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Sayı : E-13805938-651-5496293

Konu :Arabuluculuk Komisyonları
 

BAKAN YARDIMCILIĞI MAKAMINA
 

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3 üncü maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 5/A maddesi ile; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya
işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebi ile açılan davalar ve konusu bir miktar paranın
ödenmesi olan alacak ve tazminat  talepli  ticari davalarda, dava açılmadan önce arabulucuya
başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.
 

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 15  inci maddesinin
sekizinci  fıkrası  ve  02.06.2018  tarihli  ve  30439  sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan Hukuk
Uyuşmazlıklarında  Arabuluculuk  Kanunu  Yönetmeliği'nin  18  inci  maddesinin  birinci  ve
üçüncü fıkrasında; arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki
üye  ile  hukuk  birimi  amiri  veya  onun  belirleyeceği  bir  avukat  ya  da  hukuk müşavirinden
oluşan komisyonun temsil edeceği, hukuk biriminin veya kurum avukatının olmadığı hallerde
komisyon  üyelerinin  tamamının  üst  yönetici  tarafından  belirleneceği  ve  idarenin merkezde
veya taşra teşkilatlarında komisyonlar kurabileceği hükme bağlanmıştır.
 

Bu  itibarla,  Bakanlığımızın  taraf  olacağı  zorunlu  veya  ihtiyari  arabuluculuk
başvurularında  Bakanlığımızı  temsilen  taşra  teşkilatında  oluşturulacak  komisyonun  üst
yönetici tarafından belirlenecek iki üyesi ile avukat bulunmayan il ve bölge müdürlükleri için
tüm üyelerinin  aşağıda  unvanları  yer  alan  personelden  teşekkülünü;  üyelerin  izinli,  raporlu
veya  geçici  görevli  olduğu  durumlarda  yerine  vekâlet  edecek  kişilerin  yedek  üye  olarak
belirlenmesini, komisyonun hukuk birimi amiri  tarafından belirlenen üyesinin görev yaptığı
yerde  tek  olması  ve  bu  kişinin  uzun  süreli  izinli,  raporlu  ya  da  geçici  görevli  olduğu
durumlarda avukat bulunmayan il/bölge müdürlüklerindeki gibi komisyonun oluşturulmasını,
il  müdürlüklerinde  oluşturulan  komisyonların  o  ilde  doğrudan  merkeze  bağlı  taşra
kuruluşlarıyla ilgili Bakanlığın taraf olarak gösterileceği iş ve işlemlerde de yetkili olmalarını,
bölge müdürlüklerinde oluşturulan komisyonların da kendilerine bağlı il şube müdürlükleriyle
ilgili  iş  ve  işlemlerden  kaynaklı müracaatlarda  da  yetkili  olmalarını, Makamın  06.02.2020
tarihli  ve  424147  sayılı  Olur'unun  yürürlükten  kaldırılmasını  ve  işbu  yazının  yetki  belgesi
yerine kaim olmasını;
 

Olur'larınıza arz ederim.
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  KOMİSYON ÜYELERİ

İl Müdürlüğü
- İl Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü'nden sorumlu)

- İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

Bölge Müdürlüğü
- Bölge Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü'nden sorumlu)

- İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

Avukat Bulunmayan
İl Müdürlüğü

- İl Müdürü
- İl Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü'nden sorumlu)

- İdari ve Mali İşler Şube Müdürü

Avukat Bulunmayan
Bölge Müdürlüğü

- Bölge Müdürü
- Bölge Müdür Yardımcısı (İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü'nden sorumlu)

- İdari ve Mali İşler Şube Müdürü
 

 

    Dursun KELKİT
Genel Müdür

 
  OLUR

Ebubekir GİZLİGİDER
Bakan Yardımcısı
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Sayı : E-13805938-651-5510381

Konu :Arabuluculuk Komisyonları
 

GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
 

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3 üncü maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu'nun 5/A maddesi ile; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya
işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebi ile açılan davalar ve konusu bir miktar paranın
ödenmesi olan alacak ve tazminat  talepli  ticari davalarda, dava açılmadan önce arabulucuya
başvurulmuş olması dava şartı haline getirilmiştir.

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 15  inci maddesinin
sekizinci  fıkrası  ile  02.06.2018  tarihli  ve  30439  sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan Hukuk
Uyuşmazlıklarında  Arabuluculuk  Kanunu  Yönetmeliği'nin  18  inci  maddesinin  birinci  ve
üçüncü fıkrasında; arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki
üye  ile  hukuk  birimi  amiri  veya  onun  belirleyeceği  bir  avukat  ya  da  hukuk müşavirinden
oluşan komisyonun temsil edeceği, hukuk biriminin veya kurum avukatının olmadığı hallerde
komisyon  üyelerinin  tamamının  üst  yönetici  tarafından  belirleneceği  ve  idarenin merkezde
veya taşra teşkilatlarında komisyonlar kurabileceği hükme bağlanmıştır.

Bu  itibarla,  Bakanlığımızın  taraf  olacağı  zorunlu  veya  ihtiyari  arabuluculuk
başvurularında  Bakanlığımızı  temsilen  taşra  teşkilatında  oluşturulacak  komisyonun  üyesi
olarak;  il  müdürlüğü  komisyonu  için  il  müdürlüğünde  görevli  avukatın,  bölge  müdürlüğü
komisyonu için bölge müdürlüğünde görevli avukatın belirlenmesini, il/bölge müdürlüğünde
birden fazla avukat bulunması halinde arabuluculuğa her başvuru için dönüşümlü olarak görev
yapmak  üzere  her  bir  avukatın  belirlenmesini  ve  işbu  yazının  yetki  belgesi  yerine  kaim
olmasını;

Olur'larınıza arz ederim.
 

    Aylin POLAT
Genel Müdür Yardımcısı V.

 
  OLUR

Dursun KELKİT
Genel Müdür
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