyiz dışında tutulmuştur. Örneğin işe iade davası 
hükmedilebilecek tutarın 25.000 TL’yi aşıp aşmadığına bakılmaksızın 
temyiz dışı tutulmuştur. Tümüyle temyiz incelemesi dışında bırakma-
nın münferit davacı bakımından sonuçları ağır olduğu gibi, toplu çıkar-
ma halinde bu davaların davalı bakımından da işletmenin hayatiyetini 
etkileyebilecek çok ciddi rakamlara ulaşabileceği açıktır. Bu noktada, 
işe iade davasının temyiz dışında bırakılmasının isabet derecesi değer-
lendirilmelidir. 

Üçüncü aşamadaki denetim bakımından rakamsal miktar 
(25.000 TL) “daha az önemli” kararları belirlemede kullanılıyor-
sa iş davaları bakımından bu hareket noktasının geçerli olmadığı 
görülmektedir. Esasen iş hukukunda daima belirli bir işçi grubunun 
bulunduğu, çok sayıda kişinin aynı hukuki temellere dayalı (TİS, İnsan 
Kaynakları Yönetmeliği, yasa veya çoğu kez genel işlem kuralı niteli-
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ğindeki iş sözleşmesi hükümleri) taleplerle dava açtığı dikkate alındı-
ğında, diğer hukuk alanlarından farklı değerlendirmelerin yapılması 
gerektiği kuşkusuzdur. Bir TİS hükmüne dayalı ikramiye talebinde 
veya işyeri yönetmeliğinden kaynaklanan sosyal yardımın ödenmesi 
talebinde olduğu gibi, her bir işçi bakımından temyiz sınırı altında ka-
labilen davaların, toplu olarak kimi zaman işveren bakımından mil-
yonlarca liralık talepleri oluşturduğu görülmektedir.

Kararın istinaf aşamasında kesinleşmesi hukuki denetimdeki 
eksiklik ve adil yargılanma hakkı noktasında sıkıntılı iken, aynı konu-
da farklı bölge adliye mahkemelerinden farklı kararların ortaya çıkma-
sı ihtimalini de artırmaktadır. Bu noktada yine adil yargılanma hakkı 
bakımından da sakıncalı sonuçların doğması olasıdır. Temyizle amaç-
lanan içtihat birliğinin sağlanmasının, kararların istinaf aşamasında 
kesinleşmesi durumunda çok daha güç olduğu söylenmelidir. Dola-
yısıyla, örneğin aynı toplu fesih kapsamında farklı bölge adliye mah-
kemelerinden farklı kararlar çıkabilecek, halen Yargıtay’ın 7, 9 ve 22. 
Hukuk Daireleri arasında görülen içtihat farklılığı bu kez daha yaygın 
ve yoğun olarak yaşanabilecektir.

Esasen değerlendirilmesi gereken soru şu olmalıdır. Temyiz 
edilemeyen kararların tespitinde konunun önemi mi, maddi değeri mi 
belirleyici olmalıdır?

Taslakta öngörülen düzenleme bazı ilginç durumlara da neden 
olabilecektir. Örneğin, işe iade davası sırasında muvazaa iddiası gün-
deme geldiğinde karar istinaf aşamasında sonuçlanırken, muvazaanın 
tespitine ilişkin dava temyize tabi olacaktır. İşyeri devrinin bulunup 
bulunmadığı işe iade davasında sonuçlanırsa, istinaf aşamasında ke-
sinleşecektir. Ancak bu konuda tespit davası açılırsa temyize tabi ola-
caktır. İş güvencesi kapsamındaki işçinin işe iade davası temyize tabi 
değilken, iş güvencesi kapsamında bulunmayan işçinin kötüniyet taz-
minatı talebi temyize tabi olacaktır. 6356 sayılı sayılı Kanun md. 23 
uyarınca sendikal nedenle fesih iddiası ile açılan işe iade davası isti-
nafta kesinleşirken, aynı işçinin açtığı sendikal tazminat talepli dava 
miktara göre temyize tabi olabilecektir.

d. Davaların yığılması-kesinlik sınırı

Taslak md. 8 uyarınca “Davaların yığılması halinde kesinlik sı-
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nırı her bir talep bakımından ayrı ayrı değerlendirilir”. Düzenleme iş 
uyuşmazlıklarının türleri ve özellikleri bakımından sorunludur. İş da-
valarında genelde aynı veya farklı hukuki sebeplere dayalı birden çok 
talep sözkonusu olmaktadır. İş sözleşmesinin feshi ile birlikte ihbar 
tazminatı, kıdem tazminatı, kötüniyet tazminatı/ayrımcılık tazminatı, 
fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram 
ve genel tatil ücreti gibi birçok alacak kaleminin birlikte dava edildiği 
bilinmektedir. 

İstinaf ve Temyiz kesinlik sınırı bakımından her bir talebin 
ayrı ayrı değerlendirilecek olması uygulamada adaletsiz sonuçlara yol 
açabilecektir. Örnek verilecek olunursa; 2016 yılı için 2.190 TL’nin 
altındaki davalar için istinafa gidilemeyecektir.

-Davacının asgari ücretli (brüt: 1.647 TL) işçi olduğu, 17 aylık 
kıdeme sahip bulunduğu, haksız fesih iddiasıyla ihbar ve kıdem tazmi-
natı talep ettiği varsayımında;

-İhbar tazminatı tutarı: 1.947, 2 TL net

-Kıdem tazminatı tutarı: 2318,1 TL net olup, ihbar tazminatı 
tutarı kesinlik sınırının altında olduğundan kesin olup, istinafa başvu-
rulamayacak, kıdem tazminatı bakımından ise istinafa başvurulabile-
cektir.

Ancak feshin haklı nedene dayalı olup olmadığı her iki tazmi-
nat bakımından da belirleyicidir. Bu durumda istinaf mahkemesinin 
işverence yapılan feshin haklı olduğu gerekçesiyle, kıdem tazminatı-
na hükmeden yerel mahkeme kararını bozması olasıdır. Bu durumda 
ortada kesinleşmiş bir ihbar tazminatı alacağı mevcuttur.  Kuşkusuz 
tam aksi de söz konusu olabilecektir. Yerel mahkemenin davayı her iki 
talep bakımından reddi durumunda ihbar tazminatı bakımından ka-
rar kesinleşecektir. Bununla birlikte istinaf mahkemesinin feshi haksız 
bularak kıdem tazminatına hükmetmesi söz konusu olabilecektir.

Bu noktada özellikle feshe bağlı alacaklarda kesinlik sınırının 
her bir talep bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi isabetli değildir. 
İş uyuşmazlıklarının yapısına uymamaktadır.

Belirtmek gerekir ki, istinaf bakımından yaşanan bu sorun tem-
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yiz bakımından da farklı değildir.  Yine örnek verilecek olunursa; işçi-
nin feshin ayrımcılığa dayandığını iddia ile ihbar, kıdem tazminatları 
ile kötüniyet veya ayrımcılık tazminatı talep ettiği varsayımında;

-son brüt giydirilmiş ücret 5.000 TL ve kıdeminin 7 yıl olduğu 
ve yerel mahkemenin davayı kabul etmesi durumunda

-İhbar tazminatı tutarı  : 7.863,6 TL

-Kıdem tazminatı tutarı  : 34.734,3 TL

-Kötüniyet tazminatı tutarı : 12.516,1 TL

-Ayrımcılık tazminatı tutarı  : 16.478,2 TL olacaktır.

Taleplerden bir kısmı istinafta kesinleşirken, bir kısmı temyize 
tabi olmaktadır. Oysa işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini 
iddia ettiğinden, haklı nedenin bulunup bulunmadığının tespiti önem-
li ve belirleyicidir. Bu örnekte ihbar tazminatı ve kötüniyet/ayrımcılık 
tazminatı istinaf aşamasında kesinleşmiş olacak, kıdem tazminatı ise 
temyize tabi olup, feshin haklı nedene dayandığı ispat edilirse karar 
bozulacaktır.

 Kuşkusuz örnekler çoğaltılabilir. Nitekim, işçinin sendikal ne-
denle fesih iddiasıyla sendikal tazminat talebinde işveren feshin haklı 
nedenle yapıldığını ileri sürerse, ihbar tazminatının istinafta kesin-
leşmesi, kıdem tazminatı ve bir yıllık ücret tutarından az olmamak 
üzere sendikal tazminat talebinin temyizde kesinleşmesi söz konusu 
olabilecektir. Yerel mahkeme ihbarı ve kıdemi kabul ederken, yüksek 
mahkeme feshin haklı olduğundan hareketle kıdem tazminatı ve sen-
dikal tazminat bakımından kararı bozması söz konusu olabilecektir. 
Aynı durum işçinin fazla çalışma ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle 
iş sözleşmesinin feshi ve talepler bakımından da ortaya çıkabilecektir

Belirtmek gerekir ki, bu gibi sorunlar ücret ve kıdem süresinin 
ihtilaflı olduğu hallerde de söz konusu olacaktır. İstinafta kesinleşen 
alacak tutarına esas ücret bakımından Yargıtayın örneğin delilin (em-
sal ücret araştırmasının) yasal bir sebep olmaksızın kabul edilmediği 
gerekçesiyle fiilen ödenen ücreti farklı tespit etmesi olasılığında, ala-
caklar farklı ücret tutarları üzerinden hesaplanıp kesinleşmiş olacaktır. 
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 II. İŞ KANUNUNDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN 
DEĞİŞİKLİKLER 

 1.  İş Kanunu md. 20’de Yapılması Öngörülen Değişik-
ler

 a. Feshin geçersizliğinin tespiti talebiyle açılacak da-
vada hak düşümü süresinin başlangıcı

Yürürlükteki İşK md. 20/1 uyarınca “İş sözleşmesi feshedilen 
işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin 
geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihin-
den itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar an-
laşırsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür”.

Taslak’ta ise hak düşümü süresinin başlangıcı bakımından “teb-
liği” ibaresine yer verilmediği görülmektedir. Buna göre bir aylık hak 
düşümü süresi, fesih bildiriminin tebliği tarihi yerine fesih bildirimi 
tarihinden başlayacaktır. Madde gerekçesinde işverenin haklı neden-
le derhal fesih hakkını kullandığı durumlarda bildirimi tebliğ etmek 
zorunda olmadığı, tebliğe gerek bulunmayan bu hallerde hak düşümü 
sürenin zaten bildirim tarihinden başladığı hususu yer almaktadır. Bu 
noktada feshin sözlü olarak yapıldığı hallerde olası tereddütlerin orta-
dan kaldırılması amaçlanmıştır.

b. Feshin geçersizliğinin tespiti davası öncesi arabulu-
culuğa başvuru zorunluluğu 

İş yargılamasında zorunlu arabuluculuğun öngörülmesi neti-
cesinde, Taslağın 13. maddesinde işe iade davası bakımından da ara-
buluculuk zorunlu hale getirilmektedir. Buna göre, “İş sözleşmesi fes-
hedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen 
sebebin geçerli olmadığı iddiası ile bildirimden itibaren, bir ay içinde 
işe iade talebiyle İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabu-
lucuya başvurmak zorundadır. Arabulucu huzurunda anlaşılamaması 
halinde, en son tutanağı düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde 
iş mahkemesine dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı 
sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir”

Görüldüğü gibi bir aylık süre içinde arabulucuya başvuru zorun-
lu olup, başvuru yapılmadan dava açılırsa mahkeme 6100 sK md.115/
II uyarınca usulden red kararı verecek ve kesinleşen kararın tebliği 
üzerine iki hafta içinde arabulucuya gidilebilecektir. 
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Taslak madde kapsamında davanın yerel mahkemede iki ay, 
istinafa başvurulması halinde ise bölge adliye mahkemesinde bir ay 
içinde kesin olarak karara bağlanacağı belirtilmiştir. Bu noktada fiilen 
uyulması mümkün olmayan süreler korunmuştur.

2.  İş Kanunu md. 21’de Yapılması Öngörülen Değişik-
likler

a. Geçersiz sebeple yapılan feshin hukuki sonuçları

Taslağın İşK md. 21’de değişiklik öngören 14. maddesinde esas 
itibariyle mevcut sistem korunmuştur. Buna göre; “işverence geçerli 
sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahke-
mece veya özel hakem tarafından tespit edilirse, feshin geçersizliğine 
ve işe iadeye karar verilir. Bu durumda işveren, işçiyi başvurusu üze-
rine bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok se-
kiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür” Görüldüğü 
gibi, işçiye feshin geçersizliği iddiası ile doğrudan tazminat talep hakkı 
tanınmamış, feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iadenin talep edilebil-
mesi şeklindeki yapı korunmuştur.

Değişiklik, dava süresine ilişkin olarak hükmedilecek dört aya 
kadar ücret ve diğer hakların hukuki niteliği ve işçinin işe alınmaması 
durumunda iş güvencesi tazminatının parasal olarak belirlenmesi, do-
layısıyla fesih tarihinin tespiti noktasındadır.

aa. Dava süresine ilişkin en çok dört aylık ücret 
tutarında tazminata hükmedilmesi

 4857 sayılı Kanunun mevcut 21/3 maddesinde feshin geçersizli-
ğinin tespiti halinde kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre 
için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hak-
ların ödenmesi öngörülmüştür. Bilindiği gibi dört aylık ücret fesihten 
itibaren geçecek dört aya ilişkin ücret olup, aynı zamanda bu dönemde 
doğacak haklar da ödenmesi gereken haklar kapsamındadır7. Yargıtay 
kararlarında, işçinin işe başlatılması veya başlatılmaması durumunda 
ödenecek 4 aylık ücret ve diğer haklara; ikramiye, gıda yardımı, yol 
yardımı, yakacak yardımı ve servis hizmeti gibi para ile ölçülebilen 
hakların dahil olduğu, işçinin fiili çalışmasına bağlı alacakların ise dik-
kate alınmayacağı yönündedir8.

7  Y22HD, 06.04.2012, 1933/6508.
8  Y9HD, 12.05.2014, 2012/10838, 2014/15258.
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 Taslak md. 14 ile İşK md. 21/3’de yapılması öngörülen değişik-
likte ise “Mahkeme veya özel hakem, işçinin çalıştırılmadığı süre için 
en çok dört aylık ücreti tutarında bir tazminata hükmeder” düzenle-
mesi yer almaktadır. 

 Değişiklik dört aylık sürede iş sözleşmesinin devam etmediği, 
fesihle sözleşmenin sona erdiği kabulüne dayanmaktadır. Dolayısıyla, 
dört aylık sürenin hizmet süresine eklenmesi mümkün değildir. Yine 
ücret ödemesinden söz edilemediğinden sigorta primi kesilmesi ve bu 
sürenin sigortalılık süresi olarak sayılması mümkün değildir. İlk fesih-
le sözleşmenin sona ermesinin bir diğer sonucu bu sürenin kıdem sü-
resine eklenmesi ve fark ihbar, kıdem tazminatı ile yıllık izin ücretinin 
edilemeyecek olmasıdır. Nihayet İşK md. 21/3’de halen “ücret ve diğer 
haklar” ibaresi yer alırken, “ücreti tutarında tazminat” ifadesinin be-
nimsenmesi durumunda dört aylık sürede ortaya çıkabilecek ikramiye, 
sosyal yardımlar vb. kalemlerin talep edilebilmesi mümkün olmayacak 
ve salt çıplak ücret üzerinden hesaplama yapılacaktır.

 bb. Feshe bağlı alacak ve tazminatların geçersiz sayı-
lan fesih tarihi esas alınarak belirlenmesi

 Maddede öngörülen bir diğer önemli değişiklik yine iş sözleş-
mesinin geçersiz sayılan fesihle sona ermesinden hareketle, feshe bağlı 
alacak ve tazminatların ilk fesih tarihine göre belirlenecek olmasıdır. 

 Taslakta,  İşK md. 21/4’de yer alan “bildirim süresi verilmemiş 
veya bildirim süresine ait ücret peşin olarak ödenmemişse, bu sürelere 
ait ücret tutarı ayrıca ödenir” ifadesinin, “ödenecek feshe bağlı alacak 
ve tazminatlar, birinci fıkra uyarınca geçersiz sayılan fesih tarihi esas 
alınarak belirlenir” şeklinde değiştirilmesi öngörülmüştür.

 Taslağın gerekçesinde bu tarihin ilk fesih tarihi olduğu belirtil-
mektedir. Böyle bir değişikliğin mevcut haklarda ciddi bir geri gidiş ifa-
de ettiği açıktır. Nitekim yukarıda da belirtildiği gibi, iş güvencesi taz-
minatı halen dava sonunda işçinin işe alınmadığı tarihteki emsal ücret 
üzerinden belirlenirken9, ilk fesih tarihindeki düşük ücret üzerinden 
hesaplama yapılacaktır. Kıdem tazminatı halen dava sonrasında işçi-
nin işe alınmadığı tarihteki tavan ve emsal ücret üzerinden belirlenir-
ken, fesih tarihindeki düşük ücret ve tavan üzerinden hesaplanacaktır. 
İhbar tazminatı halen dava sonrasında işçinin işe alınmadığı tarihteki 
9  Y7HD, 13.11.2013, 13023/19088.
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emsal ücret üzerinden hesaplanırken, taslak bu haliyle yasalaşırsa ilk 
fesih tarihindeki düşük ücret üzerinden hesaplanacaktır.

cc. Geçersizliğin sonuçlarının parasal olarak belirlen-
mesi

Taslakla 21. maddede yapılması öngörülen değişikliklerin bir 
diğeri, gerek dört aya kadar ücret tutarındaki gerekse dört ila sekiz ay-
lık ücret tutarındaki tazminatın parasal olarak belirlenmesi noktasın-
dadır.

Esasen 21. maddedeki değişikliğin özünü bu husus oluşturmak-
tadır. Halen mevcut sistem içinde salt tespit hükmü olan mahkeme 
ilamı ilamlı icra yoluyla takibe konulamamakta ve bu durum yeni da-
vaların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Taslakta feshin geçersizliği 
iddiası ile açılan davada alınan hükmün infaz edilebilirliği, dava sayı-
sının azalması ve davaların uzaması önlenmek istenmiştir. Dolayısıyla 
feshin geçersizliğinin tespiti ile birlikte ilamlı icraya konu edilebilecek 
bir kararın ortaya çıkması ihtiyacı, işe alınmayan işçi bakımından ilk 
fesihle sözleşmenin geçersiz de olsa sona ermesi ve hakların bu tarihe 
göre tespiti yönündeki bir sistemi beraberinde getirmiştir.

Taslağın gerekçesinde halen mevcut durumda hükmün tespit 
niteliğinin yeni davalarla iş yargısının yükünü artırdığı gibi, iş güven-
cesinin etkinliğini de zayıflattığı, kesinleşen bir yargı kararına rağmen 
işe başlatılmamanın telafisi için işçinin yeni bir dava açmak zorunda 
olmasının usul ekonomisi bakımından da uygun olmadığı belirtilmek-
tedir.

Yapılmak istenen değişiklik acaba sorunları tümüyle giderebi-
lecek midir? Bilindiği gibi uygulamada işçinin süresinde başvuruda 
bulunup bulunmadığı, işverenin süresinde davet edip etmediği, ve-
rilen işin eski iş veya eski işine uygun bir diğer iş olup olmadığı gibi 
sorunlar sıklıkla yaşanmaktadır. Maddenin bu haliyle yine aynı sorun-
ların doğmasına engel olamayacağı söylenmelidir. Kuşkusuz yeni bir 
yasal düzenleme mevcut sorunların çözümü için fırsat niteliğindedir. 
Bu noktada sistemin yeniden şekillendirilmesinde dava sonucunun işe 
iade veya tazminat şeklinde tarafların talepleri doğrultusunda çözüme 
imkan verecek tarzda yapılandırılması daha isabetli olacaktır. Nitekim 
uygulamada işe iade davası sonucunda işçinin fiilen işe alınıp çalıştırıl-
ması çok nadiren söz konusu olabilmektedir.
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 b. Arabuluculuk aşamasında tarafların anlaşması ve 
hukuki sonuçları

 Taslakta İşK md. 21’e, 5. fıkradan sonra gelmek üzere bir fıkra 
eklenmesi öngörülerek arabuluculuk aşamasında tarafların anlaşması-
nın hukuki sonuçları düzenlenmiştir. Buna göre, “Tarafların arabulu-
cu huzurunda işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları halinde, 
işe başlatma tarihi ile işe başlatmamanın sonuçları da belirlenir. İşe 
başlatma tarihi belirlenmemiş ise anlaşma tarihinden itibaren bir ay 
içinde başvuru şartı aranmaksızın işveren işçiyi işe başlatır. İşe başlat-
mamanın sonuçları belirlenmemiş ve işçi işe başlatılmamış ise birinci 
ve ikinci fıkrada belirtilen tazminatların ödenmesi mahkemeden talep 
edilebilir. Bu durumda birinci fıkrada düzenlenen tazminat, işçinin 
altı aylık ücreti tutarından az olamaz. İşçinin kararlaştırılan tarihte işe 
başlamaması halinde ise fesih geçerli hale gelir”.

 Maddede dikkati çeken husus, işe başlatma tarihinin arabulucu 
huzurunda belirlenmemiş olması durumunda işverenin anlaşma tari-
hinden itibaren bir ay içinde başvuru şartı aranmaksızın işçiyi 
işe başlatmasına ilişkin ifadedir. 6356 sayılı Kanun md. 25/5 hükmün-
de “…4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre işçinin başvurusu, 
işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmaksızın” 
şeklinde bir düzenleme yer almaktadır. Ancak bu sendikal tazminat 
bakımındandır. Dolayısıyla işçi işe başlamak için başvuruda bulunma-
sa bile sendikal tazminatı talep edebilir. Oysa, 21 madde ve işe iade 
davası bakımından bir tazminat talebi değil, işe alınma, başlatma söz 
konusudur. Dolayısıyla bu ifadeyi anlamlandırmak güçtür.

Hüküm değerlendirildiğinde, işverenin işçiyi bu bir aylık süre 
içinde işe davet etmesi gerektiği söylenebilir. Hatta işverenin bu bir 
aylık süre içinde işçinin SGK girişini yapması gerektiği dahi iddia edi-
lebilir. Dolayısıyla ispat bakımından sorunların çıkması olasıdır. Bu 
noktada işçinin işverene başvurması durumunda belirsizlik bulunma-
yacaktır. Ancak işçi başvuruda bulunmamışsa, işçinin işe başlayıp baş-
lamayacağının belirli olmadığı bu aşamada işverenin işçiyi işe davet 
etmesi ve işçinin işe başlamaması durumunda feshin geçerli olduğu-
nun kabulü amaca uygun bir çözüm olacaktır. 

 d. Feshin geçersizliğine ilişkin hükümlerin emredici 
nitelikte olmasının istisnası- arabulucu huzurunda anlaşma

 İşK. md. 21/son hükmünde maddenin birinci, ikinci ve üçüncü 
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fıkra hükümlerinin sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemeyeceği ve 
aksi yönde sözleşme hükümlerinin geçersiz olduğu yer almaktadır.

 İşe iade davaları bakımından arabuluculuğun zorunlu kılın-
masına paralel olarak Taslakta İşK md. 21/son yeniden düzenlenmiş-
tir. Buna göre; “Arabulucu huzurunda anlaşmaya varılması hali saklı 
kalmak kaydıyla bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü fıkra hükümleri 
sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hü-
kümleri geçersizdir”.

 Öngörülen düzenleme ile amaçlanan, dava süresine ilişkin dört 
aylık tazminat ve dört ile sekiz aylık ücret tutarında tazminatın arabu-
lucu huzurunda anlaşmaya varılması halinde emredici sayılmayacağı-
dır. Kuşkusuz arabuluculuğun özünde tarafların serbestçe anlaşmaları 
yatmaktadır. Esasen bir yargılamanın söz konusu olmadığı, uyuşmaz-
lığın çözümünde hukuk kurallarının bulunmadığı bir sistemde yasal 
emredici hükümlerin uygulanması gereğinden söz edilemez. Ancak, 
bu hükümle açıkça görüldüğü üzere diğer alacaklar bakımından oldu-
ğu gibi, işe iade davalarında da arabuluculuğun zorunlu kılınmasının 
işçilik haklarını tam bir pazarlık konusu haline getireceğini söylemek 
yanlış olmayacaktır.

 Zorunlu arabuluculuk, esasen serbest iradeye dayalı olan ara-
buluculuk kurumunun özüne aykırı olduğu gibi, taraf eşitsizliğinin en 
açık olarak görüldüğü iş hukukunun özüne de aykırıdır. Kuşkusuz bu 
eleştiriler karşısında arabulucuya başvurmanın zorunlu olduğu, anlaş-
ma konusunda bir zorunluluğun bulunmadığı ileri sürülebilir. Ancak 
bir yandan davaların uzadığı ve işçinin haklarını elde edebilmesi için 
bir iki yıl beklemesi gerektiği bir olgu olarak mevcudiyetini korurken, 
karşısına alternatif olarak kısa sürede sonuçlanabilecek arabuluculu-
ğun konulduğu dikkate alındığında, anlaşmanın serbest iradeye dayalı 
olduğu düşüncesinin ne derece yerinde olduğu tartışmalıdır.

