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DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen 
incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu 
anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten 
sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: 

KARAR : Davacı İsteminin Özeti: 

Davacı, iş sözleşmesinin haklı sebeple fesh ettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile 
fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını 
talep etmiştir. 

Davalı Cevabının Özeti: 

Davalı vekili, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. 

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: 

İlk Derece Mahkemesince, davacı vekiline Mahkememizce 01/10/2019 tarihli celsede 
verilen kesin süreye rağmen arabuluculuk son tutanağının aslını veya arabulucu 
tarafından onaylanmış örneğini sunmamış olduğu görülerek, davanın usulden reddine 

karar verilmiştir. 

İstinaf Başvurusu: 

İlk Derece Mahkemesi'nin kararına karşı, davacı vekili istinaf başvurusunda 

bulunmuştur. 

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti: 

Bölge Adliye Mahkemesince, davacı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu'nun 353/1-b.1 maddesi uyarınca esastan reddine karar 

verilmiştir. 

Temyiz Başvurusu: 

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 

Gerekçe: 

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3/1.maddesinde "kanuna, bireysel veya toplu 
iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebi ile 
açılan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır" şeklinde 
düzenlemeye yer verilerek dava şartı olarak arabuluculuk öngörülmüştür. Aynı 
Kanun'un 3/21.maddesi uyarınca uygulanan 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu'nun 15/3.maddesinde ise "Taraflarca kararlaştırılmamışsa 
arabulucu; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve uyuşmazlığın hızlı bir şekilde 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6100.htm#353
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc7036.htm#3
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/tc6325.htm#15


çözümlenmesi için gereken usul ve esasları göz önüne alarak arabuluculuk faaliyetini 
yürütür" denilmek sureti ile arabuluculuk faaliyetinin ne şekilde sürdürüleceği 
belirlenmiştir. 

6325 Sayılı Kanun'un 17/2.maddesinde "Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafların 
anlaştıkları, anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı bir 
tutanak ile belgelendirilir. Arabulucu tarafından düzenlenecek bu belge, arabulucu, 
taraflar, kanuni temsilcileri veya avukatlarınca imzalanır" şeklinde düzenlemeye yer 
verilerek son tutanağın arabulucu tarafından düzenleneceği açıkça kurala 

bağlanmıştır. 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin 23/3. maddesinde, 
başvurunun dilekçeyle veya bürolarda bulunan formların doldurulması suretiyle yahut 
elektronik ortamda yapılabileceği belirtilmiştir. Yönetmeliğin 20. maddesinde 
arabuluculuğun sona ermesi düzenlenmiş olup bu maddenin (3). bendinde 
arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanağa, faaliyetin sonuçlanması 
dışında hangi hususların yazılacağına tarafların karar vereceği ancak arabulucunun 
bu tutanak ve sonuçları konusunda taraflara gerekli açıklamaları yapacağı belirtilmiştir. 
Şu hale göre son tutanağın tarafların beyanına göre oluşturulması asıl ise de, 
arabulucunun tutanağın içeriği ve düzenlenme şekli konusunda tarafları bilgilendirmesi 

de gerekir. 

Somut olayda, İlk Derece Mahkemesince davacı vekiline Mahkememizce 01/10/2019 
tarihli celsede verilen kesin süreye rağmen arabuluculuk son tutanağının aslını veya 
arabulucu tarafından onaylanmış örneğini sunmamış olduğu belirtilerek davanın 
usulden reddine karar verilmiş ise de; davacı vekili tarafından 08.10.2019 tarihinde 
Uyap üzerinden arabuluculuk son tutanağının aslının dosyaya gönderildiği 
anlaşılmaktadır. İlk Derece Mahkemesince Uyap kayıtları dikkate alınmadan yazılı 

şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

SONUÇ : Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf 

başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı 
sebepten dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren 
İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı veren Bölge Adliye 
Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye 

iadesine, 14.09.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
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