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YENİ İŞ MAHKEMELERİ KANUNU (KANUN NO: 7036) 

HAKKINDA 

HUKUK BÜLTENİ* 

 

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (“Kanun”) 25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır. Kanun ile önemli değişiklikler yapılmış, bazı tür davalar için zorunlu 

arabuluculuk bir dava şartı olarak düzenlenirken, bir kısım işçi alacakları için zamanaşımı beş 

yıl olarak belirlenmiştir. 

 

 Kanun’un getirdiği birtakım yenilikler ve Kanun’daki önemli düzenlemeler şöyledir; 

 

- Kanun’un 3. maddesine göre; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi 

alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa 

başvurmak zorunludur. İş kazası ve meslek hastalığına bağlı maddi ve manevi 

tazminat davalarında arabuluculuk zorunlu değildir.  

 

- Arabuluculuk başvurusu, karşı tarafın yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki 

arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde sulh hukuk 

mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılır.  

 

- Arabulucu, her türlü iletişim vasıtasını kullanarak tarafları toplantıya davet eder ve 

toplantı tutanağını düzenler. 

 

- Arabuluculuk görüşmelerine taraflar, kanuni temsilcileri ve avukatlar aracılığı ile de 

katılabilir.  

 

- Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren 3 (üç) hafta içinde 

sonuçlandırmalıdır.  

 

- Müzakereler sonunda son tutanağı düzenleyen arabulucu, görüşmelerin tamamlandığını 

arabuluculuk bürosuna bildirerek son tutanağı gönderir.  

 

- İşe iade davalarında, fesihten itibaren 1 (bir) ay içinde arabulucuya başvurulması 

zorunludur. Bu süre içinde ne arabulucuya ne dava açımına gidilmemişse, hak düşer. 



 

2 
 

 

- Arabuluculuğa başvurmaksızın doğrudan dava açılmış ise, mahkeme davayı usulden ret 

edecektir. İşçi bu kez, ret kararının tebliğinden itibaren 2 (iki) hafta içinde arabulucuya 

gitmelidir.  

 

- Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda arabulucu huzurunda anlaşamazlarsa, bu defa 

son tutanak tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içinde iş mahkemesinde işe iade istemli 

dava açılabilir. 

 

- Arabulucunun taraflar adına karar verme yetkisi yoktur. Arabulucu hakem değildir. 

Sadece tarafların uzlaşmaya varma sürecini yönetir ve birbirleriyle iletişim kurmalarını 

sağlar. Ancak, tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde çözüm önerisi 

getirebilecektir.  

 

- Arabuluculuk faaliyeti sonunda, tarafların anlaşmaya varması halinde, üzerinde 

anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.  

 

- Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin varlığı halinde işe iade talebiyle arabulucuya 

başvurulması halinde her iki işveren de katılmalı ve iradeleri uyumlu olmalıdır. 

 

- Tarafların arabuluculukta işçinin işe başlatılmasına dair anlaşmaları halinde, son 

tutanağa işe başlatma tarihi ve işçinin ücreti ile diğer haklarının parasal miktarı yazılır. 

İşçi kararlaştırılan tarihte işe başlamaz ise, fesih geçerli hale gelir ve işveren sadece bu 

durumun hukuksal sonuçlarından sorumlu olur.  

 

- İşçinin işe başlatılmaması halinde işçiye ödenecek tazminatın parasal miktarına son 

tutanakta yer verilmesi zorunludur. İşçi işe başlatılmamış ve başlatılmamanın sonuçları 

son tutanakta belirtilmemiş ise, işçi tazminatların ödenmesini mahkemeden isteyebilir 

ve bu durumda iş güvencesi tazminatı işçinin altı aylık ücreti tutarından az olamaz.  

 

- İşe iade davalarında Bölge Adliye Mahkemesinin vereceği karar kesin karardır 

(istinaf).  

 

- Yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın 

feshinden kaynaklanan tazminat (ihbar tazminatı), kötü niyet tazminatı ile iş 
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sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan 

tazminatlar bakımından tazminatların zamanaşımı süresi 5 (beş) yıldır. 

 

Kanun’da yer alan arabuluculuğa ilişkin hükümler 1 Ocak 2018’den itibaren 

yürürlükte olacak ve mevcut davalar, açıldıkları esnasında geçerli olan düzenlemelere 

göre ve mahkemelerde görülmeye devam edecektir. 

 

Yeni düzenlemelerin umulan faydayı vermesini temenni ediyoruz. Bununla birlikte, her 

ne kadar arabuluculuk sisteminin avantajları hızlı, daha az maliyetli ve dostane çözüm olarak 

belirtilmekteyse de, iş davalarındaki tıkanmaya çözüm olarak, “özünde gönüllülük” esasına 

dayanan arabuluculuğu zorunlu hale getirmek yerine, iş mahkemelerinin sayısı ve iş yüklerini 

yeniden planlamak, bilirkişilikteki sorunları gidermek ve yasada halihazırda var olan özel 

hakem mekanizmasını teşvik etmek sosyal adaletin tesisi için de daha yapıcı olurdu.    

 

Saygılarımızla, 

 

Ömrüncegül İçöz Koyuncuoğlu 

Avukat, Eğitmen  

 

*Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili resmi mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak 

hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek 

alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan Hukuk Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 