 İşe iade ve arabuluculuk bakımından bir takım sorunların çık-
ması kaçınılmaz görünmektedir. Örneğin, alt işveren işçisinin işe iade 
talebinde taraf teşkili sorun yaratabilecektir. Yargıtay kararlarında 
feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade davasının alt işveren ilişkisin-
de her iki işverene karşı açılması gerektiği kabul edilmekte, muvazaa 
denetiminin resen yapılması gerektiği ve bu nedenle ilişkinin tarafları 
olan asıl işveren ve alt işverenin davada yer almaları ve kendi hukuk-
larını koruyacak açıklama ve ispat yüklerini yerine getirmeleri, aksi 
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halde AİHS md. 6’da yer alan adil yargılanma hakkı ve 6100 sayılı Ka-
nun md. 27’de öngörülen hukuki dinlenilme hakkına aykırılığın ortaya 
çıkacağı, bu nedenle işe iade davalarına özgü olarak asıl işveren ve alt 
işveren arasında bir çeşit usuli bakımdan mecburi dava arkadaşlığının 
bulunduğu kabul edilmektedir. 

 Bu noktada ortaya çıkan soru, işe iade davasının arabulucu nez-
dinde görülmesi durumunda sadece alt işverenle arabulucu nezdinde 
yapılacak bir anlaşmanın geçerli sayılıp sayılmayacağıdır. Öte yandan 
bu aşamada muvazaa olgusunun resen dikkate alınması söz konusu 
olmayacaktır. Dolayısıyla muvazaa iddiasının kolayca bertaraf edile-
bilmesi mümkün olabilecektir. Arabulucu kararı mahkemeye icra edi-
lebilirlik şerhi için sunulduğunda mahkeme muvazaa iddiasına girme-
yecektir. Belirtmek gerekir ki aynı sakıncalar mesleki anlamda geçici iş 
ilişkisi bakımından da söz konusu olabilecektir. 

 Arabuluculuk kurumunun kabulü ile izlenen amacın uyuş-
mazlıkların hızlı sonuçlanması, dava masraflarından kurtulma, yar-
gının iş yükünün azaltılması olduğu dikkate alındığında ortaya çı-
kan soru, sonucun adil olup olmayacağıdır. Kurumun özünün bir 
pazarlık olduğundan hareket edildiğinde, ortaya çıkan soru şudur: 
işçilik haklarının pazarlık konusu yapılması benimsenmeli midir? 
Kuşkusuz konu bu boyutu ile ele alındığında soruların olumlu olarak 
yanıtlanması güçtür. Esasen devletin yapması gereken öncelikle kayıt 
dışı istihdamın önlenmesidir ki, bu tedbirin yargının iş yükünü önemli 
ölçüde azaltacağı açıktır. Yine devletin yargı mekanizmasını etkin ve 
hızlı işletmesi bizzat anayasal sorumluluğu olup, iş yükünün fazlalığı, 
bu nedenle davaların uzaması kişilerin kendi haklarını pazarlık yoluyla 
elde etmeye çalışması sonucunu doğurmamalıdır.

 Arabuluculuğun başarı şansının önceden değerlendirilmesi isa-
betli olmayacaktır. Uzlaşma kültürünün yaygın olmaması, karşı tarafa 
güven duyulmaması başarılı olmasının önünde engellerdir. Ancak bir 
an evvel hak ettiğinden az da olsa parasına kavuşmak isteyen işçinin 
anlaşmaya razı olacağı söylenmelidir. Bu durum, kurumun görece 
başarılı olarak değerlendirilmesine yol açabilir. Ancak sonucun adil 
olup olmayacağı tartışmalıdır. Nitekim, Taslağın genel gerekçesinde, 
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarın-
ca iş uyuşmazlıklarının ihtiyari olarak arabulucuya götürülebildiği, iki 
buçuk yıllık uygulama sonunda arabulucuya götürülen toplam hukuk 
uyuşmazlıklarının yüzde 72’sinin işçi-işveren uyuşmazlığı olduğu ve 
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bunların yüzde 100’e yakın oranda anlaşmayla sona erdiği, yine yakla-
şık yüzde 85’inin bir gün veya bir günden daha az süren müzakereler-
le sonuçlandığı belirtilmiştir. Ancak ortaya çıkan sonuçların adil olup 
olmadığı, işçinin bu müzakereler sonucunda yasal hakkını ne ölçüde 
elde ettiği bilinmemektedir. Bilinmesi de mümkün değildir. Zira ara-
buluculuk prosedürü gizlidir ve yargı kararları gibi isabet derecesi ba-
kımından değerlendirilebilmesi imkanı bulunmamaktadır.  Yargının 
amacı adaleti sağlamak, yargısal belirlilik, yargıya güven, kamu yararı 
için ilkeler ve normların uygulanması ve ortaya konulmasıdır. Hukuk 
devletinde hakların korunması, sosyal hakların temini ve tesisi, sosyal 
refaha bu yolla katkı, toplum değerleri ve normlarının korunması yar-
gının görevleri arasındadır. Bu noktada yargısal faaliyet salt bireysel 
uyuşmazlığın çözümünü hedeflemez. Aynı zamanda toplumsal barı-
şa, adaletin sağlanmasına hizmet eder. Arabuluculuk kurumunda ise, 
amaç adaleti sağlamak değil, bireysel menfaat ve uyuşmazlığı çözüme 
kavuşturmaktır. 

Bir kez daha vurgulamak gerekirse sorun özellikle bir koruma 
hukuku olarak şekillenen iş hukukunun ruhunun, norm ve ilkelerinin 
arabuluculuk kurumu vasıtasıyla bir yana konulması, kişilerin salt 
uzun yargılama süresi karşısında seçenek olarak bu kurum vasıtasıyla 
gerçek hak tutarı üzerinden pazarlık gücüne göre hukuki sonucu belir-
leyebilmesidir. 

2. İş Kanununda Yapılan Değişiklikle Zamanaşımı 
Süresinin Kısaltılması

 Taslağın 15. maddesi ile 4857 sayılı Kanuna bir ek madde ek-
lenmesi ve bu yolla bazı işçilik alacakları bakımından zamanaşımı sü-
resinin kısaltılması öngörülmektedir. Taslağın İşK’na ek md. 3 olarak 
getirilmesi öngörülen hükmüne göre; “Yıllık izin ücreti ile aşağıda be-
lirtilen tazminatların zamanaşımı süresi iki yıldır:

a) 1475 sayılı İş Kanunundan kaynaklanan kıdem tazminatı,

b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden 
kaynaklanan tazminat

c) Kötüniyet tazminatı,

d) 5 inci maddede düzenlenen eşit davranma ilkesine aykırı 
davranılmasından kaynaklanan tazminat.
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Zamanaşımı süresi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itiba-
ren işlemeye başlar. İşe iade talebiyle arabulucuya ve mahkemeye baş-
vurulması halinde zamanaşımı süresi kesilir”.

Maddede 2 yıllık zamanaşımı süresinin,  maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra gerçekleşen fesihlerden kaynaklanan ücret ve 
tazminatlar hakkında uygulanacağı öngörülmüştür (geç. md. 7)

Taslakta sadece İş Kanununda değişiklik öngörüldüğünden 
Basın İşK, Deniz İşK ve TBK’na tabi sözleşmeler bakımından TBK md. 
146 ve TBK 147 hükümleri geçerli olacaktır. Diğer bir ifadeyle tazmi-
natlar için TBK md. 146 uyarınca on yıllık zamanaşımı süresi uygula-
nırken, ücret alacakları TBK md. 147 uyarınca beş yıllık zamanaşımı 
süresine tabi olacaktır.

Değişikliğin gerekçesi işverenler bakımından sürenin uzun ol-
ması, 10 yıl dava tehdidi ile karşı karşıya kalmanın yeni yatırımlar yap-
ma konusunda işverenlerin cesareti kırması, ekonomik anlamda önünü 
görme ve plan yapma konusunda sıkıntı yaşanması olarak belirtilmiş-
tir. İşçiler bakımından ise, fesih tarihinin net ve tartışmasız biçimde 
bilindiği, feshe bağlı alacağını dava etmek isteyen işçinin günümüz 
iletişim imkanları ve bilgilendirilme durumu dikkate alındığında 
fesihten itibaren on yıllık sürenin çok uzun olduğu, kendi alacağına 
karşı uzun süre kayıtsız kalan kişinin bu hakkının korunmaya layık ol-
madığı belirtilmektedir. Buna göre sürenin kısaltılması, işçinin yeni iş 
bulma ve geleceğini planlamasına katkı sağlayacak, feshe bağlı alaca-
ğını talep etme konusunda bir an önce herekete geçmesi lehine olan 
delillerin korunmasına yardımcı olacaktır. Yine taraflar arasındaki 
uyuşmazlığın en kısa sürede çözümlenmesinin sosyal barışa katkıda 
bulunacağı da belirtilmiştir.

 Zamanaşımı süresinin kısaltılmasının dava sayısını etkileye-
bileceği, bu noktada Taslak ile amaçlanan yargının iş yükünün azal-
masına hizmet edeceği açıktır. Yine, davaların iş sözleşmesinin sona 
ermesinden uzunca bir süre sonra açılması durumunda, delillerin su-
nulması ve değerlendirilmesi, tanık beyanlarının güvenilirliği, işyeri 
kayıtlarının tespitinin zorluk arzettiği bilinmektedir. Özellikle alt iş-
veren ilişkisinde asıl işverenin sorumluluğu bakımından alt işverene 
ve belgelere ulaşmak çoğu kez mümkün olamamaktadır. Bu noktada 
zamanaşımı süresinin amaca hizmet edecek oranda kısaltılması isa-
betli olabilecektir. Kuşkusuz 2 yıllık sürenin kısa olduğu daha makul 
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bir sürenin kabul edilebileceği de söylenebilir. Ancak bu gerekçelerin 
diğer kanunların kapsamına giren iş ilişkileri bakımından da mevcut 
olduğu dikkate alındığında, salt İş Kanunu bakımından bir değişiklik 
yapılmasını anlamlandırmak güçtür. 

 Karşılaştırmalı hukuk değerlendirildiğinde Alman Hukukunda 
2002 yılında yürürlüğe giren Borçlar Kanunu değişikliği öncesinde üc-
ret alacağı için 2 yıllık, tazminat alacakları için 30 yıllık zamanaşımı 
süresinin mevcut olduğu görülmektedir. 2002 değişikliği ile ücret ve 
tazminatlar için tek bir zamanaşımı süresi belirlenmiştir. Buna göre 
zamanaşımı süresi hakkın doğduğu ve hak sahibinin duruma ilişkin 
esaslı noktaları öğrendiği veya ağır ihmal olmaksızın öğrenebilece-
ği tarihi içeren yılın sonundan itibaren 3 yıldır (§ 195 BGB).  Ancak 
tazminat talebi vücut bütünlüğünün, yaşamın, sağlığın ve özgürlüğün 
ihlaline dayanmakta ise zamanaşımı süresi zararın meydana gelmesin-
den itibaren 30 yıldır (§ 199 Abs. 2  BGB).

 İngiliz hukukunda ayrımcılığa dayalı talepler bakımından dava 
açma süresi 3 aydır. Bu sürenin geçirilmesi durumunda hakim, ancak 
sürenin uzatılması adil ve haklı olarak görülebiliyorsa davanın görül-
mesine karar verebilmektedir. Sözleşmenin ihlali durumunda iş mah-
kemesinde 3 aylık, diğer hallerde zararın tazmini için 6 yıllık süre mev-
cuttur. Feshin geçersizliğine, ücret ve parasal hakların tahsiline ilişkin 
davalar 3 aylık süreye tabidir. Eşit ücret ve toplu işçi çıkarma ödemesi 
için 6 aylık süre geçerlidir.

 Taslağın gerekçesinde Almanya ve Fransa örneğine yer verilmiş 
ve Fransa’da otuz yıllık zamanaşımı süresinin 5 yıla indirildiği belirtil-
miştir.
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IV. OTURUM

PANEL

	 OTURUM	BAŞKANI:	Prof.	Dr.	Sarper	SÜZEK	(Atılım	
Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi)	 -	 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku 40. Yıl Toplantısına hoş geldiniz. Tüm panelistler olarak 
saygılarımızı sunuyoruz. Tabii açık söylemek gerekirse, Milli Komite-
mizin ve Derneğimizin 40. yılı toplantısını idrak etmesi beni heyecan-
landırıyor ve duygulandırıyor. Bunu söylemem lazım ve böyle güzel bir 
toplantıyı tertipleyerek, bunu bize yaşattığı için Sayın Başkanımıza, 
Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyorum. Hemen belirteyim, bugün-
lere gelmemizde başta merhum hocamız Prof. Dr. Kemal Oğuzman ol-
mak üzere bütün katkıda bulunanlara, bizi bugüne ulaştıranlara şük-
ranlarımızı, minnetlerimizi sunmak istiyorum.

 Şimdi bir ülkede, hele bizim 
ülkemizde, yani bir kurumun 40 yıl 
başarıyla devam etmesi gerçekten 
çok önemli bir olaydır. Bunun de-
ğerini bilmek lazım. Bunun gerçek-
leşesinde gerek bizden önceki hoca-
larımızın, gerek bizim kuşağımızın 
kendi arasındaki dostluğu, Yargıtayla 
olan iyi ilişkilerimiz, karşılıklı anlayış 
içinde sorunlarımızı tartışmamız ve 
uyum içinde olmamızın çok önemli 
etkisi var. Başka dallarda, iş hukuku 
dışındaki başka dallarda gerçekleşti-
rilemeyen bir hususu gerçekleştirmiş 
oluyoruz ve zannediyorum bütün iş 
hukukçularını ülkemizde gururlandı-
ran bir başarıdır bu, bunu söylemem lazım. Dolayısıyla tabii temennim 
-ki bundan eminim şimdi bunu söylerken- bizden sonraki kuşakların 
da, işte bizden sonraki genç profesörlerin, doçentlerin görüşlerini iz-
liyorsunuz, onların da aynı uyum ve dostluk içinde bu güzel kurumu, 
hukuki kurumu, son derece önemli, etkili kurumu çok uzun yıllara ta-
şımalarıdır. 

 Şimdi efendim, bizim görüyorsunuz işimiz zor, yani 9 panelist 

Prof. Dr. Sarper SÜZEK 
 Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
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hepsi birbirinden etkili yerlerde, hemen gerçekten bunu söylemem 
lazım, hocalık çok güzel bir duygu, panelistlerimizin 4’ü Ankara 
Hukuk’tan benim öğrencim zaten, dolayısıyla hepsiyle ayrı ayrı iftihar 
ediyorum. Tabii diğer panelistlerle de iftihar ediyoruz, buna hiç şüphe 
yok. Şimdi müsaadenizle ben başkanımızdan da izin aldım, Sayın 
Yargıtay üyelerinden ve diğer katılımcılardan da, panelistlerden de 
izin aldım, buradaki sırada küçük bir değişiklik yapacağız. İlk önce 
sendikacı arkadaşlarımıza söz vereceğiz, daha sonra idareyi temsilen 
Dr. Ali Kemal Sayın Beyefendiye söz vereceğim, en son sözü her zaman 
olduğu gibi yüce Yargıtayımıza bırakacağız. Onlardan görüşlerini 
isteyeceğiz. Şimdi dolayısıyla ben sendikacı dostlarımızdan başlamak 
istiyorum müsaadenizle, ilk önce Sayın Av. Necdet Okcan, sizden 
görüşlerinizi rica edeceğiz. Şunu da belirteyim: Süremiz iki saat ve biz 
9 kişiyiz, 15’er dakika versem bile iki saati aşacağız. Dolayısıyla ne olur 
hiç olmazsa 15 dakikaya riayet edelim, ama idarenin temsilcisi Sayın 
tek başına olduğu için ona küçük bir fark, küçük bir imkân rica etti, tek 
başına olduğu için tanıyacağız, Sayın Okcan, buyursunlar.

Av.	Necdet	OKCAN	(DİSK)	- Hocam, teşekkür ederim. Ben 
de konuşmama başlamadan önce, bu toplantıya katılan Yargıtayımızın 
değerli başkan ve üyelerini, hocalarımızı, değerli meslektaşlarımızı,  
şahsım ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK 
adına selamlıyorum. 

Şimdi bu tasarıya ilişkin gerek hocalarımız, gerek yurtdışın-
dan gelen konuklarımızın karşılaştırmalı hukuk bakımından değerli 
görüşlerini dinledik.  Sabahki oturumlarda, yasa tasarısıyla ilgili çok 
iyi, hayırlı konuşmalar olmadı, tasarı yoğunlukla eleştiri aldı. Elbette 
yargımızın, iş yargısının önünde duran sorunlar belli. Yaklaşık 3.5 - 4 
yıla yaklaşan yargılama süreleri, iş yükünün ağırlığı belli.  Ancak DİSK 
olarak buna getirilen çözümlerin,  bu tasarıyla  getirilen düzenlemeler 
olmadığını düşünmekteyiz. 

İş Mahkemeleri Kanun tasarısındaki en önemli önerilerden 
biri,  bireysel ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi alacakları 
ile işe iade taleplerinde dava açmadan önce arabulucuya başvurma zo-
runluluğunun getirilmesidir. Sabahki oturumlarda da, zorunlu arabu-
luculuk sistemine ciddi eleştiriler yöneltildi, gönüllü arabuluculuk sis-
teminin daha doğru olacağı belirtildi. BM Uluslararası Çalışma Örgütü 
ILO’nun, Toplu iş ilişkilerinde, bir toplu iş sözleşmesi prosedürü olan 
resmi arabuluculuk kurumuna, zorunlu tahkime, ciddi eleştirilerinin 
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bulunduğu, yıllarca Türkiye’yi bu konuda eleştirdiği bilinmektedir.  Sa-
yın Prof.Dr. Nuri Çelik Hocamın kulaklarını çınlatayım, geçen gün Fa-
cebook’tan bir paragraf da olsa bu konuyla ilgili görüşlerini aktarmış, 
arabuluculuk gönüllü olması gerekir diyor. Biz de, bireysel iş uyuşmaz-
lıklarında arabuluculuğun gönüllü olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Çünkü hocalarım anlattı, bunları çok 
gerekçelendirmeyeceğim. İşçinin ko-
runması ilkesi, işçinin zayıf olması, 
haklarını bir avukatla temsil edil-
mediği zamanlarda gerçekten ölçe-
memesi ve bazı zorluklar karşısında 
zorunlu arabuluculukta hakların çok 
altında birtakım uzlaşmalara imza 
atacağı hususunda ciddi endişeleri-
miz bulunmaktadır. Biz bunu nerede 
görüyoruz? İbraname meselesinde 
çok karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz,  
iş akdi feshedilen bir işçi, 40 katır 
mı 40 satır mı ? noktasına getirildi-
ği zaman, işçi ibraname karşılığında 
birtakım haklarından vazgeçerek, 
işverenden daha düşük haklara o an 
için razı oluyor, ama ondan sonra ibranameyle gerçek haklarının kar-
şılanmadığını ileri sürerek yargıya başvuruyor. Yargıtay’ın iş hukuku 
dairelerinin önemli kararlarının, ibra konusundaki kararlarının özünü 
bu oluşturuyor. İşçinin iradesinin fesada uğratılması, sakatlanması, 
gerçek iradesinin gerçek bir ibra iradesi içermediği noktası vb. Dolayı-
sıyla bu örnekler uzatılabilir. Fakat ben size daha başka bir açıdan ele 
almak istiyorum. 

Şimdi İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de büyük şehirlerde 
arabulucular gerçekten tarafları tanımıyor olabilir, tarafsız, bağımsız 
olabilir, ama biz yerel ölçekte bunun nasıl bir hale geldiğini 
kestiremeyebiliriz. Küçük bir ilde, küçük bir ilçede tarafların birbirini 
tanıdığı çeşitli sosyal, etnik, dinsel, cemaatçı birtakım bağlantılar, 
aşiret ilişkileri, mafya ilişkileri nedeniyle işçinin orada iradesinin baskı 
altına alınabileceği noktasında çeşitli endişelerimiz var. 

 Kanun tasarısında işe iade davası müessesesinde yapılan 
düzenlemelerle işe iade artık ülkemiz uygulamasında çok gerilemiş, 
neredeyse fonksiyonunu icra etmeyen sorunlu bir alana yeni sorunlar 

Av. Necdet OKCAN
DİSK 
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ithal ediyoruz. 4857 Sayılı İş Kanununun 21. Maddesinde yapılan 
değişiklik ile iş sözleşmesinin feshinde işçinin çalıştırılmadığı (boşta 
geçen) süre alacağının mahiyeti “tazminat” olarak nitelenmektedir. 
Mevcut düzenleme gereği geçersiz sayılan fesihte işçiye ihbar ve kıdem 
tazminatı ile diğer yasal hakları işverence ödenmiş olsa dahi, hizmet 
süresine eklenen bu dört aylık süre sebebiyle ihbar ve kıdem tazminatı 
veya yıllık izin ücreti farkları ortaya çıkmaktadır. Madde gerekçesinde 
anılan bakiye alacaklarının yeni davaya neden olduğu belirtilip bu 
nedenle 4 aylık boşta geçme süresine ilişkin ücretin artık tazminat 
olarak nitelendirileceği belirtilmiş. Dolayısıyla işveren artık bu boşta 
geçme süresine ilişkin ödemenin sigorta primini ödemeyeceği gibi bu 
süre kıdeme bağlı haklara da bir etki yaratmayacaktır. Böylece işçinin 
bir hakkı daha gasp edilmiş olacaktır.

Ayrıca hem boşta geçme üresine ilişkin “tazminat” hem de işe 
başlatmama tazminatı miktar olarak belirleneceği gerekçesi ile artık 
her iki tazminatın hesabı iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki ücret 
üzerinden yapılacaktır. Yine işe başlatılmayan işçiye, yasal şartların 
oluşması durumunda ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin 
ücreti gibi feshe bağlı hakların, geçersiz sayılan fesih tarihi esas alınarak 
belirlenmesi öngörülmektedir. Böylece işçinin, işveren tarafından işe 
başlatılmadığı tarihin, iş sözleşmesinin sona erdiği tarih olarak kabulü 
şeklindeki mevcut uygulamadan vazgeçilmektedir. Dava süresince 
meydana gelmiş ücret artışları ve kıdem tavanındaki artışlardan işçi 
yararlanamayacaktır.                                                              

Bunun diğer bir etkisi madde gerekçesinde de itiraf edilmiştir. 
İşe iade davaları artık yetki tespiti ve iş güvencesinin kapsamı açısından 
otuz işçi sayısının tespitinde bekletici mesele yapılmayacaktır. Yani işe 
iade davası açan işçiler çalışan sayısından veya üye sayısında dikkate 
alınmayacaktır. Bunun işçi ve sendikalar aleyhine bir düzenleme 
olduğunu belirtmeye gerek yok. İşverenlerin sendikal örgütlenmede 
bir çok üyeyi yetki tespiti başvurusundan hemen önce  işten çıkardığı 
düşünülürse bu işçilerin üye sayısında dikkate alınmamasının 
işverenlere sendikal örgütlenmeyi engellemek için yeni bir imkan 
tanındığı görülecektir.

Bu düzenleme yapılırken ne amaçlanmaktadır. İkinci bir 
yargılama olmasın, alacaklar tazminat olarak belirlensin, ilk fesih 
tarihi itibariyle hakları esas alınsın, fakat bunu Gülsevil Hocam 
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anlattı, bunun da bir derde derman olmayacağı belli. Çünkü evet, biz 
bunu icra edilebilir bir ilam haline getirdik, eda davasına dönüştürdük 
bunu, şöyle sorunlar çıkmayacak mı? İşe iade davasında verilen ilamın 
niteliğini tespit hükmünden çıkarıp, eda hükmü haline getirip,  ilamlı 
icra takibi yapılır hale getirdik. Peki sorunları çözdük mü ? İşveren 
dedi ki, 10 günlük süre içerisinde başvuru yok. Başvurdu 10 günlük 
süre içerisinde, ben ona gel dedim, 3 günlük de mehil verdim şu tarihe 
kadar başvur dedim, başvurmadı. Geldi, başvurdu, samimi değil. İşçi 
gitti dedi ki işverenin çağırması samimi değil. Bakın, bu tartışma zaten 
bu ikinci davaların yumağını oluşturdu. Demek ki bunu çözmüyoruz. 
Bu düzenlemeyi de kabul etmemiz mümkün değildir. 

Diğer önemli bir düzenleme de kanun yollarına ilişkin 
yapılan değişikliklerdir. Gülsevil Hocam bu temyiz kanun yollarına 
ilişkin detaylı bir gerçekten olasılıkları da içeren bir sunum yaptı. 
Gerçekten biz de aynısını düşünüyoruz.  İş davalarında; işe iade ile 
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Hukuku uyuşmazlıklarında Yargıtay 
yolunun kapatılması kabul edilir bir yaklaşım değildir. İşe iade 
davaları, sendikaların yetki, genel kurul uyuşmazlıkları, grev, işkolu 
ve işletme kavramları ile ilgili uyuşmazlıkları çok özel ve teknik 
nitelikteki davalardır. Bu davaların sadece İstinaf Mahkemelerine 
itiraz yolu ile gönderilmesi; temyiz ve Yargıtay yolunun kapatılması 
tarafımızca kabul edilemez bulunmaktadır. Yargıtay yoluna kapatılan 
bu davalarda, Yargıtay’ın uzman Daireleri, içtihatlarını oluşturmak 
için yıllar harcamış, büyük emek sarf etmişlerdir. Bugün bile zaman 
zaman içtihatların oturmadığına, uzman Dairelerin bile zaman zaman 
bocaladığına tanık olunmaktadır. İşçi örgütlerinin hukukunu ve toplu 
pazarlık hakkının kullanılmasını etkileyecek söz konusu düzenlemeler 
İş Hukuku’nun bu bölümünü adeta sıfırlayacak, yılların getirdiği 
birikim, emek ve deneyim çöpe atılacaktır. 

Bunun yanında, Bölge adliye mahkemeleri her ne kadar 
bir başkan 2 üye ile heyet halinde toplanıp karar verecek olsa da 
bu mahkemeler yerel mahkemelerin benzeri bir yargılama süreci 
görecek olup Yargıtay gibi içtihat ortaya koymayacaktır. Bu durumda 
yerel mahkemede ki yargılamanın tekrarından ve temyiz yolunun 
kapatılmasından başkaca bir sonuç ortaya çıkmayacaktır. İstinaf 
mahkemesi iddia edilenin aksine davanın esasına bakacağından 
davaların daha da uzamasına neden olacaktır. İçtihat birliği birden 
fazla istinaf mahkemelerinin kurulmasıyla kaybolacaktır. 



224

Kritik düzenlemelerden biri de zamanaşımı meselesi. 
Zamanaşımı meselesinde şimdi bir kere bu Anayasanın eşitlik 
ilkesine aykırıdır. Gerçi Gülsevil Hocam Almanya’dan, Fransa’dan 
örnek verdi, ama kendi ülkemizdeki diğer zamanaşımı sürelerine 
baktığımız zaman işçilik hakları konusunda ciddi bir indirime gidiliyor 
ve iki yılla sınırlanıyor. Bir kere diğer ticari alacaklarda, medeni 
haklara ilişkin alacakların hiçbirinde bu kadar kısa zamanaşımı 
süreleri bulunmamaktadır Borçlar Kanununda, dolayısıyla bu bir 
eşitsizlik, işçiler bakımından bir eşitsizlik yaratmaktadır. İkincisi, 
bizim ülkemizde iş davaları pratiği, diğer dava türlerinden farklı  
gelişmektedir. Benim yaklaşık 25 yıla yakın bir meslek hayatım var. 
Hep iş davaları takip ediyorum. Zaman zaman bilirkişilik yaptığımız 
oluyor. 10. yılda dava açan işçi sayısı çok istisnai bir uygulamadır, çok 
azdır. 10 yıllık zamanaşımının işçiler bakımından ne gibi bir faydası var? 
Biliyorsunuz işçiler dava harçlarını yatıramama, davalarda belirsizlik, 
işte haklı fesih mi, geçerli fesih mi, karşı tarafa, işçi tarafına yüklenecek 
ücreti vekâlet, harçlar, masraflar bakımından kısmi dava açıyor işçiler. 
Kısmi davada biliyorsunuz Yargıtayın yerleşmiş içtihatlarına göre 
zamanaşımını sadece o kısmi miktar bakımından süreyi kesiyor. İşçi 
ileride ıslahla bunu arttırmak istediği zaman o da zamanaşımı süreleri 
tekrar bir kez daha hesaplamak durumunda kalıyor. Bu bakımdan 
ciddi hak kayıplarına yol açacak bir miktardır. Bugün bir alacak 
davası yaklaşık olarak 1.5-2 yılda bitiyor, yaklaşık 1.5-2 yıla yakın da 
Yargıtayda bekliyor. Yaklaşık 3.5-4 yıl arasında bir alacak davasının 
bitmesi var. Bir de Yargıtay bozması sonrasında, tekrar yargılama 
ile bu süre 7-8 yıla çıkabilmektedir. Dolayısıyla siz bu süre içerisinde 
zamanaşımı sürelerini kaçırmış olabilirsiniz, alacaklar  zamanaşımına 
uğramış olacak, büyük bir mağduriyete sebep olacaktır. Dolayısıyla bu 
sürelerin düşürülmesini kabul edemeyeceğimizi söylemek isteriz. 

 Sonuç olarak, Tasarı iş yargılamalarının hızlandırılması 
gerekçesi daha doğrusu bahanesi ile bireysel ve kolektif iş hukukuna 
ilişkin işçi lehine var olan haklar kısıtlanıp işçilerin/sendikaların yargı 
yolunu etkili kullanmaları (mevcut durum göz önüne alındığında dahi) 
iyice ortadan kaldırılmaya çalışılmakta olup konfederasyonumuz, 
işçiler, bireysel ve toplu pazarlık hukukunda son derece işveren yanlısı 
bu düzenlemelerin tümünü kabul edilemez bulmaktadır. 

 Sabrınız için teşekkür eder, tekrar saygılarımı ve sevgilerimi 
sunarım. 
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Av.	 Hüseyin	 ÖZ	 (Hak-İş	 Konfederasyonu)	 - Teşekkür 
ederim. Kıymetli Hocam, Kıymetli Yargıtay 1. Başkan Vekilim, kıymet-
li üyelerim ve hocalarım, kıymetli katılımcılar; hepinizi HAK-İŞ Konfe-
derasyonu adına konuşmama başlarken saygıyla selamlıyorum. Tabii 
hocalarımıza tebliğleri için gerçekten canı gönülden teşekkür ediyo-
rum, çok istifade ettiğimi ifade edebilirim. Bu kanun taslağını hazırlık 
evresinde 1-1.5 saatlik bir süreyle görme imkânımız oldu. Ben sözleri-
me başlarken her şeyden önce 2004 yılı içerisinde 4857 sayılı İş Kanu-
nunun hazırlık evresiyle ilgili birkaç 
cümle söyleyerek başlamak isterim. 
O dönemde de HAK-İŞ Konfederas-
yonunda görevliydim, bugün getiril-
mek istenilen düzenlemelerin önemli 
bir kısmı 4857 sayılı İş Kanununun 
içerisinde yapılan düzenlemeler. Her 
ne kadar İş Mahkemeleri Kanunuyla 
ilgili önemli düzenlemeler getiriliyor 
olsa da 4857 sayılı İş Kanununda da 
ve tarafların mutabakatıyla çıkmış 
olan 6357 sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunuyla ilgili çok 
önemli değişiklikler yapılıyor. Do-
layısıyla o dönemde mutlaka her iki 
kanunda hazırlık evresinde bulunan 
hocalarım, yakinen çalışan hocalarım bilecek, hatırlayacaklardır, iş-
çi-işveren kesiminin ve Çalışma Bakanlığının üçlü danışma toplantı-
ları içerisinde ve teknik toplantılar içerisinde bu yasal düzenlemeler 
büyük oranda mutabakatla hazırlanan düzenlemeler oldu. Bununla il-
gili belki onlarca toplantılar yapıldı. Bu toplantılar neticesinde tarafla-
rın çok cüzi mutabık kalamadığı hususlarda TBMM ve hükümet o dö-
nemde irade kullandı. Ancak bugüne geldiğimizde olaya baktığımızda 
gerçekten işçilik hakları bakımından ne yazık ki üzülerek ifade etmek 
gerekirse, çok önemli bizi geriye getirecek noktalar var. Bütün bunlara 
rağmen biz bu tasarının ön aşamasında çalışmalarında hiçbir şekilde 
bulunmadık, bulunamadık. Belki de Çalışma Bakanlığındaki Çalışma 
Genel Müdürlüğümüzün tasarıyla ilgili hazırlık evresinden haberdar 
olması neticesinde konfederasyonlarımıza, konfederasyon yetkilileri-
mize çok kısa sunumlar yapıldı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabu-
luculuk Daire Başkanlığı tarafından, ben o sunum için teşekkür ediyo-

Av. Hüseyin ÖZ 
Hak-İş Konfederasyonu
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rum, ama bu düzenlemelerin böyle olmaması gerektiğine inandığımı 
ifade etmekle başlamak istiyorum. 

Gerçekten şunu ifade etmek gerekir: Zamanın darlığı, akşamın 
ilerleyen saati oldu, söylenmesi gereken esasen birçok şey söylendi. Son 
olarak sunum yapan Gülsevil Hocamın yapmış olduğu tebliğine atıfta 
bulunarak ben birkaç konuda görüşlerimi ifade etmek istiyorum. O teb-
liğe büyük oranda konfederasyon olarak imzamızı atabileceğimizi ra-
hatlıkla gönül rahatlığı içerisinde söyleyebilirim. Gerçekten arabulucu-
luğun, kısa bir süre önce arabuluculuk hususunda eğitim almış olan bir 
hukukçu olarak da ifade etmek istiyorum, arabuluculuğun adı üzerinde 
gönüllü olması gerekir. Oysa bizim yasal düzenlememizde tarafları 
âdeta buna zorluyor, zorlayıcı bir arabuluculuk düzenlemesi geliyor. 
Dolayısıyla zorlayıcı bir düzenlemeye tarafların mutlaka bir direnci 
olacağı gibi süreç içerisinde bu zorlayıcı düzenleme neticesinde işveren 
kesimine göre daha zayıf durumda olan işçi kesiminin gerçekten masaya 
oturduğunda bir hak kaybıyla başlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Çünkü taraflar arasında bir güç dengesi yok, ekonomik denge yok, 
pozisyon dengesi yok. Daha bir ay önce işten çıkartılmışsınız, işten 
çıkartılmadan önce büyük oranda konuşmuşsunuz, görüşmüşsünüz, 
çıkartılmamanız için bir sürü şey yapmışsınız veya belki de sabah 
kalkmışsınız, bir bakmışsınız ki işveren sizi kapıya koymuş. Böyle bir 
ortamda hiç haberiniz olmadan kapıya konulduğunuz bir ortamda, 
zorunlu arabuluculuk müessesesi nedeniyle sizi kapıya koyan, hiçbir 
şekilde size danışmayan, sormayan bir işverenle masaya oturup uzla-
şacaksınız. Bu çok mantıklı gelmiyor işin doğrusu, dolayısıyla burada 
işçi kesimi olarak ve konfederasyonumuz adına ifade etmek gerekirse, 
bunu ancak ve ancak gönüllü olarak taraflar gitmek istiyorsa bu ilişkiye 
gidebilmeliler. İşe iade müessesesi Batıyla mukayese ettiğimizde örne-
ğin, Alman hukukuyla mukayese ettiğimizde bizde bir gerçek anlamda 
bir işe iadeden söz etmek mümkün değil, olay tamamen bir tazminata 
dönüşmüş durumda. Alman hukukunda yargıç değerlendiriyor, bakı-
yor, işe iadenin koşulları varsa işe iade ediyor tıpkı temsilcilerde oldu-
ğu gibi, hocalarım biliyor. İşveren bu işçiyi işe başlatmadığı müddetçe 
ücretlerini ve diğer haklarını, sosyal haklarının tamamını ödemek zo-
runda. Bizde böyle bir şey yok, dolayısıyla şimdi olmayan bir hakkı da 
bugün itibariyle zorunlu arabuluculuk müessesesiyle işverenle pazar-
lığa götürmek suretiyle biz yüzde 50 oranında daha geriye götürmekle 
karşı karşıyayız ki bizim konfederasyon olarak böyle bir düzenlemeyi 
kabul etme ihtimalimiz bile yok, onu açıkça söylemek gerekir. 
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Gerçekten işe iadenin neticesinde ortaya çıkan boşta geçen süre 
ücretiyle ilgili özellikle boşta geçen süreye ait ücretin bir tazminata dö-
nüştürülmesi neticesinde tazminat hakları bakımından, ücret ve sosyal 
haklar bakımından gerçekten büyük oranda kayıplar var. Bu kayıpların 
daha masaya oturmadan arabulucu müessesesini düzenlenirken henüz 
haklarımızı kaybettiğimizi fark ediyoruz, kaybetmekle karşı karşıya ol-
duğumuzu fark ediyoruz. Dolayısıyla bir de arabuluculuk aşamasında 
yaşanacak kayıpları dikkate alırsak, yani hakikaten kabul edilebilir bir 
tarafı yok.

Bunun ötesinde özellikle temyiz, istinaf ve kesinlik sınırıyla 
ilgili çok dikkat çekici ben tasarıya vakıf olduğum zaman Arabulucu 
Dairesindeki arkadaşlarımıza da ifade etmiştim, çok dikkat çekici bir 
düzenleme var. Bugüne kadar bizim özellikle 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunundan doğan çok önemli davalarımız var, 
önemsediğimiz davalarımız var ve bunlar özel ve teknik hukuk bilgi-
si gerektiren davalar. Şimdi bu davalarda, bugün 7, 9. ve 22. Hukuk 
Dairelerimizin bakmış olduğu bu davalarda henüz bir mutabakat, bir 
içtihat birliği sağlanamamışken, bu davaların istinaf mahkemelerine 
bırakılıyor olması doğrusu şahsım adına da ifade etmek istiyorum, çok 
kabul edilebilir görmüyorum. Çünkü ortada gerçekten uzmanlık, tek-
nik bilgi birikimini gerektiren sendikaların delege seçimlerinin iptali, 
genel kurulların iptali, profesyonel sendikacıların haklarını ilgilendi-
ren davalar, temsilcilerin davaları, yetki tespit davaları, işkolu tespit 
davaları, işletmenin niteliğinin tespitine ilişkin davalar, gerçekten 
bunlar çok önemli davalar ve bu davaların bugüne kadar yaşadığımız 
deneyimlerden hareketle ifade etmek gerekirse -yeni oluşturulan süreç 
içerisinde ne gelir tabii onu da çok fazla bilmiyorum, ama- yeni oluştu-
rulan istinaf mahkemelerinde henüz oluşturulacak bunun bir yerleşme 
süreci olacak, içtihat süreci olacak. Bu aşamada doğrudan istinaf mah-
kemelerine aktarılması ve oradan da temyiz hakkının ortadan kaldırıl-
ması hakikaten bizim açımızdan ciddi bir endişe kaynağıdır diye ifade 
etmemde yarar var.

Yine zamanaşımı meselesinde Gülsevil Hocam ifade ettiler, di-
ğer hocalarım da kısmen ifade ettiler. Zamanaşımında da gerçekten 
birbiriyle çelişkili durumlar ortaya çıkacak, bu aşikâr. Zamanaşımı 
meselesinde, ülkemizdeki kayıt dışılık sorunuyla zamanaşımını birlik-
te değerlendirdiğimiz zaman iki yıllık zamanaşımı süresinin özellikle 
her şeyin kayıt altında olduğu, dört dörtlük sistemin işlediği ülkeler-
le bizim mukayese edilmemiz, oradan hareketle iki yıllık bir zamana-
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şımının getirilmesi gerçekten bizim açımızdan ciddi anlamda endişe 
kaynağı, zira bu zamanaşımı süresiyle biz yargılama sürecine başlar-
sak tazminat alacaklarında -ki ücretler tartışma konusu olacaktır kayıt 
dışılık nedeniyle- gerçek ücretlerin bildirilmediği bir ortamda davala-
rın da sürdüğü süreyi dikkate aldığımız zaman, uzun dava sürelerini 
dikkate aldığımız zaman henüz dava devam ederken işçilerin ciddi 
anlamda bir hak kaybıyla karşı karşıya kalacağını ifade etmekte yarar 
görüyorum.

Hocam, ben bu şekliyle konuşmamı tamamlamak istiyorum, 
çok teşekkür ederim.

Av.	Ferhan	TUNCEL	 (Türk-İş)- Değerli hazirun, hepinizi 
şahsım ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ adına 
saygıyla selamlıyorum. Burada sosyal taraf temsilcisi olarak bulu-
nuyorum. İlk önce bana özellikle iş 
hukukunu sevdirip, bu alanda ça-
lışmamı teşvik ettiği için Sarper Sü-
zek Hocama çok teşekkür ediyorum, 
kendisinin huzurunda da pek çok 
defa panellere katıldık. Nihayetinde 
bir panelde daha bulunmanın kıvan-
cını yaşıyorum. Milli Komitede ko-
nuşuyor olmanın kıvancını da ayrıca 
yaşıyorum. Milli Komitenin bir top-
lantısına iştirak edebilmek, kürsüde 
olmak, orada mikrofon tutabilmek iş 
hukukuyla ilgilenen kişiler açısından 
hakikaten çok önemli bir şeydir. Ben 
kendi nam ve hesabıma bu konuda 
da çok sevinçliyim.

Şimdi, önümüzdeki tasarı taslağına baktığımız zaman gördüğü-
müz bir kısım aksaklıklar var. Tabii eleştiriler olacak, eleştiri yapıldık-
ça, daha iyiye gidebilme şansımız var. Adalet Bakanlığı çalışmış, bir 
taslak hazırlamış. Bunu eleştireceğiz, eleştirilerimizi yapıcı olarak yap-
tığımız sürece herkes bundan fayda görecektir. Burada tabii kısıtlı za-
man içerisinde bütün eleştirileri yağmur gibi yağdırmak da mümkün, 
ama böyle temel noktalara baktığımızda ilk şunu söylemek istiyorum. 
Dışarıda Mehmet Beyle konuşurken inşaata baktık Mehmet Çamur 
Beyle, kendisi bir örnek verdi, o örneği hemen burada kullanacağım, 

Av. Ferhan TUNCEL 
  Türk-İş
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daha sonraki konuşmalarımda da kullanabilirim, çünkü güzel bir ör-
nek. Dışarıda yapımı devam eden bir inşaat var, kocaman bir yapı. o 
yapının oluşumunda yada eser diyelim artık temel bileşenler var. Ser-
maye sahibi var, mal sahibi var, orada çalışanlar var. Hepsi bir araya 
gelerek bir denge içerisinde o binayı oluşturuyorlar. Şimdi bizim iş hu-
kukumuz da 70-80 yıllık, 90 yıllık süreç içerisinde, ama özellikle 1960 
sonrasında bayağı bir evrilme gösterdi ve güzel bir inşaat haline geldi. 
Zaman zaman bunun eleştirileri oluyor, haksız eleştiriler de oluyor, 
bunun da farkındayız. Şimdi tam önümüzde bu konuları düzenleyen 
bir tasarı taslağı var. 

Burada ilk eleştirim tasarı iş hukukunun kendine özgü bir kısım 
özellikleri dikkate alınmadan hazırlanmış. Bunu görüyorum. Bizim 
açımızdan sıkıntılar var. İşçiler açısından yani bu haliyle kanunlaştı-
ğını düşündüğümüz zaman bizim bundan zararsız çıkmamız mümkün 
değil, muhakkak ki bir hasar ve zarar göreceğiz. Bu düzeltilebilir mi? 
Henüz önümüzde bir taslak var, elbette ki üzerinde daha çalışılacak. 
Hatta bence belli bazı maddeleri üzerinde sosyal tarafların Adalet Ba-
kanlığından ayrı olarak çalışması lazım. Yani birkaç maddeyi özel ola-
rak tanzim etmek gerekebilir. Ben böyle düşünüyorum. İş Hukukunun 
kendine özgü bir niteliği var. Hani şimdi hocalarım anlattılar o özel 
niteliği detaylı detaylı, örneğin Kübra Hocam dengeleri anlattı. Şimdi 
burada şöyle bir söylem var: Mesela, en basit bu zorunlu arabuluculuğa 
yönelik olarak deniliyor ki iş davalarının yüzde 99’u hep işveren aley-
hine bitiyor, işçi lehine yorum çok kötü bir şey, filan. Şimdi işçi lehine 
yorum bambaşka bir şey, davaların işçi lehine sonuçlanması bambaşka 
bir şeydir. Hani işçi lehine yorum dediğimiz zaman boşluk olacak, örf 
ve adet olmayacak, vesaire çok nadir alanda kullanılabilecek bir şey, 
ama işçinin davayı kazanması ayrı bir husus. İşçi, orada bir yargıcın 
önüne çıkıp, hakkını arıyor. Diyor ki işveren benim hakkımı vermedi, 
ben hakkımı alamadım, şu şu kalemlerde benim alacağım var. Yargıç 
da bakıyor, değerlendiriyor ki evet kardeşim, senin şu şu kalemlerde 
alacağın var. Burada zaten hakkını alamadığını ileri süren birisi var, 
mahkeme nezdinde de bu hakkını arıyor. Bu davanın yüzde 99 işçi le-
hine bitmesi değil, belki de yüzde 100 bitmesi lazım. O yüzden konuyu 
çarpıtmamak gerek. 

Şimdi dönüyoruz, burada arabuluculuk zorunlu olsun mu, 
olmasın mı? Artık felsefi tartışmalar bir noktaya geçmiş, taslakta 
zorunluluk olarak söylenmiş. Bunun üzerine de çok konuşuluyor. Şimdi 



230

baktığımız zaman yine dengelerden hareket ettiğimizde zorunluluğun 
işçi aleyhine sonuçlar doğurabilme ihtimali oldukça yüksek, yani bu 
işçinin kendi özel durumundan belki az veya yetersiz eğitimli, konular 
hakkında az bilgili olmasından kaynaklı yani mağdur edebiyatı adına 
söylemiyorum ama bu gerçek. İşçinin bu durumundan kaynaklı olarak 
zarar görme ihtimali var. Düşünün işçi zorunlu olarak arabulucunun 
karşısına gittiğinde arabulucu işin doğası gereği taraflara eşit mesafede 
olacak, tabi biz ondan iş hukukunun kendine özgü özelliklerini gözö-
nüne almasını da bekleyemeyeceğiz. Yani işçi açısından hak kaybı ya-
şama ihtimali çok yüksek. Hele hele arabuluculuk sonunda imza edi-
lecek nihai anlaşmanın daha sonra dava yolunu kapatıyor olması, o da 
bir büyük sıkıntılı kalem olarak karşımıza çıkıyor. 

Peki bu çözümsüz müdür? Belki şöyle bir çözüm düşünülebilir: 
Yıllar içerisinde bakıyorum, mesela bizim önemli taleplerimiz vardı 
geçmiş yıllar içerisinde, dedik ki işçi alacakları, işçi davaları söz konu-
su olduğunda bu harçları dava kesinleştikten sonrasında bir formülle 
düşünülsün, ama biz bunları böyle seslendirmeye başlarken, harçlar 
yukarıda, filan derken şak peşin harç işi geldi. Yani azdan daha da aza 
gidiş oldu. Şimdi böyle bir koşul içerisinde karşılaşıldığında işçinin 
hak arama özgürlüğü de, adalete erişimi de engellenmiş olabiliyor. 
Belli miktar alacakları düşünürsek, örneğin diyelim ki işçinin toplam 
3 000 lira alacağı var, 3 000 lira alacağı olduğunu söylüyor. 3 000 lira 
alacak için dava yoluna gittiğinde avukat parası vermesi ayrı bir sorun, 
dava harçlarını vermesi ayrı bir sorun, davayı kendisine takip etmesi 
ayrı bir sorun, şimdi bu koşulda bir işçinin lanet olsun, kalsın işte, Al-
lah’ından bulsun deyip, sırtını dönme ihtimali çok kuvvetli, nitekim 
pek çok olayda işçi hakkını almaktan vazgeçiyor. O yüzden mesela, be-
lirli, ufak, yani hesaplanabilir limitlerin mahkeme yoluna gitmeden de 
çözülmesi söz konusu olabilir. Burada işçi de bundan yarar sağlayabi-
lir, ama hiç ayırt etmeden her şeyi arabulucuya gönderirsek, o zaman 
arabuluculuk mekanizmasını çalışmaz hale gelebilir. Orada iyi hesap 
edilmesi gereken noktalar var. Yani iş yükü ne ölçüde olacak, ne kadar 
büyük bir işle uğraşılacak, bunlar biraz belirgin olan hadiseler değil. 
Zaman zaman seslendiriliyor, işte Anayasaya aykırılık var mıdır, yok 
mudur? O da bence çok büyük bir sorun değil, bir şekliyle Anayasaya 
aykırılık noktası giderilebilir, kelimelerdeki değişikliklerle, yani o da 
ayrı bir tartışma konusu, ama o engelden bu kanun takılmaz, ben öyle 
düşünüyorum. Kanun çıkacaksa o engeli aşarak çıkar. Önemli olan ka-
nunun içerisindeki hükümleri biz iş hukukuna doğru ne kadar bükebi-
leceğiz?
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Şimdi şey çok kolay, istemezük, ya asla böyle bir kanun çıkmasın 
deyip, işin içinden sıyrılmak işin kolay tarafı, ama biz geçtiğimiz yıllar 
içerisinde şunu gördük: Sosyal diyalog mekanizmalarını ne kadar 
işletirsek, o kadar da lehimize sonuçlar elde edebilme şansımız var. O 
yüzden burada önümüzde bir taslak kanun var. Bunu biz çalışıyoruz, 
Bakanlık zaten çalışıyor. Belki yarın işte Ali Kemal Hocam söyleyecek, 
belki Bakanlıkta sosyal taraflar olarak biraz çalışmalar yapacağız. Belki 
iş hukukumuzun değerli hocaları bu konuda bir rapor hazırlayacaklar. 
Yani tam pişmiş bir şey yok, o biraz daha pişirilebilir noktaya 
gelebilecek.

Şimdi zaman böyle çok hızlı akıyor, söylenecek de çok 
fazla şey var. Ben aklıma gelmişken peş peşe söyleyeyim. İşe iade 
davaları deniliyor. Ben bu işe iade davasını arabuluculuğa çok uygun 
bulmuyorum. Geçen sefer de söylemiştim, yani burada ben sıkıntı 
görüyorum ki bu bakış açımı da destekleyen pek kimseyi de bulama-
dım. Belki ben yanlış düşünüyorumdur, yani hukukçular öyle her şeyi 
doğru düşünecek diye bir hal yok, ama ben burada şundan yola çıka-
rak düşünüyorum: Bu işe iade davaları ilk ortaya çıktığı zaman, dü-
zenlendiği zaman akdin feshinde yargı denetimi diye çıkmıştı. Bizim 
o zamanki raporlarımıza da bakıyorum, bunun tam adı aslında “akdin 
feshinde yargı denetimi”ydi. Olaya bu gözle baktığımız zaman da bizim 
yargıcın denetlemesi gereken bir alanın içerisinde hareket ettiğimizi 
düşünüyorum. Yani siz tamam, arabulucu aracılığıyla birtakım maddi 
koşulları düzenleyebilirsiniz artı-eksi, ama sonuçta işe iade davasında 
bir işe iade hükmü için kendinizi yargıç yerine koyamazsınız, bunu ya-
pamamanız gerekir diye düşünüyorum. Akdin feshinde yargı deneti-
mi mekanizmasını bu uğurda bozmamak, bunu dışarıda tutmak lazım 
diye düşünüyorum. 

Diğer yandan bu istinaf mahkemelerine ilişkin nihai karar veri-
ci olma noktasında da pek çok sorun var. Şimdi tabii hocalarım detaylı 
olarak söylediler. Bu alan böyle bir davalık, iki davalık alan değil, bir 
anda çok genişleyebilecek bir alan, bir de siz mesela, bir genel kurul 
iptali dediğiniz zaman hani bir yerde kanarya sevenler örneği verilir, 
5 kişilik bir derneğin genel kurulunu iptal etmiyorsunuz. TÜRK-İŞ’e 
döndüğünüzde 900 000 üyemiz var. Şimdi TÜRK-İŞ’in Genel Kuru-
lunun iptali davası önemli bir dava olur, davanın reddi de önemli so-
nuçlar doğurur, kabulü de önemli sonuçlar doğurur. O yüzden burada 
biraz daha mekanizmayı yukarı doğru, Yargıtay’a doğru taşımak gere-
kir. Bunları da işte demin işe iade davaları olsun, bu özellikle istinaf 
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mahkemelerindeki temyiz sınırlarının, hani sosyal taraflardan da öte 
bizatihi iş hukukçuları tarafından, akademi tarafından tartışılması la-
zım. Yani biz işe iade kısmını biraz kendimiz tartışırız, ama hangi dava 
yukarı gidecek, hangi dava aşağıda kalacak, bu hakikaten fevkalade 
önemli bir konu. Bu nedenle sakin bir gözle bakıp bu hususları yeni-
den değerlendirmek, gözden geçirmek lazım diye düşünüyorum. Öte 
yandan zamanaşımında biz sürenin eskisi gibi muhafaza edilmesini 
istiyoruz. Sarper Hocam biliyorum, bana biraz müsamaha ettiniz, çok 
da konuştum. Benim için şimdilik bu kadar yeter, beni dinlediğiniz için 
çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

Av.	Derya	KARADEMİR	(TİSK-Türkiye	İşveren	Sendi-
kaları	Konfederasyonu	Müşavir	Avukatı)	- Teşekkür ediyorum 
Başkanım. Yargıtayımızın değerli başkanları, üyeleri, Milli Komitemi-
zin değerli üyeleri ve değerli konuklar, ben de sizleri şahsım ve Türki-
ye İşveren Sendikaları Konfederasyonu adına saygıyla selamlıyorum. 
Öncelikle, Milli Komitemizin 40. yılı dolayısıyla Sarper Hocamın söy-
lediklerine aynen katıldığımı tekrara düşmemek açısından ifade etmek 
isterim. Diğer taraftan yine gururla ifade etmek isterim ki, o öğrenci-
lerden birisi benim. Bu masada oturmak ayrıca bir gurur, benim için 
özel bir önemi var, tekrar teşekkür ediyorum.

 Seminerimizin ana konusu çer-
çevesinde, sabahtan bu yana ağırlıklı 
olarak Tasarı’nın işçilik hakları üze-
rindeki etkisinden bahsedildi. İşçilik 
haklarında mağduriyetlerin ortaya 
çıkacağından bahsedildi. Tasarıyla il-
gili teknik değerlendirmelerimize geç-
meden önce işveren cephesinden iş 
uyuşmazlıkları nasıl görülüyor, ne an-
lam ifade ediyor, bir kez de bu açıdan 
konunun ortaya konulması gerekiyor. 

 İçinde bulunduğumuz 21. yüz-
yıl, iş hukukunda da yeni yaklaşımlar 
geliştirmeyi gerektiren pek çok di-
namiğin ortaya çıktığı bir dönem. 
Bu dönemi iyi irdeleyebilmek için iş 
hukukunun ortaya çıktığı günden bu yana yaşanan değişim evreleri-
ni genel olarak değerlendirmekte yarar var.  İş hukuku, birinci sanayi 

Av. Derya KARADEMİR 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 

Müşavir Avukatı



233

devriminin bir sonucu olarak 19. yüzyılda ortaya çıktı. O süreçte ya-
şananların sonucu olarak, işçinin korunma ihtiyacı öncelik kazandı 
ve iş hukuku bu öncelik çerçevesinde şekillendi, hayat buldu. Aradan 
200 yıl geçti, bu süreçte farklı değişim ve dönüşümlere kaynaklık eden 
iki sanayi devrimi daha yaşandı ve biz artık 21. yüzyıldayız. Dünya 
dördüncü sanayi devrimini yaşamaya başladı. Ancak iş hukuku, 200 
yıldır işçilerin korunması temelinde sürdüğü gelişim çizgisinde sana-
yinin gelişimiyle uyumlu bir seyir izlemedi. Bu uyumsuzluk özellikle 
Ülkemiz açısından devam ediyor. OECD Ülkeleri içinde en katı çalış-
ma mevzuatına sahip ülke konumundayız.   21. yüzyıl, ekonomik iliş-
kilerin, teknolojinin, üretim süreçlerinin çok hızlı değiştiği bir dönem. 
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın temel belirleyicisi ise, değişime ve 
değişimin hızına ayak uydurabilmek. İş hukuku ise, bu değişime cevap 
üretebildiği ölçüde istihdama ve işletmelere katkı sağlayabilecek bir 
hukuk alanı. 

 21.yüzyılın iş hukuku, işçilerin korunması ile işletmelerin 
korunması arasında bir denge bulunması zorunluluğu ile karşı karşı-
yadır. Çağdaş iş hukuku, işçilerin korunması ile ekonominin bu yükü 
taşıyabilme gücü arasında denge kurulmasını sağlayabildiği ölçüde 
ekonomiye ve çalışma yaşamına katkı sağlayabilecektir. Çalışma mev-
zuatında da “sosyal olan” ile “ekonomik olan” arasında bir denge bulu-
nabilmesi için önceliğin, işçinin ya da işverenin değil, her ikisinin ortak 
paydasını oluşturan “işletmelerin korunmasına” verilmesi gerekmek-
tedir. İstihdamın ve işletmelerin sürdürülebilirliği açısından bu denge-
nin kurulması ve korunması hayati önem taşımaktadır. İşletmelerini 
ayakta tutamayan ülkeler, teknoloji bu kadar hızlı gelişirken, küresel 
rekabet bu kadar hızlanmışken, işletmeler dünyanın her köşesine bu-
günden yarına götürülebilir hale gelmişken, yabancı yatırımları kay-
betmekle kalmamakta, yerli yatırımcılarının da başka ülkelere gitme-
sine zemin hazırlamaktadır.

 Son yirmi yılda iş hukukunu etkileyen bir başka değişim un-
suru daha ortaya çıkmıştır. Kuşaklararası değişim beklentileri ve 
bunlar arasındaki derin farklılıklar… Beklentileri, çalışma biçimleri, 
ilişki kurma, sürdürme ve hiyerarşik yapıya yaklaşımları birbirinden 
çok farklı özellikler gösteren x, y, z kuşakları, işletmeler üzerinde yeni 
bir değişim zorlayıcısı olmaya başlamıştır. İşletmeler ayakta kalmak 
için, rekabet, teknoloji, üretim, ekonomi, mevzuat ve çalışanlardan 
gelen her türlü değişim baskısına uyum sağlamak zorundalar. Bu ka-
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dar çok değişkene uyum ise sistemin esneklik gerekliliğini kaçınılmaz 
kılmaktadır. 21. yüzyılın özetlenmeye çalışılan bu baskın dinamikleri 
karşısında, çağdaş iş hukukunun, sadece işçinin korunması ilkesinden 
hareketle şekillenmesi, kayıt dışı işletmeler için önemli bir fırsat sağ-
larken, kayıtlı işyerleri açısından önemli bir tehdit oluşturuyor. 

 İş uyuşmazlıklarının ayrıntılarına ve Taslakla ilgili değerlendir-
melere girmeden önce bunların kaynakları konusunda da bazı tespit-
lerin yapılması gerekiyor.

 Çalışma hayatının iki temel aktörü olan işçi ve işveren arasındaki 
hukuki uyuşmazlıklar, yargıya taşınan uyuşmazlık konularının önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır.  Özellikle 4857 sayılı İş Kanunu ile 
birlikte “iş güvencesi sisteminin” mevzuata girmesi ile iş sözleşmesinin 
feshi sonucunda açılan davalardaki artış bu yükün ağırlaşmasında 
önemli rol oynamıştır. 

 İşçiyi koruma ilkesi, ülkemizde yasama, uygulama ve yargı 
süreçlerinin temel hareket noktasını oluşturmaktadır. İş hukuku yar-
gılamasında işçi lehine yorum yaklaşımının baskın unsur haline gel-
mesi, sona eren her iş ilişkisinin yargıya taşınmasıyla sonuçlanmıştır. 
Bu durum ise iş ilişkisinin diğer tarafını oluşturan işverenlerin hukuk 
güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Bu tehdit 
yerli ve yabancı yatırım kararlarını olumsuz etkilemiş, işgücü maliyet-
lerini yükseltmiş, işverenlerin istihdamdan uzak durma eğilimlerini 
güçlendirmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kapsamın-
da vermiş olduğu bir karar, durumun ciddiyetini özetlemektedir. Kara-
ra konu iş ilişkisi 10 ay, bu ilişkiden kaynaklanan hukuki uyuşmazlık 10 
yıl sürmüştür (Anayasa Mahkemesi, İkinci Bölüm Kararı; 25.03.2015 
tarih, Başvuru No:2013/7455). İşçi açısından tek olan dava, işveren 
açısından istihdam ettiği işçi sayısı kadar dava olasılığı anlamını taşı-
maktadır. 

 İşverenlerin haksız çıkması yahut mutlaka bir maliyete 
katlanmak zorunda kalması iş davalarının çok büyük bölümünde bir 
karine haline dönüşmüş, bu karine işçilik alacaklarının takibi yolu 
kullanılarak, alacakların kapsamını çok aşan faydaların temin edildiği 
piyasaların oluşumuna kaynaklık etmiştir.

 İş mevzuatımızda yer alan alt işveren, iş güvencesi ve sendikal 
güvencelere ilişkin düzenlemeler işyerleri açısından son derece ağır 
mali sonuçları olabilen davalar niteliğindedir. Uyuşmazlıkların önemli 



235

bir kısmını oluşturan bu davalar işyerlerini üretimden uzaklaştırmakta, 
işverenlerimizin enerjilerinin büyük kısmını bu davalara harcamaları-
na neden olmaktadır.

 Çalışma mevzuatının bir diğer uyuşmazlık kaynağı, tepkisel 
mevzuat düzenlenmeleridir. Her orta ve büyük çaplı iş kazasından 
sonra para cezaları ve yükümlülükler biraz daha artırılmaktadır. Bu 
tepkisel ve kamuoyu baskısını azaltmaya yönelik düzenlemeler ise, 
temel sorunu çözmeyip, tersine yeni sorunlar üretmektedir.

 Öte yandan mevzuatımızda bir kalite sorunu yaşanmaktadır. 
Özellikle normlar hiyerarşisinin gereklerine uyum konusunda ciddi 
sorunlar bulunmaktadır. Buna paralel olarak mevzuatın değişim hızı, 
işletmelerin bu süreci takibi ve uyumu açısından sorunlara yol açmak-
tadır.

 Uyuşmazlık kaynaklarından “bazılarını” sıralamaya çalıştım. 
Kaynaklar bu derece geniş olunca, uyuşmazlık sayısının artması da 
sürpriz değildir. Önceliğimiz, bu kaynakların kurutulması olmalıdır.

 Bu genel değerlendirmelerden sonra Seminerimizin ana konu-
sunu oluşturan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı hakkında Kon-
federasyonumuzun genel görüşlerini aktarmak istiyorum. Taslak’ta 
geneli itibariyle, İş Mahkemeleri Kanunu’nda iş mahkemelerinin gö-
rev alanı, davalara ilişkin ispat kuralları, kanun yoluna başvurma, iş 
uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk; İş Kanunu’nda iş güvencesi 
ile zamanaşımı hükümleri; Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu’nda ise Bölge Adliye Mahkemeleri’nde kesinleşecek uyuşmazlıklar 
konusunda düzenlemeler yer almaktadır. 

Taslakla ilgili değerlendirmelerimizi olumlu bulduğumuz 
düzenlemeler ve yeniden gözden geçirilmesi gereken hususlar olarak 
iki başlıkta sunmak istiyorum.

Taslağın hazırlanış sürecinde olmasa bile, hazırlandıktan son-
ra kamuoyuyla paylaşılması sürecinde Adalet Bakanlığımızın Taslağın 
ilgili taraflarlarla paylaşılması noktasında gösterdiği titizliğe bir kez 
daha burada teşekkür etmek istiyoruz. Bu önemliydi ve yine bugün de 
bunun aslında devamı niteliğinde bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Kal-
dı ki, buraya gelmeden önce de, iki buçuk gün, Adalet Bakanlığı’nca 
Taslakla ilgili düzenlenen bir Çalıştay’da da yine bu konuyu değerlen-
dirdik. 
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İş Mahkemeleri Kanunumuz 66 yıl sonra güncelleniyor, bu de-
ğişiklik yaklaşımı doğru, yapılması gereken bir çalışmaydı.  

 Taslak ile iş mahkemelerinde ihtisaslaşma imkânı getiriliyor 
ki, bunu çok önemsiyoruz. Hem çıkacak kararların sonuçları itibariy-
le önemsiyoruz, hem de yargılama süreçlerinin kısaltılması itibariyle 
önemsiyoruz. Ancak bu mahkemelerde, iş hukuku alanında ihtisas sa-
hibi hâkimlerimizin görevlendirilmesini de bu sonucun sağlanmasının 
ayrılmaz bir parçası ve gereği kabul ediyoruz.  

Taslakta öngörülen düzenleme ile idari para cezalarına iş 
mahkemelerinde itiraz edilecek olmasını olumlu buluyoruz. 

Taslakta iş güvencesi sistemine yönelik getirilmiş olan, uygu-
lama sorunlarını giderici çözümleri olumlu buluyoruz. İş güvencesi 
hükümlerinde Taslak ile yapılmak istenilen düzenlemelerin bir bölü-
mü en başta yapılması gereken düzenlemelerdi. Burada teknik bazı iti-
razlarımız var, bunları Bakanlığımıza sunduk, ama kavramsal olarak 
baktığımızda özellikle mükerrer davaların ortadan kaldırılması, fesih 
tarihinin esas alınması gibi düzenlemeleri olumlu değerlendiriyoruz. 
Bu değişiklik önerisinin, aslında çok görünmeyen, ama işverenler cep-
hesinden çok ciddi uygulama sorunlarına yol açan, sosyal güvenlik uy-
gulamalarından kaynaklanan sorunları ortadan kaldıran bir yönü de 
bulunuyor. Mevcut mevzuatın ürettiği varsayımsal fesih tarihi yaklaşı-
mının kaldırılmasını önemli ve yerinde buluyoruz.  

İş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk konusunda 
konuşmamın devamında bazı sorunlara ve görüşlere değinilecek 
olmakla birlikte, arabuluculukta uzmanlaşmaya yönelik Taslak ile ge-
tirilen düzenlemelerin olumlu olduğunu düşünüyoruz.

 Taslağın üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı maddelerin-
den bir tanesi zamanaşımı sürelerinin kısaltılması. Zamanaşımı sü-
relerinin bazı tazminat ve işçilik alacakları açısından iki yıla indiril-
mesine yönelik düzenleme ise, bu alanda özellikle kayıtlı işletmeler 
hedef alınarak yapılan suiistimallerin önlenmesi,  herkesin haklarını 
kullanırken “iyiniyet kurallarına uygun davranmasını” öngören temel 
hukuk ilkesinin iş uyuşmazlıklarında hayata geçirilmesi ve işveren-
lerin iş uyuşmazlıklarında hukuki risklerinin öngörülebilir hale geti-
rilmesi açısından yerinde görülmektedir. Sürelerin kısaltılması, geti-
rilmesi planlanan zorunlu arabuluculuk uygulamalarının etkinliğinin 
sağlanması açısından da önem taşımaktadır. Biz bu düzenlemenin 
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olumlu olduğunu düşünüyoruz.  Zamanaşımı sürelerini 90 yıl sonra 
değiştirmeyi düşünüyoruz. Zamanaşımına ilişkin kuralların getirildiği 
1926’lardaki iletişim, ulaşım imkanlarıyla bugünkülerin aynı olmadığı 
muhakkak, yapılan düzenleme hatta daha doğru bir ifade ile “güncelle-
me”, bu yönü itibariyle de yerindedir. Kaldı ki zamanaşımı sürelerinin 
bu derece uzun olması hem kötüye kullanılmaya imkan veriyor, diğer 
taraftan da aslında kayıtlı işletmeler açısından bir tehdit oluşturuyor. 
Kayıt dışında olan, piyasadan çabuk kaybolabilen esneklikteki firma-
lar açısından zamanaşımı süresinin ne olduğunun hiç önemi yok. Ama 
kayıtlı ve ciddi bir firmaysanız, çalıştığınız sektörde,  örneğin 10 yıldır 
varsanız, işçi sizden gelip hakkını alabilecekken, aynı işçi kayıt dışı fir-
maya muhatap olduğunda hakkını tümüyle kaybediyor. Zamanaşımı 
sürelerinin 90 yıl sonra doğru mecrasına oturtulması ve neredeyse bir 
yüzyıl sonra değişiklik yapılması noktasında, öngörülen düzenlemeyi 
yerinde bulduğumuzu ifade ediyorum. 

 Ancak, Taslağın İş Kanunu’ndan kaynaklanan kıdem, ihbar, 
kötüniyet tazminatları ile yıllık izin ücretleri konusunda getirdiği iki 
yıllık zamanaşımı süresinin, iş ilişkileri açısından eşitliğin ve uygula-
ma bütünlüğünün sağlanması amacıyla, “bütün iş kanunlarından do-
ğan her türlü işçilik alacakları ve tazminatları kapsayacak şekilde” dü-
zenlenmesinde yarar görüyoruz.  

Taslağın yeniden değerlendirilmesinde yarar gördüğümüz bö-
lümleri ise kanun yolu ve zorunlu arabuluculuk konusundaki düzenle-
melere yöneliktir. 

Taslağın getirdiği önemli düzenlemelerden biri, Bölge Adliye 
Mahkemeleri’nde kesinleşecek uyuşmazlıklara ilişkindir. İşe iade da-
vaları ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda ki 
pek çok uyuşmazlığın bu kapsamda olması öngörülmektedir. Ancak, 
işe iade davaları ile ilgili olarak, Yargıtay içtihatlarının uygulamaya 
yaptığı rehberlik dikkate alınarak, bu davaların temyiz incelemesinin 
Yargıtay’ca yapılmaya devam etmesini önemli buluyoruz.

 Diğer taraftan, Taslak ile Bölge Adliye Mahkemeleri’nde kesin-
leşmesi öngörülen, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yer 
alan işkolu tespiti, genel kurulun iptali, işyeri sendika temsilcilerinin 
ve yöneticilerinin güvenceleri ve işletme toplu iş sözleşmesine ilişkin 
davalar ile yetki tespitine itiraz davaları, Bakanlık işkolu istatistiğine 
itiraz davaları, yorum davaları ile grev ve lokavtın kanun dışı olup ol-
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madığına ilişkin tespit davaları toplu iş ilişkileri alanının en önemli ko-
nularını kapsamaktadır. Bu davaların birçoğu ulusal düzeyde ve taraf-
ları açısından geniş kapsamlı etki doğuran, çok sayıda işçiyi ve işvereni 
etkileyebilen, işverenler bakımından işletmenin sürdürülebilirliği ve 
ekonomik geleceği noktasında kritik sonuçlara yol açabilen nitelikte-
dir. Bu nitelik ve önemdeki davaların temyiz incelemesinin Yargıtay’ca 
yapılmasını önemli görüyoruz.

 Zorunlu arabuluculuk konusundaki görüşlerimize geçme-
den önce, bu konuda önceliğimizin, iş yargımızın ihtisas alanına 
uygun olarak güçlendirilmesi olduğunu belirtmek istiyoruz. Çünkü 
alternatif çözüm yollarını bugün arabuluculuk, yarın başka metotlarla 
kullanabiliriz, geliştirebiliriz, fakat asıl olan, iş yargımızın güçlü 
olması ve adil çözümler üretiyor olmasıdır. Taslakla öngörülen dü-
zenlemelerin iş mahkemelerinin yapısının güçlendirilmesine yönelik 
çalışmalarla bütünleştirilmesinde yarar görüyoruz. İş mahkemelerinde 
görev alacak hakimlerin iş hukuku alanında deneyimli olması, meslek 
içi eğitimlerin artırılarak, eğitimlere sosyal taraf temsilcilerinin 
katılımının sağlanması,  uyuşmazlık çözümünde hakimin tarafları 
sulhe teşvik etme mekanizmasının etkinleştirilmesi ve teşvik edilmesi, 
iş mahkemelerinde bilirkişiler yerine ücret ve tazminat vb. hesabı 
yapacak teknik uzmanların, aile mahkemelerindekine benzer şekilde, 
mahkeme bünyesinde görevlendirilmesi bu kapsamdaki önerilerimiz 
arasındadır.

 Taslak ile, 6325 sayılı Arabuluculuk Kanunu ile halen gönüllü 
olarak uygulanmakta olan arabuluculuğun ilk kez iş uyuşmazlıkların-
da zorunlu hale gelmesi ile, iş ilişkisinin sona ermesine bağlı uyuşmaz-
lıkların tarafların anlaşması doğrultusunda kısa sürede sonuçlandırıl-
ması ve iş yargısının yükünün hafifletilmesi amaçlanmaktadır. İşveren 
Camiası açısından da iş uyuşmazlıklarının kısa sürede ve adil biçimde 
sonuçlanması önemlidir. Bu sonuç, işverenlerin daha sonraki yatırım 
ve istihdam kararlarını da doğrudan etkileyecektir. Ancak bu zorunlu-
luğun uyuşmazlıkların çözümüne etkisi konusunda endişelerimiz bu-
lunmaktadır. Arabuluculuk anlaşma metninin, imzadan sonra, irade 
fesadı iddiaları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle dava konusu yapı-
labilecek olması yahut icra edilebilirlik aşamasında mahkemenin, her 
ne kadar kanunla bu incelemenin sınırları belirlenmiş olsa da, anlaşma 
metninin içerik değerlendirmesini yapma ihtimali (ki bu durum geç-
mişte özel hakem kararlarında yaşanmıştır) sistemin güvenilirliği ve 
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sürdürülebilirliği açısından kanımızca risk oluşturmaktadır.  Konuyla 
ilgili diğer görüşlerimizi ise; iş güvencesinden kaynaklanan uyuşmaz-
lıkların zorunlu arabuluculuğa tabi olmaması, uyuşmazlığın çözümün-
de ilave gecikmelere ve maliyet artışına yol açmaması, alt işveren ve 
geçici iş ilişkisi gibi müteselsil sorumluluğun bulunduğu üçlü iş ilişki-
lerinde taraf teşkili ve anlaşmanın sonuçlarının bağlayıcılığı açısından 
düzenlemenin netleştirilmesi ve görev alacak arabulucuların iş hukuku 
alanında uzman olmaları gerekliliği, olası uygulama sorunları dikkate 
alınarak, tüm iller ve uyuşmazlıklar yerine pilot uygulamalarla sisteme 
geçilmesi olarak özetleyebiliriz. 

 İş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulaması ile 
birlikte, Arabuluculuk Kurulu üyeleri arasında,  işveren kesimini 
bireysel ve toplu iş ilişkileri alanında temsil eden Konfederasyonumuz 
ile en fazla işçiyi temsil eden işçi sendikaları konfederasyonundan 
birer temsilcinin yer alması gerektiği düşünülmektedir.

 Arabuluculuk ücreti konusunda verilecek Hazine desteğini 
önemli buluyor, ancak kapsamının genişletilmesinde yarar görüyoruz. 

İş uyuşmazlıklarında hukukçu ve bu alanda uzman 
arabulucuların olması gerektiğini, uzman arabuluculuğun kriterleri-
nin Taslakta olduğu gibi doğrudan yönetmeliğe bırakılmadan, bazı ana 
parametrelerinin kanunda yer alması gerektiğini düşünüyoruz.

 Sonuç itibariyle; dünyada ve ülkemizde, büyümeye, istihdama 
ve nitelikli işgücüne yönelik olarak sürdürülebilir çözümlerin henüz 
üretilemediği bir dönemden geçiyoruz. Rekabet koşulları, boyutları, 
üretim süreçleri ve teknolojinin değişim hızı karşısında işletmeler cid-
di bir var olma mücadelesi sürdürüyorlar. 

 Oturum Başkanımız, Kıymetli Hocam Prof.Dr.Sarper Süzek’in 
bu konudaki değerlendirmeleri ile sözlerimi tamamlamak istiyorum: 
“Her ne kadar iş hukukunda hareket noktası işçilerin korunması ise 
de, işçilerin ekonomik ve sosyal durumunun düzeltilmesine ilişkin 
çabaları sınırsız bir biçimde genişletmek mümkün değildir. Çünkü iş 
hukukunun son amacı tüm diğer hukuk dallarında olduğu gibi top-
lum yararıdır. İşçilerin mümkün olduğu kadar korunması yönündeki 
çabalar ekonominin bu yükü taşıyabilme olanakları ile sınırlıdır.*” 

*  Süzek, Sarper, “İş Hukukunda Amaca Uygun Yorum”, Sicil, Sayı 34, 2015, s.11
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 21. yüzyılın iş hukukunun, işçiyle birlikte işletmeleri koruma 
sorumluluğu taşıdığı ve bu sorumluluğun bir denge temelinde tesis 
edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizi bir kez daha vurgulayarak, 
Taslağın iş hukukunda çağdaşlaşma ve uzlaşarak çözüm bulma arayış-
larına katkı sağlaması dileği ile herkese saygılarımı sunuyorum.  

Dr.	 Ali	 Kemal	 SAYIN	 (Çalışma	 ve	 Sosyal	 Güvenlik	
Bakanlığı	Müsteşar	 Yardımcısı)	 -	 Teşekkür ederim Sayın Baş-
kan. Ben de öncelikle tüm katılımcılara saygılar sunuyorum. Derneğin 
40. yılın kutluyorum. Bugünkü uluslararası toplantıyı gerçekleştirerek 
bizlere görüşlerimizi sunma imkanı sağlayan İş Hukuku ve Sosyal Gü-
venlik Hukuku Derneğine ve Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
yöneticilerine teşekkür ediyorum. 
Doğrusu ben bu toplantı vesilesi ile 
bu taslağı inceledim ve konuyla ilgili 
ilk defa değerlendirmede bulunaca-
ğım. Bakanlık olarak Taslağa ilişkin 
henüz resmi bir görüş bildirmemiş 
olmamız nedeniyle, sunumun ağır-
lıklı olarak şahsi görüşlerimi yansıt-
tığını belirtmek isterim.

Panelin ve toplantının ge-
nel başlığı “İş Mahkemeleri Kanunu 
Taslağının Değerlendirmesi” olmak-
la birlikte sunumuma ayrı bir başlık koymayı uygun buldum. Taslak 
hazırlanmasına neden ihtiyaç duyuldu, gerçekten ihtiyaç var mıydı, 
varsa önerilen çözüm yöntemi doğru mu, farklı alternatif çözüm oluş-
turulabilir mi… Öncelikle bu sorulara cevap oluşturması bakımından 
sunum başlığını “Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yöntemleri” 
olarak belirledim ve değerlendirmelerimi bu kapsamda yapacağım. 
Hazırlanan taslağın, yabancı konuklarımızın anlattığı ülke uygulama 
örneklerinden de görüleceği üzere, iş uyuşmazlıklarının çözümüne her-

Dr. Ali Kemal SAYIN 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı
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hangi bir katkı sağlayamayacağı büyük oranda açıklığa kavuşturuldu 
diye düşünüyorum, yine üç değerli hocamızın sunumlarında aslında 
taslağa ilişkin söylenecekler büyük oranda belirtildi. Doğrusu ben de 
farklı şeyler söylemeyeceğim, bu nedenle taslağa ilişkin değerlendir-
meyi ikinci bölüme bırakıp tarihsel süreci hatırlatarak başlamak isti-
yorum.

Sunumum iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde, geniş an-
lamda uyuşmazlık türleri ve çözüm yöntemleri ile tarihsel süreçte iş 
uyuşmazlıklarının Türk iş mevzuatındaki uygulaması özetlenecektir. 
İkinci bölümde ise, 2013 yılında hazırlanan “İş Uyuşmazlıkları Hakem 
Heyeti Taslağı” ile bugünkü toplantının konusunu oluşturan “İş Mah-
kemeleri Kanunu Tasarı Taslağı” değerlendirilecektir.

I.	Uyuşmazlık	Türleri,	 Çözüm	Yöntemleri	 ve	Türk	 İş	
Hukuku	Uygulaması

1.	Uyuşmazlık	Türleri

 İş hukukundaki uyuşmazlıklar ücret ve ücretten sayılan 
alacaklara ilişkin uyuşmazlıklar ve tazminatlara ilişkin uyuşmazlıklar 
olarak ikiye ayrılabilir. Ücret ve ücretten sayılan alacaklara ilişkin 
uyuşmazlıklar, ücret, fazla ve fazla sürelerle çalışma ücreti, hafta tatili 
ücreti, ulusal ve genel tatil günleri ücreti iken tazminat olarak hük-
medilen alacaklara ilişkin uyuşmazlıklar ise kullandırılmayan yıllık 
izin ücreti, bildirim şartına uyulmaksızın fesihten doğan tazminat 
(ihbar tazminatı), (4857 s. Kanun, m.17), kıdem tazminatı, (mülga 
1475 s. Kanun, m.14), kötüniyet tazminatı, (4857 s. Kanun, m.17), 
eşit davranma ilkesine aykırılıktan doğan tazminat (4857 s. Kanun, 
m.5) olarak özetlenebilir. İşe iade talepleri sonucunda ise boşta geçen 
süre ücreti ve işe başlatmama tazminatına (4857 s. Kanun, m.20-21) 
hükmedilmektedir. 

Sosyal güvenlik uyuşmazlıkları bir diğer grup uyuşmazlık türü-
nü oluşturmaktadır.
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2.	Uyuşmazlık	Çözüm	Yöntemleri

2.1.	Yargısal	çözüm	yöntemleri

Genel olarak yargısal çözüm yöntemlemleri aşağıdaki biçimde 
özetlenebilir. 

Mahkeme: Tarafların dava açmak suretiyle hakim huzurunda ya-
pılacak yargılama faaliyeti sonucu çözüm aradıkları yöntem. Uzun za-
man alıyor, pahalı, fakat en adil çözüm yöntemi.

Hakem: Tarafların mahkemeye gitmeden belirleyecekleri hakem 
huzurunda yapılacak yargılama faaliyeti sonucu çözüm aradıkları yön-
tem. Davaya nazaran daha kısa, ihtiyari ve davaya yakın adil bir çözüm 
yöntemi. (6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, m.407-444)

Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradele-
rine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar hakem önünde 
çözümlenemez. (6100 s. Kanun, m.408)

2.2.	Alternatif	çözüm	yöntemleri

Alternatif çözüm yöntemleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir 

Doğrudan Görüşme/Dostane Yöntem: Tarafların bizzat kendileri 

2 

Genel Olarak Uyuşmazlık Çözüm Yöntemle

2.1. Yargısal çözüm yöntemleri

Genel olarak yargısal çözüm yöntemlemleri aşağıdaki biçimde özetlenebilir. 

Mahkeme: Tarafların dava açmak suretiyle hakim huzurunda yapılacak yargılama faaliyeti 
sonucu çözüm aradıkları yöntem. Uzun zaman alıyor, pahalı, fakat en adil çözüm yöntemi.

Hakem: Tarafların mahkemeye gitmeden belirleyecekleri hakem huzurunda yapılacak 
yargılama faaliyeti sonucu çözüm aradıkları yöntem. Davaya nazaran daha kısa, ihtiyari ve 
davaya yakın adil bir çözüm yöntemi. (6100 s. Hukuk Muhakemeleri Kanunu, m.407-444) 

Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan 
işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar hakem önünde çözümlenemez. (6100 s. Kanun, m.408)

2.2. Alternatif çözüm yöntemleri

Alternatif çözüm yöntemleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir 

Doğrudan Görüşme/Dostane Yöntem: Tarafların bizzat kendileri veya vekilleri 
aracılığıyla görüşerek çözüm aradıkları yöntem.

Arabulucu: Tarafların arabulucu huzurunda bir araya gelerek uyuşmazlığın çözümü için 
alternatif yollar aradıkları, arabulucunun kazan-kazan ilkesi çerçevesinde tarafların 
menfaatlerini tespit ederek onları yönlendirdiği ve doğru iletişimi sağladığı, ancak herhangi 
bir çözüm önermediği yöntem. Her iki tarafın karşılıklı menfaatlerinden fedakârlıkta
bulunması beklenir.

Uzlaştırma: Tarafların uzlaştırmacı huzurunda bir araya gelerek uyuşmazlığın çözümü için 
görüştükleri, uzlaştırmacının taraflara alternatif çözüm önerisi sunabildiği, kazan-kazan 
ilkesinden uzaklaşılarak hukuka uygun bir çözüm arandığı yöntemdir. 

İki tarafın serbest iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
arabuluculuk veya uzlaştırmaya elverişli değildir.

3. Türk İş Hukukunda Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

3.1. 3008 Sayılı İş Kanunu

Genel Olarak Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Yargısal Yöntemler

Mahkeme Doğrudan Görüşme

Arabuluculuk

Uzlaştırma

Hakem

Yargısal Olmayan
(Alternatif) Yöntemler
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veya vekilleri aracılığıyla görüşerek çözüm aradıkları yöntem.

Arabulucu: Tarafların arabulucu huzurunda bir araya gelerek 
uyuşmazlığın çözümü için alternatif yollar aradıkları, arabulucunun 
kazan-kazan ilkesi çerçevesinde tarafların menfaatlerini tespit ederek 
onları yönlendirdiği ve doğru iletişimi sağladığı, ancak herhangi bir 
çözüm önermediği yöntem. Her iki tarafın karşılıklı menfaatlerinden 
fedakârlıkta bulunması beklenir.

Uzlaştırma: Tarafların uzlaştırmacı huzurunda bir araya gelerek 
uyuşmazlığın çözümü için görüştükleri, uzlaştırmacının taraflara al-
ternatif çözüm önerisi sunabildiği, kazan-kazan ilkesinden uzaklaşıla-
rak hukuka uygun bir çözüm arandığı yöntemdir. 

İki tarafın serbest iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan 
uyuşmazlıklar arabuluculuk veya uzlaştırmaya elverişli değildir.

3.	Türk	İş	Hukukunda	Uyuşmazlık	Çözüm	Yöntemleri

3.1.	3008	Sayılı	İş	Kanunu

8/6/1936 tarihli Kanunun «Grev ve lokavt yasaklığı ve iş ihti-
laflarının halli» başlıklı Beşinci Faslında (m.72–90) düzenlenmiştir. 
Kanunun 77. maddesinde “toplulukla iş ihtilafı” ile “tek başlı iş ihtila-
fı”nın tanımı yapılmıştır. Buna göre; mer’i iş şartlarının hepsi yahut bir 
veya bir kaçı veya bunların tatbik tarz ve usulleri hakkında, herhangi 
bir işyerindeki umum işçi sayısının on kişiden az olmamak üzere, beşte 
biri kadar işçi ile işveren arasında çıkan anlaşmazlığa “toplulukla iş 
ihtilafı”, ayrı ayrı işçilerin kendi hak ve menfaatleri için işverenle ara-
larında çıkan anlaşmazlığa da “tek başlı iş ihtilafı” denir. Bu iki çeşit 
ihtilaftan her birinin ilk önce uzlaştırma yolu ile çözümlenmesi esastı.

3008 s. Kanuna (m. 79) göre; tek başlı iş ihtilafında ilgili her 
bir işçinin işverenle uzlaştırılması, temsilci işçilerin aracılığı ile olur. 
Uzlaşma tarafların ve mümessillerin imzalayacakları bir zabıt varakası 
ile tespit olunur. Bu suretle uzlaşılamadığında mahkemeye başvuru-
labilir. Böylece tek başlı iş uyuşmazlıkları için uzlaştırma sürecinden 
geçme şartı getirilmiştir.
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Kanun hükümleri çerçevesinde «İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi» yayımlanmıştır. Nizamnamede, bireysel ve 
toplu iş uyuşmazlıklarının uzlaştırma ve tahkim yoluyla çözümüne 
dair hükümler ayrıntılı olarak yer almıştır.

3.2.	5521	Sayılı	İş	Mahkemeleri	Kanunu	

30/1/1950 tarihli Kanun (m.10); «İş Kanununun uygulanma-
sı 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 belge-
leri 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 mah-
kemenin göreve mütaallik kararını takyit etmez.»

İşçi şikayetlerine ilişkin idari incelemeler iş müfettişlerince 
yapılırken, 4857 sayılı Kanunun 91 ve 92 maddelerinde 2011 yılındaki 
yapılan değişiklikle (6111 sayılı Kanun) «iş sözleşmesi fiilen sona 
eren işçilerin bireysel alacaklarına ilişkin işçi şikayetleri» Bakanlık il 
müdürlüğü memurlarınca yapılmaya başlanmıştır. 5521 sayılı İş Mah-
kemeleri Kanununda iş mahkemeleri; bir yargıcın başkanlığında, bir 
işveren temsilcisi ile bir işçi temsilcisinden teşekkül edeceği düzenlen-
mişti. Bu düzenleme, Anayasa Mahkemesinin 13/4/1971 tarih, 1970/63 
E. 1971/38 K. sayılı kararı ile iptal edilmiştir (Eskişehir İş Mahkeme-
sinde açılan bir davada bireysel başvuru üzerine). Mahkemenin bu ya-
pısı, hakimlik mesleğinden olmayan ve seçim-atama karma bir yöntem 
ile temsilci seçilmesi gerekçesiyle Anayasaya aykırı bulunarak, kanun 
hükmü iptal edilmiştir. 

3.3.	1475	Sayılı	İş	Kanunu

25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununda bireysel iş uyuş-
mazlıklarına ilişkin herhangi bir uzlaştırma yöntemi düzenlenmemiş-
tir. Kanuna göre iş müfettişi raporları aksi kanıtlanıncaya kadar mu-
teber belge olarak kabul edilmiştir. 1475 sayılı Kanun döneminde, işçi 
şikayetleri iş müfettişlerince incelenmiştir.
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3.4.	4857	Sayılı	İş	Kanunu

22/5/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununun yayımlanan ilk 
halinde bireysel iş uyuşmazlıklarına ilişkin herhangi bir düzenleme 
bulunmamaktadır. Ancak 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunla 91 
ve 92 nci maddelerine eklenen fıkralar ile «30/1/1950 tarihli ve 5521 
sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 10 uncu maddesine istinaden iş söz-
leşmesi fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesin-
den doğan bireysel alacaklarına ilişkin şikayetleri Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenir.» şeklinde düzen-
leme yapılmıştır.

Bakanlığımızca çıkarılan Genelge ve eki «Çalışma ve İş Kuru-
mu İl Müdürlükleri Uygulama Rehberi» ile işçi şikayetleri hakkında 
yapılacak işlemler belirlenmiştir.  4857 sayılı Kanunda (m.92); çalış-
ma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi 
şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafın-
dan tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli belge olarak 
kabul edilmiştir. Bu tutanaklara icra edilebilirlik noktasında bir değer 
atfedilmediğinden, güçlü bir delil olmanın ötesinde soruna kesin bir 
çözüm getirememiştir. 92 nci maddeye göre, iş müfettişleri tarafından 
düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin 
kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine 
itiraz edilebilir. Müfettiş alacak yoktur veya şikayet edilen kadar değil-
dir derse işçi; alacak tespit ederse işveren itiraz edebiliyor. Raporun 
iptali ve alacağın tespiti davası şeklinde bir süreç cereyan ediyor.

3.5.	İşçi	şikayeti	incelemeleri

Bakanlığımızca çıkarılan Genelge ve eki «Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlükleri Uygulama Rehberi» ile işçi şikayetleri hakkında yapı-
lacak işlemler belirlenmiştir. Buna göre; işveren İl Müdürlüğe davet 
ediliyor ve belgeleri isteniyor, şikayetçi işçinin hakları tespit edilmek 
suretiyle tutanak düzenleniyor. Tutanakta, ödemenin yapılıp yapıl-
mayacağı beyanı alınarak işverene imzalatılıyor. İşçinin tespit edilen 
haklarının ödenmesi için işverene de bir yazı yazılıyor. İşçiye, tespit 
edilen haklarını işverenden talep edebileceği, ödenmemesi halinde ise 
yargıya başvurabileceği yazıyla bildiriliyor. Değerlendirme raporu ha-
zırlanarak dosyada saklanıyor.
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İş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin işçi şikâyetlerinin il 
müdürlüğü memurlarınca incelenmesine 2010 yılında başlanmıştır. 
İncelemesi tamamlanan dosyalardan kaçının iş mahkemesinde dava 
açtığı bilinmemekle birlikte, 2015 yılı içerisinde Bakanlığımız il mü-
dürlüklerinde 123.373 işçi şikâyeti incelemesi sonuçlandırılmıştır.

II.	Tasarı	Taslaklarının	Değerlendirilmesi

1.	İş	Uyuşmazlıkları	Hakem	Heyeti	Taslağı	(2013)

İş uyuşmazlıklarının çözümünde hakem/tahkim mekanizma-
sını öngören ve ülke ziyaretleri de gerçekleştirilerek hazırlanan Tas-
lak çalışma, kamuoyuna sunulmamış ve tartışılmamıştır. Söz konusu 
Taslak, idari bir işlem olarak yürütülmekte olan “işçi şikâyeti” incele-
melerini, oluşturulacak “hakem heyeti” yöntemi ile çözme esasına da-
yanmaktadır.

1.1.	Hakem	Heyetinin	kuruluşu

İş uyuşmazlıkları hakem heyetleri Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlükleri bünyesinde il merkezlerinde ve ilçe merkezlerinde 
kurulacak ve sekretarya hizmetleri il müdürlükleri tarafından yerine 
getirilecektir. Hakem heyeti bir başkan ve iki üye olmak üzere üç kişi-
den oluşacaktır. Heyetin başkanlığı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü 
veya görevlendireceği uzman bir personel tarafından yürütülecektir. 

4 
 

22/5/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununun yayımlanan ilk halinde bireysel iş 
uyuşmazlıklarına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak 13/2/2011 tarihli 
ve 6111 sayılı Kanunla 91 ve 92 nci maddelerine eklenen fıkralar ile «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.» şeklinde 
düzenleme yapılmıştır. 

Bakanlığımızca çıkarılan Genelge ve eki «Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri 
Uygulama Rehberi» ile işçi şikayetleri hakkında yapılacak işlemler belirlenmiştir.  4857 sayılı 
Kanunda (m.92); çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi 
şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar 
aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli belge olarak kabul edilmiştir. Bu tutanaklara icra 
edilebilirlik noktasında bir değer atfedilmediğinden, güçlü bir delil olmanın ötesinde soruna 
kesin bir çözüm getirememiştir. 92 nci maddeye göre, iş müfettişleri tarafından düzenlenen 
raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün 
içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. Müfettiş alacak yoktur veya şikayet edilen 
kadar değildir derse işçi; alacak tespit ederse işveren itiraz edebiliyor. Raporun iptali ve 
alacağın tespiti davası şeklinde bir süreç cereyan ediyor. 

3.5. İşçi şikayeti incelemeleri 

Bakanlığımızca çıkarılan Genelge ve eki «Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri 
Uygulama Rehberi» ile işçi şikayetleri hakkında yapılacak işlemler belirlenmiştir. Buna göre; 
dosyada saklanıyor. 

İş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin işçi şikâyetlerinin il müdürlüğü memurlarınca 
incelenmesine 2010 yılında başlanmıştır. İncelemesi tamamlanan dosyalardan kaçının iş 
mahkemesinde dava açtığı bilinmemekle birlikte, 2015 yılı içerisinde Bakanlığımız il 
müdürlüklerinde 123.373 işçi şikâyeti incelemesi sonuçlandırılmıştır. 

ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜKLERİNCE 
SONUÇLANDIRILAN İŞÇİ ŞİKÂYET BAŞVURULARI 

YIL TOPLAM 

2010 30.646 

2011 46.217 

2012 64.948 

2013 100.569 

2014 106.548 

2015 123.373 

II. Tasarı Taslaklarının Değerlendirilmesi 
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Üyelerden biri, o ildeki en çok üyeye sahip işçi sendikası, diğeri ise iş-
veren sendikası tarafından görevlendirilecektir. Heyet, üç kişiyle top-
lanacak ve salt çoğunlukla karar verecektir.

1.2.	Hakem	Heyetinin	görev	alanı	ve	başvuru

 İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda kanundan, 
sözleşmeden, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ve başvuranın 
talebine göre her bir talep bakımından miktar veya değeri beş bin 
lirayı geçmeyen bireysel iş uyuşmazlıklarında hakem heyetine başvuru 
zorunlu olacaktır. Beş bin lirayı geçen uyuşmazlıklarda ise, taraflar 
anlaşırlarsa hakem heyetine başvuru yapılabilecektir. Başvurular, iş-
çinin veya işverenin yerleşim yerinde ya da işyerinin bulunduğu yer-
deki hakem heyetine yapılacaktır. Başvuru dilekçesi karşı tarafa tebliğ 
edilerek, iki hafta içinde cevap vermesi ve dayandığı bilgi ve belgeleri 
sunması istenecektir.

1.3.	Hakem	Heyetinin	kararı	ve	karara	karşı	başvuru	
yolu

Hakem heyeti, başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde 
gerekçeli olarak karar verecektir. Hakem heyetinin verdiği karar, ta-
rafları bağlayıcı olacak ve ilâm niteliğinde belge sayılıp ilâmların icrası 
hakkındaki hükümlere göre icra edilecektir. Taraflardan her biri ha-
kem heyeti kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta için-
de, iş mahkemesine itiraz edebilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar 
kesindir.

	 1.4.	Değerlendirme

İş sözleşmesi fiilen sona eren işçilerin işverenleri ile aralarında 
çıkan bireysel alacaklarına ilişkin uyuşmazlık konuları, doğrudan 
Bakanlığımız il müdürlüklerine intikal ettirilmekte ve ortalama 15 
gün içinde sonuçlandırılmaktadır. İş sözleşmesi devam eden işçile-
rin bireysel alacaklarına ilişkin işçi şikâyetleri ise, iş müfettişlerince 
işyerinde incelenmektedir. Ancak, gerek iş müfettişlerimizin, gerekse 
il müdürlüğümüz görevli personelinin inceleme sonucu tuttukları 
tutanakların icrai ilam yetkisi bulunmamaktadır.



248

Taslak, işçi şikâyeti incelemesinde ‘tahkim’ yani hakemlik sis-
temini getirmekte, Bakanlığımız il müdürlüklerinde “iş uyuşmazlığı 
hakem heyeti” oluşturulmak suretiyle belli miktarın altındaki işçi ala-
cakları için bu heyetin kararlarına yargısal hüküm verme hakkı tanın-
maktadır. Taslak, mevcut işçi şikâyeti incelemesindeki temel sorunu 
çözüme kavuşturarak bireysel iş uyuşmazlıklarında iş mahkemelerinin 
yükünü önemli ölçüde ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. Bununla 
birlikte, hakem heyetinde işçi ve işveren temsilcilerinin bulunmasının 
sisteme hiçbir katkı vermeyecektir.

2.  İş	Mahkemeleri	Kanunu	Tasarı	Taslağı	(2016)

“İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı”, ismindeki yanılsama 
dışında temel bir kanun taslağı değildir. Taslak, birbirinden bağımsız 
konulara ilişkin 4857, 5235, 5510, 6100, 6325 ve 6356 sayılı kanunlar-
da değişiklik veya yeni bir düzenleme öngörmekte ve otuzbeş madde-
nin gelişigüzel alt alta sıralandığı bir “torba kanun” hüviyetini taşımak-
tadır. Taslağın hazırlanma usulüne ilişkin bu tespit ile yetinerek, esasa 
ilişkin temel sorun alanlarını on başlık altında sunmaya çalışacağım.

	 2.1.		İzlenen	yöntem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kanun Tasarı Taslağı 
hazırlama sürecine etkin olarak katılmamıştır. Bu nedenle, söz konusu 
Tasarı Taslağı hazırlanırken sosyal diyalog mekanizmaları da işletil-
memiştir.

Çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve 
uygulamalarının izlenmesi amacıyla; hükümet ile işveren ve işçi 
sendikaları konfederasyonları arasında etkin danışmayı sağlamak 
üzere, üçlü temsile dayalı istişari mahiyette bir danışma kurulu 
oluşturulmuştur (4857 s. Kanun, m.114). Üçlü Danışma Kurulu, 
çalışma barışı ve endüstri ilişkilerin gelişmesinde önemli bir işleve sa-
hiptir.  

Çalışma hayatına ilişkin, işçi-işveren ilişkilerinde çok önemli 
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etkisi olacak olan bu Tasarı Taslağı, Üçlü Danışma Kurulunda 
görüşülmeden kamuoyuna sunulmuştur.

2.2.  	Zamanaşımı	süreleri

Zamanaşımı süresi 10 yıldan 2 yıla indirilmektedir. Uzun zama-
naşımı sürelerinin hukuki işlem güvenliği ilkesine uygun olmadığı ve 
yatırım ortamına zarar verdiği ifade edilmektedir. Borçlar Kanununda 
genel olarak zamanaşımı süreleri 2 yıl olarak belirlenmiş ve uygulama-
da birlik sağlanmaya çalışılmıştır.

Zamanaşımı süresinin azaltılması olumlu olarak değerlendiril-
mekte, ancak geçiş hükmü konulması gerektiği düşünülmektedir. Aksi 
takdirde, kanunun yürürlük tarihinde iş sözleşmesi sona eren işçinin 
zamanaşımı 2 yıl, bu tarihten bir gün önce iş sözleşmesi sona eren iş-
çinin zamanaşımı ise 2 yıl ile 10 yıl arasında bir süre olacaktır. Bu ne-
denle, zamanaşımı süresinin bitimine 2 yıldan uzun süresi bulunanlar 
bakımından, yürürlük tarihinden itibaren 2 yıllık sürenin uygulanaca-
ğına ilişkin bir geçiş hükmü konulmalıdır.

 Tasarı Taslağı ile yıllık ücretli iznin, kıdem tazminatının, iş 
sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan 
tazminatın, kötüniyet tazminatının, eşit davranma ilkesine aykırı 
davranılmasından kaynaklanan tazminatın zamanaşımı süresi on yıl-
dan iki yıla düşürülmektedir. 2 yıllık bu yeni zamanaşımı süresi Kanu-
nun yürürlüğe girmesinden sonraki fesihler için uygulanacaktır. Ücret 
alacaklarındaki 5 yıllık süre ise değiştirilmiyor.

Zamanaşımı süresi, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itiba-
ren işlemeye başlar. İşe iade talebiyle arabulucuya ve mahkemeye baş-
vurulması halinde ise zamanaşımı süresi kesilecektir.
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2.3.  Zamanaşımı	ve	İspat	Yükü

2.4.  Arabuluculuğun	zorunlu	olması

İşçi alacakları ile işe iade uyuşmazlıklarında arabuluculuk 
zorunlu hale getirilmektedir. Arabulucu huzurunda anlaşmak iste-
meyen veya anlaşma ihtimali bulunmayan taraflar yönünden yargısal 
sürecin önünde, çözümü geciktireceği ve ilave bir maliyete ve zaman 
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2.3. Zamanaşımı ve İspat Yükü 

DAVA TÜRÜ İSPAT 
YÜKÜ 

ZAMANAŞIMI/HAK 
DÜŞÜRÜCÜ SÜRE SÜRENİN BAŞLANGICI 

 KIDEM TAZMİNATI İşveren  10 yıl Fesih tarihi 

 İHBAR TAZMİNATI / 
KÖTÜNİYET TAZMİNATI İşveren  10 yıl Fesih tarihi 

 YILLIK İZİN İşveren  7. ve 9. HD 10 yıl 
22. HD 5 yıl Fesih tarihi 

 İŞE BAŞLATMAMA İşveren  10 yıl Doğma tarihi 

 BOŞTA GEÇEN SÜRE 
ALACAĞI İşveren  5 yıl Doğma tarihi 

 SENDİKAL TAZMİNAT İşveren  10 yıl Fesih halinde fesih tarihi 
Diğer hallerde doğma tarihi 

 EŞİT DAVRANMA 
İLKESİNE AYKIRILIK 
NEDENİYLE TALEP 
EDİLEN TAZMİNAT 

İşçi  10 yıl Fesih halinde fesih tarihi 
Diğer hallerde doğma tarihi 

 ÜCRET (İKRAMİYE-PRİM) İşveren  5 yıl Doğma tarihi 

 FAZLA MESAİ İşçi  5 yıl Doğma tarihi 

 ULUSAL BAYRAM VE 
GENEL TATİL ÜCRETİ İşçi  5 yıl Doğma tarihi 

 HAFTA TATİLİ İşçi  5 yıl Doğma tarihi 

 MADDİ/MANEVİ 
TAZMİNAT İşçi  10 yıl Fiilin gerçekleştiği tarih 

2.4. Arabuluculuğun zorunlu olması 

İşçi alacakları ile işe iade uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale 
getirilmektedir. Arabulucu huzurunda anlaşmak istemeyen veya anlaşma ihtimali bulunmayan 
taraflar yönünden yargısal sürecin önünde, çözümü geciktireceği ve ilave bir maliyete ve 
zaman kaybına neden olacağı düşünülmektedir. İhtiyari olmalı ve Hazine destekli olarak 
özendirilmelidir. Her halükarda iş uyuşmazlıklarının arabuluculuk yöntemine elverişliliği 
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kaybına neden olacağı düşünülmektedir. İhtiyari olmalı ve Hazine 
destekli olarak özendirilmelidir. Her halükarda iş uyuşmazlıklarının 
arabuluculuk yöntemine elverişliliği açısından olumlu karar verilirse 
bu yönteme başvurulmalıdır. İhtiyari arabuluculukla birlikte, tarafları 
bağlayıcı, ilâm niteliğinde karar verecek ve ilâmların icrası hakkındaki 
hükümlere göre icra edilecek «hakem» sistemi uygulanmalıdır (İş 
Uyuşmazlıkları Hakem Kurulu).

2.5. İşçi	alacaklarının	arabuluculuğa	elverişliliği

İşçilik alacaklarının arabuluculuk yöntemine elverişliliği 
tartışılmalıdır. 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlık-
larında Arabuluculuk Kanununun 2 nci maddesine göre, bu Kanun, 
yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların 
üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan 
özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Tarafla-
rın ücret alacaklarına ilişkin uyuşmazlıklar, niteliği gereği ilk bakışta 
bu kapsamda değerlendirilebilir görünse de, ücretin belirlenmesi aynı 
zamanda sosyal güvenlik hukuku bakımından prime esas kazancın da 
belirlenmesi ve kayıt dışı çalışan işçiler bakımından hizmet süreleri-
nin tespiti anlamına gelmektedir. Prime esas kazancın ve zorunlu hiz-
metlerin belirlenmesi, kamu düzenine ilişkin olup, tarafların serbest 
iradesine bırakılamayacağından arabuluculuğa elverişli olmayacaktır. 
Arabulucunun, işçinin işverene karşı açacağı hizmet tespiti davasını 
bekletici mesele yapma imkanı yoktur.

SGK uygulamaları bakımından; ücret ve ücret mahiyetindeki 
ödemeler (ücret, prim, fazla çalışma vs.) sosyal sigorta yönünden ilgili 
oldukları aya mal edilmekte ve ilave prim ödemesi gerekebilmektedir. 
Bu itibarla, sigortalı işçi, arabulucu vasıtasıyla ücret alacağının SGK’ya 
bildirilen prime esas kazançtan daha fazla belirlendiğine ilişkin tuta-
nak ile Kuruma başvurması halinde, Kurum bu başvuruyu nasıl değer-
lendirecektir? Prime esas kazancın belirlenmesine de etki ettiğinden 
ücret ve ücret mahiyetindeki ödemelerin tarafların üzerinde serbestçe 
tasarruf edemeyecekleri, kamu düzenini ilgilendiren bir vasfı bulun-
duğu, bu nedenle bu alacaklar yönüyle arabuluculuğa elverişliliğinin 
değerlendirilmediği düşünülmektedir.
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2.6.  İşe	iade	davalarının	arabuluculuğa	elverişliliği

İşe iade davalarında dava konusu asıl ihtilaf, feshin geçerli 
bir nedene dayanıp dayanmadığıdır. Benzer şekilde kıdem ve ihbar 
tazminatlarında da ihtilaf, feshin haklı olup olmadığıdır. İşe iade 
davalarında feshin geçersiz olması her türlü delille, bu arada tanık 
delili ile de ispatlanabilecektir. Ancak arabulucunun tanık dinleme gibi 
bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu ihtilafların çözümünde kazan-kazan 
ilkesinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Feshin geçersiz olduğu veya haksız olduğu tespit edildiği takdir-
de ödenecek ücret ve tazminatların hesabı konusunda taraflar arasın-
da bir ihtilaf bulunmamaktadır. Bu nedenle arabulucunun hiçbir delile 
dayanmaksızın, salt tarafların anlatımlarıyla bir çözüm önerisinde bu-
lunma yetkisinin olmadığı düşünülmektedir. Bu itibarla, işe iade da-
valarının ve kıdem/ihbar tazminatı davalarının arabuluculuğa elverişli 
olmadığı düşünülmektedir.

2.7.  Anayasaya	aykırılık

Yargı yetkisinin doğrudan kullanımının kısıtlanması ve yargısal 
olmayan bir yöntemin zorunlu hale getirilmesi Anayasaya aykırılık so-
rununu gündeme getirmektedir. Anayasanın 9 uncu maddesine göre, 
«Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.» 
36 ncı maddesine göre, «Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalan-
mak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia 
ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.» Anayasa Mahke-
mesi’nin 19/10/2005 tarihli ve E.2003/66, K.2005/72 sayılı Kararıy-
la; 4857 sayılı İş Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının son 
cümlesinin “Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya...” bölümü iptal 
edilmiştir. Cümlenin devamında yer alan «taraflar anlaşırlarsa uyuş-
mazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.» ibaresinin iptal talebi ise 
reddedilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin ret gerekçesi şu şekildedir: «İşçinin, 
20. maddenin birinci fıkrasındaki uyuşmazlığı özel hakeme götürme 
konusunda işverenle anlaşabilmesi yalnızca kendi iradesine ilişkindir. 
İşçi ancak özel hakeme gitme konusundaki iradesini kullandığında, 
dava açma seçeneğinden vazgeçmiş olacağından Anayasa’nın 36. 
maddesine aykırılıktan söz edilemez.» Anayasa Mahkemesi ihtiyari 
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hakem modelini Anayasaya uygun bulurken, işçinin iradesi dışı zor-
layıcı sözleşme hükmünü ve dolayısıyla zorunluluğu Anayasaya aykı-
rı bulmaktadır. Arabuluculuğun zorunlu oluşuna ilişkin hükmün de, 
Anayasaya aykırılık sorunu ile karşı karşıya kalabileceği düşünülmek-
tedir.

2.8.		Ücretin	tazminata	dönüşmesi

İşe iade davalarında, işçinin «dört aylık boşta geçen süre ücreti» 
yerine, «geçersiz fesih tarihindeki dört aylık ücreti tutarında tazminat 
ödenmesi» şeklinde bir uygulama getirilmektedir. Taslak (m.14), işçi-
nin işe iadesine karar verilmesi halinde, en fazla dört aylık ücreti tuta-
rında bir tazminata hükmedileceğini düzenlemektedir. Ancak mahke-
mece feshin geçersizliğine de karar verileceği ifade edilmiştir.

Kanunun mevcut halinde, feshin geçersizliğine karar verilmesi 
söz konusu olup, fesih hiç yapılmamış gibi sonuç doğuracağı için, işçi-
nin boşta geçen süredeki ücret ve sözleşmeden doğan diğer haklarının 
ödenmesi (en fazla dört aylık tutarı kadar) hüküm altına alınmıştır. Şa-
yet ücret ve diğer hakların ödenmesi yerine tazminat ödenmesi sistemi 
benimsenecek ise, değişik birinci fıkrada mahkemece sadece işe iade 
kararı verilmesi ile yetinilmesi gerekmektedir. Aksi durumda hem taz-
minat hem de boşta geçen süre için ücret ve diğer hakları talebi genel 
hükümlere göre doğacaktır. Bu hakların doğmaması için mahkemece 
sadece işe iade kararı verilmelidir.

Kanunun mevcut hali ile işçi, ücret olarak aldığı boşta geçen 
süre hakları nedeniyle dört aylık ilave kıdem kazanmakta ve sosyal 
güvenlik ve işsizlik sigortası yönünden hizmet kazanmaktadır. Ücret 
yerine tazminat ödenmesi durumunda, işçinin kıdem süresi ve sosyal 
güvenlik hizmet süresi bakımından bu süreler çalışılmamış gibi sayıla-
caktır. İşçi aleyhine bir durum oluşmaktadır.

İşe iade talebi halinde, işverenin işe başlatmama tarihinde fesih 
gerçekleşmiş olduğu için kıdem tazminatının bu tarihteki emsal ücrete 
göre hesaplanması söz konusu iken, Taslak ile tazminatların geçersiz 
fesih tarihindeki ücrete göre hesaplanacak olması nedeniyle işçi yö-
nünden ikinci bir hak kaybı söz konusu olmaktadır.

Bu nedenlerle, mevcut düzenlemenin korunması gerektiği düşü-
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nülmektedir. Mevcut yasal uygulama ile taslak çalışması sonucu olu-
şacak hak kaybı aşağıdaki tabloda açıklamaya çalışılmıştır.

	 2.9.		Temyiz	yolunun	kapatılması

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda 
düzenlenen bir kısım davalar hakkında temyiz kanun yolu kapatıl-
makta ve davalarda sadece istinaf yolu öngörülmektedir.  Bu davalar 
şunlardır; işkolu tespit kararına itiraz, sendika genel kurul seçimi ve 
kararların iptali, işyeri sendika temsilcisi işçinin feshe karşı davası, iş-
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yorum davaları, kanun dışı grev ve lokavt tespit davaları. 
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letme toplu iş sözleşmesine ilişkin uyuşmazlıklar, TİS istatistik iptali 
davaları, TİS yetki tespiti iptali, TİS yorum davaları, kanun dışı grev ve 
lokavt tespit davaları.

Tasarı Taslağı (m.9) ile iş mahkemelerinin bir kısım karar-
ları hakkında da temyiz yolu kapatılmaktadır. İçtihat oluşabilmesi 
bakımından bu davalarda temyiz yolunun açık tutulması gerektiği 
düşünülmektedir.

2.10.  İdari	para	cezaları	

Tasarı Taslağı ile; 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 854 sayılı Deniz 
İş Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunundan kaynaklanan idari para ceza-
larına ilişkin itirazlar, iş mahkemelerinin görev alanına alınmaktadır. 
Tasarı Taslağı ile, genel olarak iş mahkemelerinin iş yükü azaltılmak 
istenirken, halen sulh ceza mahkemelerinde evrak üzerinde görülmek-
te olan İPC itirazlarının, iş mahkemelerinde basit yargılama usulünde 
görülmesi şeklindeki düzenleme kendi içinde çelişki arz etmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4817 sayılı Ya-
bancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında verilen idari 
para cezalarına yapılacak itirazların sulh ceza mahkemesinde görül-
meye devam edeceği de dikkate alınmamıştır.

Söz konusu itirazların mevcut uygulamada olduğu gibi ve bü-
tünlük arz edecek şekilde ihtisas mahkemesi olan sulh ceza mahkeme-
lerinde görülmesinin yerinde ve usul ekonomisine daha uygun olacağı 
düşünülmektedir.

2.11.		Sosyal	güvenlik	uyuşmazlıkları

Tasarı Taslağında, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7. 
maddesinde yer alan hüküm korunmakta, sosyal güvenlik uyuşmaz-
lıklarına yönelik olarak «fer’i müdahillik» ve «ön başvuru modeli» uy-
gulamasına aynı şekilde devam edilmektedir. Ön başvuru modelinde, 
Kuruma karşı başvuruda bulunmaksızın doğrudan dava açma imkanı 
sınırlanmakta ve 60 gün içinde cevap verilme veya olumsuz cevap 
verilirse dava açma imkanı bulunmaktadır. Fer’i müdahillikte ise, hiz-
met akdine tabi çalışan sigortalıların, açacakları hizmet tespiti davala-
rında Kurumun fer’i müdahil olarak davalının yanında yer alması şek-
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linde uygulanmaktadır. Fer’i müdahilliğe ilişkin modelin, davalı veya 
davacı yanında yer alabilme şeklinde değiştirilmesi ve davaların ancak 
işverenler aleyhine açılabileceğinin vurgulanması gerektiği düşünül-
mektedir.

 Süremi aştım, kusura bakmayın, dinlediğiniz ve sabrınız için 
teşekkür ederim.              

 Bektaş	KAR	(Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	Üyesi)                  
 Teşekkür ederim Sayın Başkan. Alternatif çözüm yollarının ba-
şında, uyuşmazlığın kaynağında çözümlenmesi gelir. Bunun için ise 
önleyici ve koruyucu hukuk kuralla-
rının yerleştirilmesi ve uygulanması 
gerekir. Önleyici ve koruyucu Hukuk, 
“Hukuki sorunların henüz yaşanma-
dan çözüme bağlanmasını amaçla-
yan hizmetler bütünüdür. Hukuk 
alanındaki en sağlıklı yaklaşım, ihti-
laflar ortaya çıkmadan önce muhte-
mel sorunları engelleyecek tedbirleri 
almaktan geçer. Özellikle kurumsal 
şirketlerde, işe alımlarda doğru iş 
sözleşmelerini hazırlamak, gerekli 
hallerde işçileri yasaya uygun usulde 
ve haklı nedenlerle işten çıkarmak, 
kanunun belirttiği kayıtları tutmak 
önem arzeder.

 Bu hizmetler sonunda, dava yoluna başvurmaya gerek kalma-
dan sorunlar halledilebilmekte ama en önemlisi hukuki ihtilaf çıkma 
ihtimali ve tüm bunlara harcanan zaman, para ve emek asgariye indi-
rilmektedir. Ayrıca dava açılmış ise de önlemlerin alınması nedeni ile 
de kaybetme riski azalmaktadır. 

              Bunun için öncelikle;

 1. Kayıtdışılık önlenmeli ve herşey kayıt altına alınmalıdır.

 2. İşyeri kurulları ve işçi temsilciliği kurumuna yer verilmelidir.

             3. İşverenin vergi ve sigorta prim yükü hafifletilmelidir. 

             4. Hukuki sorumluluk sigortası kabul edilmelidir. 

 5. İş Teftiş Kurumu bağımsız hale getirilmeli etkinliği arttırıl-

Bektaş KAR 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi
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malı, işçi ve işveren temsilciliğine kurumda yer verilmelidir.

          Zaten son dört neden kayıtlılığı esas alacaktır. Aslında bizim 
temel sorunumuz da işte buradan başlamakta, ne yazık ki bu yönde 
adımlar atılmamakta, hep doğmuş ve doğacak uyuşmazlıkların mah-
keme içi veya mahkeme dışı alternatif çözüm yolları ile sonuçlandı-
rılması amaçlanmaktadır. Sonuçta bu bakış açısı ile de çıkarılan ka-
nunlar uyuşmazlıkların azaltılması yerine, daha da büyümesine neden 
olmaktadır. 

        Uyuşmazlıkları çözüme kavuşturma işlevi, esas olarak Devlete ait 
bir görevdir. Bununla birlikte, uyuşmazlık içine düşmüş olan taraflar, 
aralarındaki uyuşmazlığı çeşitli yöntemlerle çözüme kavuşturabilirler. 
Bu yöntemler;

                   * Sürecin ne kadar resmiyet taşıdığı, 

                   * Tarafların süreç içerisindeki etkinliği, 

                   * Üçüncü kişilerin süreç boyunca üstlendiği işlev ve 

                   * Varılan anlaşmanın hukuki niteliği gibi birtakım kıstaslar 
ile birbirlerinden ayrılırlar.

       Alternatif	uyuşmazlık	çözüm	yöntemleri,	ancak	tarafların	
üzerinde	serbestçe	tasarruf	edebilecekleri	ve	kamu	düzenin-
den	 sayılmayan	 işlerden	 kaynaklanan	 uyuşmazlıklar	 bakı-
mından	uygulama	alanı	bulabilecektir.

6100	sayılı	HMK.’un	408.	Maddesinde	de	açıkça	“Ta-
şınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine 
tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkime elverişli 
olmadığı belirtilmiştir”. 

                  Türk	kamu	düzenine	aykırılık	oluşturmadığı	sürece,	
alternatif	 uyuşmazlık	 çözüm	 yöntemlerinin	 hukukumuzda	
uygulanmasına	herhangi	bir	engel	bulunmamaktadır.

  Arabuluculuk: 

Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlık çözme yönteminin en temel 
ilkeleri; 

1) “Gönüllülük” ve   

2) “Eşitlik” ilkeleridir.   
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                   Bu ilkeler, arabuluculuk yoluyla uyuşmazlık çözme yönte-
minin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Zira, devlet yargısı dışında, bu 
yola başvurmak, süreci yürütmek ve sonuçlandırmak bakımından gö-
nüllü olmak bu yolun başarısını sağlamaktadır. Ayrıca, taraflar bu yola 
başvururken ve süreci yürütürken, eşit oldukları ve bunu hissettikleri 
ölçüde sürecin başarılı olması mümkündür. Ayrıca; 

3) “Bizzat hazır bulunma”, 

4) “Taraf hakimiyeti” ve  

5) “Gizlilik” de diğer ilkeler olarak sayılabilir.

1) Gönüllük İlkesi:  Taraflar,	öncelikle,	uyuşmazlığı	arabulucu-
luk	yoluyla	sonuçlandırmak	konusunda	anlaşmalıdırlar.	Ta-
rafların	her	 ikisini	veya	birini,	zorla	bu	sürecin	 içine	dahil	
etmek	mümkün	değildir. Uyuşmazlığın devlet yargısına taşınma-
dan çözülmesi için, hem kanunî düzenlemelerle hem de uygulamada, 
taraflar teşvik edilebilir. Arabuluculuk	 sürecini	 cazip	 kılacak	
bazı	 tedbirler	 alınabilir.	 Ancak, tarafları buna mutlak anlamda 
zorlamak, bu yolun niteliğine tamamen aykırıdır. 

2) Eşitlik İlkesi: Taraflar, arabuluculuk çözüm yoluna başvururken ve 
süreç boyunca eşit haklara sahiptir. Eşitlik, hemen her konuda, özel-
likle de uyuşmazlığın çözümünde öncelikle göz önünde tutulması ge-
reken Anayasal bir ilkedir. Eşitlik, hem yargılama yapılarak varılan 
çözüm yöntemlerinde hem de yargılama yapılmadan varılan çözüm 
yöntemlerinde ortak bir ilkedir.

Kendisini	diğer	 taraf	 ile	 tam	olarak	eşit	hissetmeyen	
veya	 kanunen	 böyle	 işlem	 görmeyen	 bir	 tarafın,	 uzlaşma-
sından	değil,	zorunlu	olarak	bir	sonuca	katlanmasından	söz	
edilebilir. Kanun önünde eşit olmak ve uyuşmazlık çözüm sürecinde 
eşit haklara sahip olmak, bir uyuşmazlık hangi yolla çözülürse çözül-
sün gözetilmesi gereken bir ilkedir2. 

İş yargısının özel olarak temel hukuk yargılamasından 
ayrılmasının nedenleri:

  1. İş ilişkisinde işçi, işverene hukuki ve ekonomik açıdan ba-
ğımlıdır. Kısaca işçi ve işveren eşit konumda değildir. İş yargılaması 
ise, eşitler arası bir uyuşmazlığı değil, zayıfın objektif olarak gerçeği 
ortaya koymasında aktif bir rol oynayacak bir yargılama sürecini yö-
netmektedir3.
2   Bknz. Bulur, Alper, “Alternatif Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Yöntemi”, Ankara Barosu Dergisi, Güz 2007, s. 30-46.
3   Şişli Zeynep, “Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları”, Ankara Barosu Dergisi, 2012/2, s. 43 vd.
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2. İşverenin, sosyal ve ekonomik üstünlüğü vardır. İşçi işveren 
karşısında bu yönden zayıftır. Zayıfın korunması ise bir temel hukuk 
ilkesidir. 

3. İş sözleşmesinin temel unsurlarından iş görme ediminin yü-
kümlüsü, işçi; karşılığında ücretin ödenmesinin yükümlüsü ise işveren-
dir.  İş görme edimi, hukuki fiildir ve hukuki fiiller ise her türlü delille 
kanıtlanır. Oysa ücretin ödendiğinin yazılı delille veya kesin delillerle 
ispat edilmesi kuraldır. İş yargılamasında yazılı kaynaklar kadar, iş 
hukukuna has yargılama ve yorum ilkeleri de önem taşımaktadır. İş 
yargılamasının hukuki kaynağı olan iş hukuku, iş sözleşmesinin konu-
su insan emeği olmakla, devletin Anayasal görevleri çerçevesinde işçi-
nin iş ilişkisi içinde bir yandan yaşam hakkının, vücut bütünlüğünün 
ve ruh sağlığının korunması, öte yandan işçiye insan onuruna uygun 
bir yaşam sağlanması, çalışma hakkı ile çalışma yaşamında korunması 
açılarından gerekli nispi(işçi lehine değiştirilebilen) buyurucu nitelikte 
kural ve kurumların ifadesidir4.  

4. İşçinin öz varlığı olan emeğin sözleşmeye konu olması sebebi 
ile iş sözleşmesini düzenleyen kural ve kurumların ifadesi olan iş hu-
kuku alanında, temel hak ve özgürlüklerin en geniş anlamı ile korun-
ması esastır. İşçinin iş sözleşmesinde korunması, devletin Anayasa’da 
düzenlenen her bireyin, yaşam hakkını, vücut bütünlüğü ve ruh sağlı-
ğını koruma görevinin gereğidir. Bu	sebeple	devlet,	iş	ilişkisinin	
hukuki	olarak	üçüncü	bir	tarafıdır. İşçinin işle ilgili korunması, 
hukuken işverenin borcu olsa da, devlet işçinin bir birey olarak temel 
hak ve özgürlüklerinin bu ilişkide korunmasını gözetim, denetim ve 
yaptırım uygulayarak sağlamakla yükümlüdür(Anayasa Mad. 51 ve 
54). 

İş ve sosyal güvenlik hukuku kurallarının uygulanmasında, 
kamu müdahalesinin somutlaştığı temel iki kurum; iş denetimi(81 
sayılı İLO Sözleşmesi gereği) ve iş yargısıdır.

 95	 sayılı	 Ücretin	 Korunmasına	 dair	 ILO	 Sözleşme-
si’nin	12/2	maddesine	göre	“İş	akdi	sona	erdiği	zaman,	borç-
lanılmış	olan	ücretin	 tamamı,	milli	mevzuata	veya	bir	kol-
lektif	mukaveleye	veyahut	bir	hakem	kararına	uygun	olarak	
ödenecektir”.	Anayasa	54.	Maddesi	de	işçinin	ücretinin	ko-
runacağını	açıkça	belirtmiştir.		

İş hukuku ilkeleri temelinde iş hukuku kuralları çerçevesinde, 
içtihat ve öğretinin katkısı ile aleni yargılama sonucu hakkın yerine 
getirilmesi, sosyal devlet ilkesinin gereğidir. 
4   Şişli Zeynep, “Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları”, s. 43 vd.
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İş	 uyuşmazlığında,	 “işçinin	 korunması”	 ilkesinin	 ya-
şama	 geçirilmesinin	 güvencesi	 yargısal	 çözümdür5	 ve	 bu	
yargısal	çözümünde	iş	yargılamasının	kendisine	özgü	ilke	ve	
usullerinin	uygulanmasından	geçmektedir.

Bu bağlamda, gerek sosyal güvenlik ve gerekse bireysel ve toplu 
iş hukuku ile ilgili maddi hukuka ait kanunlardaki usule ilişkin kurallar 
gözden geçirilmeli, bu konuda Yargı içtihatları dikkate alınarak ortak 
usul kurallarına İş Mahkemeleri Kanunu tasarısında yer verilmelidir.

Ne yazık ki hazırlanan taslak iş yargılamasının temeli olan beş 
ilkeden (çabukluk, basitlik, emredicilik, zayıfın (işçinin) korunması ve 
ucuzluk ilkeleri) yoksun olup, 5521 sayılı Kanunu getirdiği emredici-
lik, işçinin korunması ilkelerini yok sayan, tamamen medeni yargıla-
ma hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümüne esas olan 6100 sayılı 
HMK.’un katı olarak uygulanmasına bırakılan ve üstelik yasa içerisin-
de ve gerekçesinde de bu açıkça vurgulanan bir taslaktır. 

İş hukukunda devletin taraf olarak yer alması, iş yargısının 
ilkeleri ve kamu müdahalesini gerektirmesi nedeni ile alternatif çözüm 
yollarının mahkeme dışı yerine, mahkeme içinde yer alması daha isa-
betlidir. 

Kayıt	dışılığın	çok	yaygın	olduğu,	iş	uyuşmazlıkların-
da	 hesabın	 unsurları	 olan	 ve	 devletçe	 korunması	 gereken	
ücret	 ve	 hizmet	 süresinin	 resen	 araştırıldığı,	 iş	 güvencesi	
hükümlerinin	 resen	 uygulandığı	 bir	 sistemde	 zorunlu	
arabuluculuğun	 kabulü	 iş	 hukuku	 ve	 iş	 yargısının	 temel	
ilkelerine	aykırı	olacaktır. 

Tasarının	madde	madde	incelenmesine	gelince;

            	1) Birinci madde ile kanunun kapsamı, ikinci madde ile iş mah-
kemelerinin nasıl ve ne şekilde kurulacağı, beşinci madde de iş mahke-
melerinin görevleri düzenlenmiştir. 

  Görev yönünden, 5521 sayılı İş Mahkemelerinden farklı ola-
rak 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla 
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna, 
20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununa, 22/5/2003 tarihli 
ve 4857 sayılı İş Kanununa veya 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk 
5   Şişli Zeynep, Bireysel İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları”,  s. 43 vd. 
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Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen 
hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri ara-
sında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü 
hak iddialarına ilişkin hukuk uyuşmazlıklarına da iş mahkemelerinde 
bakılacağı belirtilmiştir. İş kanunlarında doğan idari para cezalarının 
da iş mahkemesinde görülecektir. 

Bu olumlu bir düzenlemedir. Böylece iş kanunları kapsamına 
girmeyen, ancak genel hizmet sözleşmesi ile Borçlar Kanunu hüküm-
lerine tabi işçi ile işveren arasında kaynaklanan uyuşmazlıklar ile iş 
kanunlarından doğan idari para cezalarına itirazlar da ihtisas mahke-
mesi olan iş mahkemesinde görülecektir.  

Ancak; iş sözleşmesinin kurulmasında (sözleşme imzalanmasına 
rağmen, iş görme edimleri ve ücret ödeme borçları yerine getirilmeden) 
doğan uyuşmazlıklar ile iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra iş 
sözleşmesinden kaynaklanan örneğin rekabet etmeme borcundan 
dolayı uyuşmazlıkların; İşçi yerine kaim olan kişiler ile işveren arasın-
da iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların (Kaim olan işçinin 
mirasçıları, işçilik alacaklarının devri, asıl-alt işveren ilişkisinde rucü, 
asıl işverenin işçiye alacaklarını ödemesi üzerine alt işverene karşı aça-
cağı dava-iş sözleşmesi temelinde olduğu için) iş mahkemelerinde gö-
rülmesi için tasarıda bu yönde hükümlere yer verilmelidir.   

2) Tasarının 3. maddesi ile zorunlu arabuluculuk getirilmiş ve 
“Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile 
işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabulucu-
luğa başvurmanın zorunlu olduğu, aksi halde 12/1/2011 tarihli ve 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 115 inci maddesinin birinci 
fıkrası ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne göre işlem yapıla-
cağı” belirtilmiş ve zorunlu arabuluculuk dava şartı olarak getirtilmiş-
tir.

Öncelikle zorunlu arabuluculuğun dava şartı olarak getirilmesi, 
yukarda belirtilen arabuluculuğun gönüllülük ilkesine, Anayasa’nın 
hak arama özgürlüğü ile ilgili 36. maddesine aykırıdır. Zira kimse 
uyuşmazlığın mahkeme dışında çözümlenmesi için zorlanamaz. Kişi 
hakkını daha güvenceli olan mahkeme içi yollarla arayabilir. Bu ancak 
takdiri olabilir. Burada işçi, dava dilekçesinde açıkça “ben arabulucuya 
gitmeyi kabul etmiyorum, bu nedenle doğrudan dava açıyorum” dedi-
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ğinde dava şartı nedeni ile ret davaya erişim hakkının ihlali olacaktır. 

Diğer taraftan arabuluculuk değerlendiren ve araştıran nitelikte 
olmadığından, hizmet süresi ve ücret ihtilaflı olduğunda, uyuşmazlığın 
çözümü arabuluculuk yolu ile sağlanamaz. Arabulucunun bu konuda 
yetkisi de yoktur. Zira ücretin korunmasında devlet taraftır. 

İş yargısı ve iş denetimi, kamu müdahalesini gerektirir. 
Bu Anayasa’nın ücretin korunmasına ilişkin 54, sendikal hakların 
korunmasına ilişkin 51. maddeleri ve Türkiye tarafından onaylanan 
81(İş Teftişi) ve 95 (ücretlerin korunması) sayılı İLO sözleşmeleri 
hükümlerinin gereğidir. 

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel alacaklar yönünden özel ha-
kem ve feshin geçersizliğinde iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi 
ile özel hakeme gidilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna dair karar-
ları(A.Y.M. Kararı. 19.10.2005. 2003/66E, 2005/72 K, RG. 24 Kasım 
2007, S.26710) mevcut iken, zorunlu arabuluculuğa gidilmesi doğru 
bir yaklaşım değildir. 

Diğer taraftan bir an için bireysel işçilik alacakları için kabul 
edilse bile işyerinde örgütlenen sendikanın imzaladığı toplu iş sözleş-
mesinden kaynaklanan alacaklarda uyuşmazlığın arabuluculuk vasıta-
sı ile çözümlenmesi, sendikanın devre dışı bırakılması anlamına gelir. 
Özellikle toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacağın, sözleşmenin 
yorumuna dayanması halinde bu sakınca daha da ortaya çıkacaktır.

En önemlisi de feshin geçersizliği ve işe iadeye ilişkin uyuşmaz-
lıklarda zorunlu arabuluculuğa gidilmesi konusudur. 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18-21. maddeleri arasında düzen-
lenen iş güvencesi hükümleri emredici nitelikte olup kamu düzenin-
dendir. İki tarafın iradesine tabi olmayan hükümler içerir. İşçinin iş 
güvencesi kapsamında olup olmadığının resen araştırılması gerekir. 
Bu yönü ile iş mahkemesinde veya mahkeme içi alternatif çözüm yolu 
ile çözümlenmesi isabetli olacaktır. Arabulucunun araştırma yüküm-
lülüğü olmadığından işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp 
yararlanmadığını da tespit edemez. 

3) Tasarının 4. maddesinde hizmet tespiti davaları dışında, 
sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, davadan 
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önce Sosyal güvenlik Kurumu’na başvuru(idari başvuru şartı) getiril-
mesi, uyuşmazlığın önce kurumca çözümlenmesi isabetlidir. Ancak 
burada kurumun hukuk müşavirliğine inisiyatif verilmesi de gerekir. 
Maddenin 2. Fıkrasında hizmet tespitinde kuruma davanın resen ih-
bar edilmesi zorunluluğu getirilmiş, ancak feri müdahil olduğu belir-
tilmesine rağmen, asıl davalı işveren temyiz etmezse dahi feri müdahil 
olan kurumun tek başına temyiz edebileceği belirtilmiştir. Bu 6100 sa-
yılı HMK.’un feri müdahil ile ilgili hükümlerine aykırıdır. Asli müdahil 
kabul edilmesi daha isabetli olacaktır. 

4) Tasarının 6. maddesinde yetkili mahkeme kuralı düzenlen-
miş ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesindeki dü-
zenlemeden farklı olarak davalının yerleşim yeri mahkemesi temel yet-
kili mahkeme olarak kabul edilirken, işin yapıldığı yer mahkemesinde 
de açılabileceği belirtilmiştir. 

İş yargılamasında yetkinin kamu düzenine ait olması 
emredicilik ve zayıfın korunması ilkesi gereğidir. Keza maddi hukuk 
kuralları içinde iş yargılamasına ilişkin yetki kuralarına da yer 
verilmiştir. İş yargılamasında yetkinin kamu düzenine ilişkin olduğu 
kuralı korunmalıdır. Bunun dışında yetki konusunda sosyal güvenlik 
uyuşmazlıkları ve toplu iş uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalarda 
yetkili mahkemenin, ilgili maddi hukuk kuralı düzenlemesi olan 
kanunlardan çıkarılarak bu kanun kapsamında düzenlenmesi isabetli 
olacaktır. 

5)	Yargılama	usulü	ile	ilgili	tasarının	7.	maddesine	ge-
lince; 

İş yargılamasına ilişkin temel yargılama ilkeleri olan basitlik, 
çabukluk ve ucuzluk ilkeleri dikkate alınarak düzenleme yapılmalı ve 
kapsamda özellikle maddi hukuk içinde yer alan ispata ilişkin kurallara 
açıkça yer verilmelidir. 

Bu kapsamda; iş Sözleşmesinin işçi tarafından işveren 
tarafından haksız feshedildiği iddiası üzerine, feshin haklı veya geçerli 
nedene dayandığının ispat yükünün işverene ait olduğu,

Sendikal neden veya ayrımcılık nedenini gösteren karinelerin 
varlığı halinde, feshin bu nedenle yapılmadığının işveren tarafından 
kanıtlanması gerektiği, 
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  İşçinin iş görme ediminin hukuki fiil olması nedeni ile iddiasını 
her türlü delille, işverenin ise ücret borcu nedeni ile ödediğini kesin 
delillerle kanıtlaması gerektiği (HMK hükümleri kapsamında) şeklinde 
kurallara yer verilebilir. 

Keza en önemlisi, sosyal güvenlik hakkının vazgeçilmez hak ol-
duğu belirtilerek, SSK prim kazancına esas hizmet süresi ve ücretin 
resen araştırılacağı hükmüne yer verilmesi bir zorunluluktur. 

6)  Kanun	yolunu	düzenleyen	8.	madde	ise; 

İş yargılamasına özgü çabukluk, basitlik ilkesini ortadan 
kaldıran, iş yargılamasını geriye götüren, katı 6100 sayılı HMK sis-
tematiğine tabi kılan bir düzenlemedir. Öncelikle iş yargılamasında 
temyizin tefhimden başlatılması, temyiz süresinin daha kısa tutulması 
belirtilen ilkelerin gereğidir. Burada düzenlenen “davaların yığılması 
halinde kesinlik sınırının her bir talep bakımından ayrı ayrı değer-
lendirileceği kuralı, hak ihlaline yol açacak nitelikte olup hak arama 
özgürlüğünü kısıtlayıcı niteliktedir. Özellikle feshin haklılığına bağlı 
kıdem ve ihbar tazminatının kesinlik sınırı yönünden ayrı talep gibi 
değerlendirilmesi(feshin haklı-haksızlığı), birinin miktar yüzünden 
kesin olması halinde diğerinin temyiz edildiğinde bozulması sonu-
cunda çelişkili karara ve feshin bir kalem yönünde haklı, diğer kalem 
yönünden haksız olmasına neden olacaktır. Keza feshe bağlı olan bu 
tazminatlar ile yıllık ücretli iznin de ayrı değerlendirilmesi(fesih olup 
olmadığı yönünden), farklı sonuçlara neden olacaktır.

Diğer taraftan, işçilik alacaklarının hesabında ücret ve hizmet 
süresi önemli olup, bu unsurlar tüm alacakları etkileyecektir. Süre ve 
özellikle ücretin ihtilaflı olması ve hatalı belirlenmesi halinde de aynı 
sorun yaşanacak, hak kaybı olacaktır. Kesinliğe takılan işçilik alacağı-
nın farklı ücretten hesaplanmış iken, kesinliğe takılmayan alacak yö-
nünden, ücretin veya sürenin eksik hesabı yönünden bozma yapıldı-
ğında bu sorun açıkça ortaya çıkacaktır. Bu nedenle kesinlik açısından 
aynı ilişkiden kaynaklanan bu alacakların toplam değerinin dikkate 
alınması gerekir. Ancak burada belki toplam alacak miktarı için olan 
kesinlik sınırı daha yüksek kararlaştırılabilir. 
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7) Tasarının	9.	Maddesinde,	temyiz	edilemeyen	ve	Böl-
ge	Mahkemesi	kararı	üzerine	kesinleşecek	uyuşmazlıklar	sa-
yılmıştır.

Özellikle uyuşmazlıkların bir an önce sonuçlanması açısından, 
Yargıtay’ın kesin olarak karar verdiği uyuşmazlıkların belirtilmesi ça-
bukluk ilkesi uyarınca yerinde olabilir. Belki burada atlamalı temyiz 
doğrudan ilk derece mahkemesinin kararına karşı kanun yoluna değil 
de temyiz yoluna gitme kabul edilebilir. Ancak 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu yanında, paralel düzenlemeler bulunan 
ve uyuşmazlıkların iş mahkemesinde görüldüğü 4688 sayılı Kamu Gö-
revlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’ndaki uyuşmazlıklar 
için temyiz edilmeyecek kararların düşünülmemesi eksiklik olmuştur. 

Diğer taraftan burada önemli uyuşmazlıklardan biri 6356 sa-
yılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 41. maddesindeki 
işkolunda çalışan sendikaların üye sayısının tespiti ile ilgili istatistiğe 
itiraz tüm Türkiye esas alınacağından, bu uyuşmazlığın temyize tabi 
tutulması önemli olacaktır. Keza aynı nitelikte olan 5. maddedeki iş 
kolu tespiti, 43. maddedeki yetki tespiti ve Toplu İş Sözleşmesinin yo-
rumunun alacakları etkilemesi nedeni ile 53. Maddedeki yorum dava-
ları ile ilgili uyuşmazlıkların temyiz yoluna açık tutulması içtihat birliği 
açısından önemli olacaktır.

8)  Tasarının	10.	maddesi	ile	bu	kanunda	hüküm	bu-
lunmayan	 hallerde	Hukuk	Muhakemeleri	 Kanunu’nun	 uy-
gulanacağı	belirtilmiştir.

Elbette temel hukuk yargılamasına ilişkin 6100 sayılı HMK.’un 
iş yargılaması temel ilkelerini zedelemeyen hükümleri uygulanmalıdır. 
Ancak temel hukuk yargılaması silahların eşitliğine dayanır. Oysa iş 
ve sosyal güvenlik hukukuna hizmet edecek iş yargılama kuralları, bu 
hukuk dallarının temel ilkelerini esas almalıdır. 

	 Tasarıda	maddi	hukuka	ait	düzenlemelere	gelince; 

  9) Tasarının 13. maddesinde feshin geçersizliği ve işe iade da-
valarında öncelikle arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Yu-
karıda tasarının 3. Maddesi ile ilgili olarak belirtildiği gibi iş güvencesi 
hükümleri kamu düzenindendir. Resen araştırılması gerekir. Bu ne-
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denle arabuluculuk yolu ile çözümlenmesi doğru değildir. 

10) Tasarının 14. maddesinde feshin geçersizliğine bağlanan 
boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı yeniden düzen-
lenmiş, boşta geçen süre ücretinin tazminat olduğu kabul edilmiş, işe 
başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinin geçersizliğine ka-
rar verilen fesih tarihindeki ücrete göre hesaplanacağı belirtilmiş ve 
bunların parasal olarak belirleneceği açıklanmıştır.

Böylece sistem tamamen değişmekte, geçersizliğine karar veri-
len fesihte işe başlatılmaz ise, önceki fesih sonuçlarını doğuracak, işe 
başlatmama yeni fesih olmayacaktır. Oysa geçersizlik yapılan işlemi 
ortadan kaldırır. Bu iş güvencesi değildir. İşe başlatılma halinde boşta 
geçen sürenin ücret olarak kabul edilmemesi nedeni ile hizmet süre-
sinden sayılmaması da beraberinde yeni bir iş aktinin olduğu yorumla-
rına neden olacaktır. Diğer taraftan feshin geçersizliği bir tespit istemi-
dir. Tespite bağlı sonuçların da tespit niteliğinde olması gerekir. Tespit 
davasına eda niteliğinde tali sonuçlar bağlanması doğru olmadığı gibi 
işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinin parasal olarak 
hesaplanması, özellikle ücret ihtilaflı olduğunda bir an önce sonuçlan-
ması gereken işe iade davasının uzamasına neden olacaktır. 

Mevcut sorunlu olan düzenleme giderilirken, başka sorunlar 
yaratılmıştır. Oysa iş barışına katkı için tespit niteliği yerine doğrudan 
eda niteliğinde feshin geçersizliği yanında ya doğrudan işe iadeye ya 
da işe başlatılmanın sonuca etkisi olmayacağı düşünüldüğünde sadece 
tazminata karar verilmesi isabetli olacaktır. Bu konuda kaynak Alman-
ya uygulaması esas alınmalı ve hakime takdir hakkı verilerek işe iade 
gerekiyorsa sadece işe iadeye ve boşta geçen süre ücretine,  işe iadede 
sorun yaşanacaksa sadece tazminata karar verilmesi isabetli olacak ve 
sorunları ortadan kaldıracaktır. 

 11) Tasarının 15. maddesi ile genel kanun olan 6098 sayılı 
TBK.’undan ayrılarak, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında kalanlar için 
yıllık ücretli izin ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazmi-
natı ve eşit davranma borcuna aykırılık tazminatı için iş sözleşmesinin 
sona erdiği tarihten itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi getirilmek-
tedir. Oysa genel kanunda tüm tazminat ve alacaklar için 10 yıl veya 
dönemsel edimler için beş yıllık zamanaşımı süresi vardır ve bu süre 
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temel ilkelere dayanır. Genel kanundaki zamanaşımının burada sınır-
lanması, mülkiyet hakkına, davaya erişim hakkına, hak arama özgür-
lüğüne ve en önemlisi eşitlik ilkesine aykırı olacaktır. 

            Bu düzenleme ile sadece özel hukuk ilişkileri olan diğer akit tür-
leri değil, iş sözleşmesi ile çalışan, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu 
ve Borçlar Kanunu kapsamında çalışan işçi ile 4857 sayılı İş Kanunu 
kapsamında çalışanlar arasında zamanaşımı yönünden fark yaratılmış 
olacaktır. Bu düzenleme Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlere ilişkin 
hükümlerine aykırı olup Anayasal ihlale yol açacaktır.

               Kaldı ki aynı kanun içinde dönemsel edimler ile ilgili ücret ve 
ekleri ile ilgili 32/son maddesindeki beş yıllık zamanaşımı süresi var 
iken ve bu düzenleme genel kanundaki kural ile aynı iken alacaklara 
göre daha uzun zamanaşımına tabi olması gereken tazminat türlerinin 
çok daha kısa zamanaşımı süresine tabi tutulması doğru değildir. Sa-
dece alacak ile tazminatlar arasında değil, iş ilişkisinden kaynaklanan 
diğer tazminatlar, örneğin sendikal tazminat, manevi tazminat gibi 
tazminatların tabi olacağı zamanaşımı yönünden de farklılık yaratıl-
mış olacaktır. 

Zamanaşımı süresi kısaltılacak ise Genel Kanun’da değişiklik 
düzenlenmeli, alacak ve tazminat dengesi gözetilmelidir. 

Tasarının diğer maddeleri, geçici düzenlemeler olup, tasarıya 
göre Arabuluculuk ve Bölge Adliye Mahkemelerinin görevi ile ilgili dü-
zenlemelerdir, ilgili kanunların tasarıya uygun hale getirilmesine iliş-
kindir. 

Tasarının gerekçesine bakıldığında ise, genel olarak maddelerin 
tekrarından ibaret olup, temel hukuk teorilerine, hangi teoriye bağlı 
kalındığı, karşılaştırmalı hukukta düzenleme örneklerine yer verilme-
miştir. Bu önemli bir eksikliktir. Diğer taraftan sadece işçinin açacağı 
davaların değerlendirilmesi, işverenin açtığı davaların arabuluculuğa 
tabi tutulmaması ayrı bir eleştiri konusu olacaktır. 

Sonuç olarak, tasarının özellikle arabuluculuk, yetki, kanun 
yolu, feshin geçersizliği ve zamanaşımı konularında getirilen düzen-
lemelerin, Anayasa, Türkiye tarafından onaylanan İLO Sözleşme hü-
kümlerine, İş Yargılamasının temel ilkelerine, genel kanundaki düzen-
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lemelere aykırılığı her zaman sorgulanacaktır. Kanımca düzenlemeler 
iş barışını bozucu niteliktedir. 

Seracettin	GÖKTAŞ	(Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	Baş-
kanı)	- Teşekkür ederim Sayın Hocam. Ben tabii öğrenciniz aslında 
fiilen sizden ders almadım, ama öğrenciniz olduğumu iddia ediyorum. 
Aksini iddia eden varsa ispatlarım diye düşünüyorum. Yargıtay Sayın 
1. Başkan Vekilim, değerli katılımcılar, iş hukukuyla ilgili daha taslak 
aşamasında olan böylesine önem-
li bir çalışmayı masaya yatırdıkları 
için, böyle bilimsel bir toplantı dü-
zenledikleri için ben İş Hukuku ve 
Sosyal Güvenlik Hukukunun değerli 
yöneticilerine, Değerli Başkanına çok 
teşekkür ediyorum.

Şimdi tabii eleştirmek çok 
kolay, bu kadar eleştiriden sonra 
şunu da itiraf edeyim ki ben bu 
komisyonda görev aldım, bu cesareti 
ortaya koyuyorum. Ben daha önceki 
komisyonda da görev almıştım. İş 
mahkemeleri bu hakem heyetine 
ilişkin uyuşmazlıklarda da görev 
almıştım. Fakat bir şey dikkatimi çekti 
gerçekten, bu ülkem adına çok üzücü bir şey, ben şahsen üzülüyorum. 
Neden üzülüyorum? Hakem heyetine ilişkin şeyde bakın, ben çok 
birebir şahit olduğum için söylüyorum, şimdi Bakanlık gayet iyi niyetli 
bir şekilde bütün sosyal tarafları çağırdı. Türkiye Odalar Birliğinde, 
Barolar Birliğinden, falan çok geniş bir katılım oldu. O zaman Gülsevil 
Hocam da vardı, ben öyle hatırlıyorum. Şimdi daha öncesinde tabii 
sosyal taraflar çağrılmamıştı. Bir şekil aldı, sosyal taraflar çağrıldı, tabii 
görüşler soruldu. Dediler ki biz biraz düşünelim, ilk defa şahit olduk. 
Tamam dediler, aslında komisyon çalışmaları gizli olmasına rağmen 
biz daha henüz ikinci toplantıya başlamadan televizyonlarda işte böyle 
bir çalışma var, karşıyız, işçi kesimi karşı, işveren kesimi karşı, Barolar 
Birliği karşı, karşı.... Yani şimdi arabuluculuk çıkıyor, ona da karşıyız. 
Peki, ben hakikaten şimdi hayretler içerisindeyim. Şimdi evet, Bektaş 
Bey söyledi, hakikaten iş yükü bir sürü çözümler bulunabilir. Koru-
yucu hukuk, vesaire bir sürü çözümler bulunabilir, ama bu gerçektir. 

Seracettin GÖKTAŞ 
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı
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Önümüzde cenaze var, kaldırmamız lazım. Birçok ülkenin sorunu de-
ğil midir bu iş yükü? Peki, birçok ülke bu sorunu nasıl halletmiş? On-
lar nasıl halletmişse, biz de öyle halledeceğiz. Biz onlardan farklı bir 
şey yapmıyoruz ki yani bakın, şöyle bir şey, arabuluculukta, zorunlu 
arabuluculukta zaten hedef yüzde 100 başarı değildir. Hiçbir ülke za-
ten yüzde 100 başarı elde etmemiştir. Geçenlerde yine İstanbul’da bir 
toplantıda bir ülkenin temsilcisi dedi ki: “Yüzde 25’i yakalarsanız bu 
başarıdır” Evet, yüzde 25’i yakaladık mı bu başarıdır. 

Şimdi bakın, ben kendi kendime soruyorum: Bunu çok değerli 
Baki Kuru Hocamın kitabından da bizzat okudum. Diyor ki: “İşçilik 
alacakları bakımından özellikle tasarruf ilkesi gereği olarak” Şimdi 
alacak doğduktan sonra işçi hiç dava açmasa kimse peşine düşüyor mu? 
Yani niye dava açmıyorsun, sen işçisin, senin bir alacağın var, kimse 
peşine düşüyor mu? Düşmüyor. Tasarruf ilkesi var çünkü, ister dava 
açar, ister dava açmaz. Peki, dava açtı. Ben feragat ediyorum dediği 
zaman hangi hâkim veya hangi daire onu soruyor, sen bundan feragat 
edemezsin diyoruz? Elbette irade sakatlığı denetimi yapılır, o ayrı bir 
şey. Zaten çok değerli hocam Sayın Namlı dedi ki: “Bu bir maddi hu-
kuk sözleşmesidir”. Arabuluculuk sözleşmesinde düzenlenen anlaşma-
nın, yapılan anlaşmanın mahiyetini öyle nitelendirdi. O zaman evet, 
irade sakatlığı nedeniyle buna karşı dava açılabilir mi? Buna imkân 
verilirse elbette açılır, ama bu bir taslaktır tabii, yani gerçekten ilk defa 
bu kadar nitelikli bir değerlendirmenin yapıldığını görüyorum ve çok 
da mutluyum açıkçası, çok faydalandım. Elbette bunların hepsi değer-
lendirilecektir diye düşünüyorum. Tabii tekrar komisyona çağrılırsak, 
zaten Değerli Genel Müdürüm çok güzel notlar alıyor, bunlar herhalde 
değerlendirilecek.

Şimdi 1950 yılında İş Mahkemeleri Kanunumuz yürürlüğe girdi, 
50’den bu yana iki defa Anayasa değişti, üç defa İş Kanunu çıkardık. 
Borçlar Kanunu, Türk Borçlar Kanunu temel kanunumuz değişti, 
Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz iş yargılamasını çok etkileyen bir 
kanun tamamen değişti. Buna rağmen İş Mahkemeleri Kanununu ele 
almamak büyük bir eksiklik, dolayısıyla gerçekten bu eksikliği ele al-
ması dolayısıyla bu taslağı çok önemsediğimi belirtmek isterim.

İşe iade davaları bakımından şunu söyleyeyim: Biliyorsunuz bu 
ikale işe iade davalarından sonra tanıştığımız, aslında var olan, ama 
çok yakından sıcak temas kurduğumuz bir kavram oldu. İş güvence-
sinden sonra ikaleyi nasıl değerlendiriyoruz? Diyoruz ki işçi eğer ika-
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le icabı işverenden gelmişse, işveren yasal tazminatlarının dışında en 
az 4 aylık bir tazminat ödemişse, o zaman bu ikale sözleşmesini kural 
olarak irade serbestliğine dayandığını ve iş sözleşmesinin ikale sure-
tiyle sona erdiği için işe iade davası açılamayacağını kabul ediyoruz. 
Şimdi bu işçi tamamen yargı dışında böyle bir sözleşmeye imza atıyor 
ve biz bu sözleşmeye evet, bu geçerlidir diyoruz, ama irade serbestliği 
bakımından bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Hayır, bu iş güvence-
si emredicidir, bundan vazgeçemezsin diyebiliyor muyuz? Diyemiyo-
ruz. Taraflar anlaşmışlarsa neden önünü kesiyoruz? Artık bana göre 
bu zihniyeti terk etmemiz lazım. Taraflar el ele gezsinler, dolaşsınlar, 
toplumsal barış bu şekilde sağlanır. Bütün uyuşmazlıkların mutlaka 
mahkemede çözümlenmesi diye bir şey mi var? Mahkemelerde uyuş-
mazlıklarda bir taraf kaybeder, bir taraf kazanır. Husumet devam edi-
yor. Yani buna bir imkân vermemiz lazım, bakın, burada hiç kimse çö-
züm önerisinde bulunmuyor, herkes eleştiriyor, eleştiri tabii ki kolay.

Şimdi bakın, toplu iş sözleşmesi iş hukukçularımız yakından 
biliyorlar, biz ne dedik? Protokolle doğmuş bulunan haklardan feragat 
edilemez. Protokol geriye etkili değildir, ileriye etkilidir. Öyle dedik ve 
bir de şunu dedik: “İşçi bireysel alacağından bizzat kendi iradesiy-
le vazgeçebilir. Sendika onun doğmuş bulunan alacağını protokolle 
ortadan kaldıramaz” Bütün bunlar yargı dışında gerçekleşen olaylar 
değil mi? Dolayısıyla buna bu şekilde bakmamız lazım diye düşünü-
yorum. Avrupa’da bunu nasıl yapmışlar? Bakıyorum, ben bir makale 
okudum gelmeden önce, şimdi Amerika’da evet, Anglosakson ülkele-
rinde farklı bir şey var. Orada önce iş mahkemelerinde, iş uyuşmazlık-
larında başlamışlar. Çok başarılı sonuçlar alınca sonra diğer alanlara 
teşmil etmişler. Bakıyorum Avrupa’da da İngiltere’de var, Fransa’da 
var, İtalya’da var. İtalya konusuna gelince, ben bugün üçüncü İtalyalıyı 
dinlemiş oldum bu konuyla ilgili olarak, fakat bugünkü İtalyan farklı 
bir sunum yaptı. Doğrusu ben de şaşırdım. Yani çok da efendim, şunu 
söylediler: “Biz de önce zorunlu, hatta avukatları sürece katmamış-
tık. Çok iyi sonuçlar alamadık. Sonra avukatları sürece katınca çok 
iyi sonuçlar aldık” ve çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini söylediler. 
Fakat bugün çok farklı bir açıklama dinledim, doğrusu kafam karıştı. 

Yenisey Hocam güzel bir konuya değindi. Dedi ki: “Burada 
yargının normları değerlendirmeye, yorumlama etkisi yok edilir 



271

arabuluculuk suretiyle” Fakat işte dediğim gibi bence burada yüzde 
100 başarı mümkün değildir. Böyle bir beklenti hayal olur diye düşü-
nüyorum. Yine yüzde 75 oranında mutlaka uyuşmazlıklar yargıya inti-
kal edecektir diye düşünüyorum. Yine yargının bu konudaki etkin rolü 
devam eder diye düşünüyorum. Şunu unutmamak lazım, arabuluculuk 
sürecini başlatma zorunluluğu var, sadece başlatma zorunluluğu var, 
ama devam edip etmeme zorunlu değildir. Bunu birinci gün dahi bi-
tirebilir. Yeter ki belirlenen günde gelsin, tamam, ben anlaşmıyorum 
dedi, bitti. Onu üç hafta şeklinde bir sürece katlanma zorunluluğu da 
yok. Böyle bir şey yok. İkinci bir husus: Yine Arabuluculuk Yasasında 
var. Şimdi acaba oradaki beyanlar, ikrarlar bir sonraki davalar, başka 
davalarda bağlayıcı olur mu? Yine Arabuluculuk Yasasında var zaten, 
mevcut yürürlükteki kanun için söylüyorum, orada arabuluculuk gö-
rüşmelerindeki ikrarla orada belgeler hiçbir şekilde kullanılamaz, ik-
rar da kabul edilemez şeklinde düzenleme var diye biliyorum Arabulu-
culuk Yasasında.

Şimdi evet, işverenin açtığı davalar bakımından zorunlu 
arabuluculuğun öngörülmemiş olmasını ben de bir eksiklik olarak 
görüyorum. Hakikaten bu gözden kaçmış görünüyor. Bir diğer husus 
da tabii alt işverenin diyelim ki arabuluculukta anlaşması nedeniyle 
anlaşma suretiyle bu uyuşmazlığı diyelim ki ortadan kaldırdı. Bu an-
laşmanın asıl işveren bakımından etkisi ne olabilir? Aslında bu konu 
da düzenlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Gülsevil Hocam dedi ki: 
“Temyiz bir istisna kabul edilmiş, istinaf adeta kural haline getiril-
miş” Burada hakikaten şöyle bir durum var: Biliyorsunuz yasalarımız-
da, özellikle 6356 sayılı Yasada ve İş Kanununun 20. maddesinde işe 
iade davaları için Yargıtay bakımından bir aylık süre öngörülmüş. Yet-
ki tespiti, işkolu tespitine itiraz, istatistiğe itiraz gibi davalarda da 15 
günlük süreler öngörülmüş. Yargıtay 15 gün içinde karar verecek. Peki, 
bu hükümlerin amacı ne? Amaca bu davaların çok kısa sürede sonuç-
lanmasıdır. 

Şimdi mevcut üçlü bir yargılama sistemine geçtikten sonra bu 
süreler içerisinde bu yargılamaların bitmesi mümkün değildir. Önce 
istinafa gelecek, istinaf bir karar verecek, temyiz edilecek, temyizden 
sonra Yargıtaya gelecek. Bu süreç orada arzulanan hedefe ulaştırılır. 
Şimdi şunu düşünün; tabii bu bir tercih meselesi, Almanya’da da ve 
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birçok ülkede atlamalı temyiz var. Yani istinaf atlanarak direkt Yargıtaya 
gelme durumu söz konusu. Ancak o durumda da şöyle bir durum var: 
Şimdi üçlü bir sisteme geçtik. Bu üçlü sistem içerisinde Yargıtay artık 
vaka denetimi yapmayacak. Şimdi vaka denetimi yapmayınca bunların 
atlamalı suretle Yargıtaya gelmesi durumunda vaka denetimine tabi 
olmadan gelmesi gibi bir durum olur. Öyleyse burada bir tercihte 
bulunmak zorundayız. Ya bu sürelerden vazgeçeceğiz ya da Yargıtay 
eskiden olduğu gibi -şu anda da yapıyor, ne zaman yapacak? İşte 20 
Temmuz 2016’ya kadar temyize başvurmuş olan dosyalar bakımından 
aynı şeyi yapacak- mevcut rolünü devam ettirecek. Yani hem vaka 
denetimi yapacak, hem de hukuki denetimi yapacak. Atlamalı temyiz ve 
bu şekilde denetim yapacak. Bence çözüm budur bu davalar bakımından, 
şunu da söyleyeyim: Bu davaların Yargıtay tarafından görülmesi 
bakımından bir diğer etkisi de olması gereken açısından söylüyorum, 
Yargıtay üyeleri tabii kürsü hâkimlerine göre daha güvencelidir. Tabii 
ki bütün hâkimler için bir güvence olması lazım, ama özellikle Yargıtay 
üyeleri bakımından daha güvenceli bir durum söz konusu olduğu için 
yetki tespiti, işkolu tespiti, istatistiğe itiraz gibi çok nitelikli büyük 
kitleleri ilgilendiren davalarda bu baskıya dayanabilecek bir durum 
söz konusudur. Yargıtay açısından söylüyorum. Dolayısıyla bence de 
mutlaka Yargıtay tarafından denetlenmesi lazım diye düşünüyoruz, 
ama bunlar hakikaten tasarıya konurken de genel müdürüm biliyor, 
bunlar sosyal taraflara görüşe sunulduktan sonra değiştirilsin. Bu 
çünkü bir tercih meselesi, bu görüşler ortaya konulduktan sonra, çünkü 
atlamalı temyizi birçok kişi de kabul etmiyor. Şimdi siz hem istinafı, 
hem de temyizi getirdiğiniz zaman bunlar çok uzun süreç alacak. Şimdi 
toplu iş sözleşmesi bekleyen işçiler var. Bunları bir an önce toplu iş 
sözleşmesine kavuşturmak lazım. O bakımdan atlamalı temyiz en 
uygun çözümdür diye düşünüyorum bu alacaklar bakımından, nitekim 
Almanya’da birçok davalar açısından geçen, hatta dün okudum, Ejder 
Hocanın bir makalesi var, oradan gördüm. Almanya’da benzer bir 
uygulama var. 

Çok fazla uzatmak istemiyorum, hakikaten çok notum vardı. 
Artık zaman da çok geçti, sadece şunu söylemek istiyorum: Hani bir 
söz aklıma geldi, bir ülkede mahkemelerin olması adaletin olduğu an-
lamına gelmez. Bu sadece adalet için bir şanstır. Dolayısıyla biz ister 
arabuluculuk, ister hakem heyeti olsun, bu adalet için bir şanstır. Bu 
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şansı kullanırız-kullanmayız, şans mı olur, şanssızlık mı olur, onu bile-
meyiz. Deneyip göreceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum.

Ömer	Hicri	TUNA	(Yargıtay	7.	Hukuk	Dairesi	Başkanı)  
 Teşekkür ederim Sayın Hocam. Sayın Taşkent’in şahsında bi-
zim eski deyimimizle Milli Komitemize bize bu şansı verdiği için tek-
rar teşekkür ediyorum, herkesi saygıyla selamlıyorum. Saat 19:00’a 
geliyor. Sabahleyin Sayın 1. Başkan Vekilimiz konuşmasını yaptıktan 
sonra ben bir şey arz ettim, benim söyleyeceklerimi kendisi fazlasıyla 
aktardılar ilk konuşma sırasında, Sayın Başkan soğanın cücüğünü siz 
yediniz, bize bir şey kalmadı dedim 
kendisine. Arkasından sevgili hoca-
larım çok daha detaylı açıklamalarda 
bulundular, eleştirilerde bulundular. 
Tabii ki eleştiri kolay, yapıcı olmak 
zor bir şey Sayın Göktaş’ın dediği 
gibi, ama İtalyan katılımcının da vaz-
geçtiklerini bildirdikleri bir olayı biz 
niye dinliyoruz, benim de aklımda 
şu anda bir soru işareti. Çok tekrara 
girmek istemiyorum, çok küçük not-
lar aldım kendime göre, çünkü bunu 
değerli sunum sahipleri ayrıntılı ola-
rak açıkladılar. İş güvencesine bağlı 
davalarda tazminat ve boşta geçen 
süre ve şimdi tazminata dönüştüren 
ücretin miktar olarak belirlenmesini burada bulunan Yargıtayda uzun 
yıllar çalışan meslektaşlarım bilirler. Daire bunu başlangıçta bu şekil-
de uyguladı, ancak bir celsede bitebilecek, yani sadece şekil şartlarına 
uygun olmadığı için işveren feshinin geçersizliğine karar verilebilecek 
bir dosyada ücret çekişmeli olduğunda bu ücretin tespiti yargılama sü-
recini çok uzattığı için bundan vazgeçildi ve sadece tazminat miktar-
larının tespiti hususunda, aylık bazda tespiti hususunda uygulamaya 
geçti. Yaklaşık 13 yıldır da bu şekilde uygulanıyor. Tekrar eskiye dön-
mek ne derece doğru, onu bilemiyorum. 

Az önce Sayın Göktaş’a kadar ifade edilmedi. Benim de görüşüm 
özellikle Sendikalar Kanunundan doğan uyuşmazlıklarda olayların çok 
kapsamlı kitleleri ilgilendirmesi ve nitelikli olması yüzünden atlamalı 
temyiz yoluyla doğrudan Yargıtaya gelmesi yönünde. Sayın Göktaş’ın 

Ömer Hicri TUNA 
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Başkanı



274

belirttiği gibi saat 19:00’a geliyor, tasarıyı masaya yatırdık, galiba öl-
düreceğiz, ameliyat çok uzadı. Gidiş ona doğru gidiyor. Ben sözü fazla 
uzatmadan hepinizi saygıyla selamlıyorum, iyi akşamlar diliyorum.

Mesut		BALCI		(Yargıtay		21.		Hukuk		Dairesi		Başkanı)			
 Sayın Hocam Savaş Taşkent’e Dernek adına çok teşekkür edi-
yorum. Sayın Yargıtay Başkan Vekilimiz başta olmak üzere tüm salona 
saygılarımı sunuyorum. 

Efendim, bu yasa düzenlenirken sanki sosyal güvenlik dairele-
rine ticaret mahkemesi bakıyormuş gibi bir hal olmuş, bizi yok say-
mışlar. Şimdi Sayın Seracettin Göktaş Beyin halası Erzurum’da otu-
ruyor ve ölüm aylığı alıyor. Kurum dedi ki senin ölüm aylığını kestim. 
Halası otobüse binecek, Ankara’ya 
gelecek, Seracettin Bey’in evinde ka-
lacak. Sosyal Güvenlik Kurumunun 
ikametgahı Ankara’da olduğu için 
Ankara’da dava açacak. Şimdi bura-
da yetki hususunda kesin yetki kuralı 
var. Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu 
olursa ikametgahı Ankara, oysa biz 
şube yetkisi diye uyguluyorduk, bizi 
bağlamaz bu diye genel kurul kararı 
da vardı. Bireysel iş hukuku davala-
rında kesin yetki kuralı vardır, ancak 
sosyal güvenlikle ilgili davalarda ke-
sin yetki kuralı yoktur diye uygulu-
yorduk. Hukuk Genel Kurul kararı 
da vardı. Onun için bu yasal düzenle-
mede öncelikle şube yetkisinin eski usulün 17, yeni usulün 14. madde-
sine göre şubenin bulunduğu yerde şube işleminden dolayı dava açıla-
bileceği, hatta daha ileri giderek, kurum işleminden dolayı kurumun 
şubesinin bulunduğu herhangi bir yerde dava açılabileceği, bunun ko-
runması lazım. Hak arama özgürlüğü böylelikle sağlanır. Yoksa aylığı 
kesilen emekliler, bunların işin yapıldığı yer de yok, adamın işi yok ki 
direkt davalının ikametgahında açacak. 

Öte yandan Erzurum otobüsüne bindiler, İstanbul firması, 
Sivas’ta kaza yaptı. Erzurumlular yaralandılar. Muavin de Eskişehirli 
benim hemşerim, şimdi HMK 16 son maddesi gereğince zarar görenler 
Erzurumlular Erzurum’da dava açacaklar İstanbul firmasına karşı, 

Mesut BALCI
         Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı   
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otobüs muavini işçi olduğu için bu kanuna tabi, tazminat davası açacak 
İstanbul’da, benimki Eskişehir’de açamayacak. Şimdi HMK 16 son 
maddesi zarar görenin kendi ikametgah mahkemesinde dava açacağını 
düzenliyor. İşçileri bundan ari tutmak, ayrı tutmak doğru mudur? O 
zaman bu 16 son maddenin de iş kazaları için uygulanabileceğini bu 
yasaya yazmak lazım gelir.

Kısa tutacağım dedim, ama tam derdimi anlatamadım. Sabah 
söylediler. İşçi gidecek, başvuracak, işverene gelince o doğrudan dava 
açabilecek işçiye karşı, onun öyle bir özgürlüğü var. Bu yanlış, sabah da 
söylendi. Arabulucuyu birlikte seçecekler. Ne ara seçecekler? Ben işçi-
yim, gittim başvurdum arabuluculuk bürosuna, işveren dben işverenin 
kapısını çalıp gel beraber bir arabulucu seçelim dediğinde işveren ge-
lecek mi? Gelmeyecek. O zaman buna bir çözüm bulmak lazım. Diyece-
ğiz ki işçi önerdiği 4 arabulucuyu arabuluculuk bürosuna başvururken 
bildirir, bu da işverene bildirilir, o da bunun içinden beğendiği varsa 
o arabulucu görevlendirilir. Ben arabulucu resen görevlendirildi, ben 
tipini beğenmedim. Reddedilecek birisi, hâkimi reddedebiliyorsunuz, 
arabulucunun ne şekilde belki reddedeceğiz, başkası gelip anlaşacağız 
biz, arabulucunun reddi filan yok. Geldi, mecburuz o arabulucuya, ba-
kıyorum işverene kahve söylüyor, ben işçiyim, bana çay söylemiyor. 
Oturduk masaya, yani onu ben istemiyorum diyebilmeliyim. Bu da yok. 

BİR	KATILIMCI- Karar verilmedi.

MESUT	BALCI-	Karar vermese de iyi bir arabulucu olsa anla-
şacağım ben, ama arabulucu benim hoşuma gitmedi. Benim bu arabu-
lucuyu istemiyorum deme hakkım yok mu? Daha önce aynı fabrikadaki 
işçi gitti, bu arabulucuyla aynı işverenle oturdu, bunu tayin etmişlerdi. 
Kıdemini alamadı, ücretini alamadı, ben bu arabulucu bana da böy-
le yapar, zorunlu arabulucu bu, ihtiyari değil. Arabulucu diyor ki üç 
hafta, sonra da bir hafta karar verecek, uzatacak. Arabulucu da daldı, 
biz de taraf olarak daldık. Üç hafta da geçti, bir karar verdik. Ne ola-
cak şimdi, süreyi de geçirdik? Bu zorunlu süre, bu hali ne olacak bu 
anlaşmanın veya yetki bir de kamu düzeni burada, kamu düzeninden 
saymış. Diyor ki arabulucuya bunlardan birinin yerleşim yeri ve işin 
yapıldığı yerdeki büroya başvurulur. Buraya başvurduk. Büronun bi-
zim başvuruyu reddetme yetkisi var mı yetkisiz burası diye? Yok. Vardı 
da görmedi, arabulucu da cahilin biri çıktı. O da baktı yetkisiz yerde, 
anlaştık biz de, imzayı çaktık. Geçerli mi bu şimdi, ne yapacağız? Hâki-
me gittik, ben bunu onaylamam dedi, bu yetkisiz dedi. Şerhi vermedi. 
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Hadi o da verdi.

BİR	KATILIMCI- Vermeyince … (125.57) hükmünden düşe-
lim.

MESUT	 BALCI- Düşmedi, ama gene bir hukuki sonuç 
doğuracak bu tabii ki sonuç doğurması lazım. Zaten bu arabuluculuk 
olsun, hakem olsun, bu meseleleri işçiyi mahkemeye giderken sokakta 
Adalet Bakanlığı mı çevirin dövsün, Sosyal Güvenlik Bakanlığı mı 
çevirsin dövsün? Şimdi onun kavgasını yapıyorlar. Hatta Sosyal 
Güvenlik Kurumunun düzenlediği bir yasa tasarısı daha var, onu da 
söyleyelim. Kurum böyle üniteler kuracak Türkiye’de, oraya başvu-
racaksınız hizmet tespiti için, onlar Türkiye’nin her yerinde delil top-
layacaklar. Tarafları dinleyecekler, hatta tanık dinleyecekler. Hizmet 
tespiti olup olmadığına karar verecekler. Böyle bir tasarı da var. Mah-
keme yani, başka bir mahkeme daha kuruyorlar. Aklına esen mahkeme 
kuruyor. Bizim Sosyal Güvenlik Dairesi olarak zaten iş yükümüzü bu 
hiç azaltmıyor. Bizle bunun alakası yok, bir tek yetki konusunda bize 
bir tecavüzü var bunun, onu da engellemesini arz ediyoruz. Efendim 
teşekkür ediyorum.

Prof.	Dr.	SARPER	SÜZEK- Sayın Balcı’ya da bu renkli ko-
nuşması için, ayrıca hem muhtevalı, hem renkli konuşması için ayrıca 
teşekkür ediyoruz. Tam iki saatte tamamlamış olduk, yani görevimi-
zi zamanında yaptık. Ben de hazırlık yapmıştım, ama sabrınızı zorla-
mayacağım. Söyleyeceğim çok söz vardı ancak artık konuşmayayım. 
Yalnız bir tek şey söylemek istiyorum bağlamak üzere, vardığım be-
nim en genel sonuç dinlediklerimden, söylenenlerden gerçekten çok 
güzel şeyler söylendi, çok etkili, çok başarılı önemli şeyler söylendi. 
Genellikle de olumsuz yanları, aksayan yanları, tasarının yaratacağı 
sorunlardan söz edildi. Neredeyse bütün taraflar diyeceğim, öyle olun-
ca benim temennim bunun burada ortaya çıkan görüşlerin -çok ba-
şarılı, verimli bir toplantı yaptık sanıyorum- tekrar değerlendirilerek 
taslağın bir daha gözden geçirilmesi gibi ben bir sonuç çıkarıyorum 
bu toplantımızdan, lütfen bunu nazara alsınlar yetkililerimiz. Bir daha 
sosyal diyaloga daha önem vererek taslak gözden geçirilsin. Sosyal 
diyalog çok önemli, çağdaş bir olaydır. Dolayısıyla bunlara da dikkat 
etmek suretiyle tekrar ele almalarının benim vardığım en genel sonuç 
oldu bu toplantıdan, sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sizleri Milli 
Komitenin diğer toplantılarında diğer toplantılara da bekliyoruz.
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