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MENFİ TESPİT DAVASI AÇILMASI İÇİN 
ARABULUCULUĞA BAŞVURUNUN DAVA ŞARTI 
OLMADIĞI 

İŞÇİ İŞVEREN ARASINDAKİ UYUŞMAZ-
LIKLARDAN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT 
DAVASININ ARABULUCU YOLUNA 
GİDİLMEDEN DE AÇILABİLECEĞİ 

İŞÇİDEN ALINAN SENET NEDENİYLE İŞÇİ-
NİN BORCUNUN BULUNMADIĞININ TESPİTİ 
İÇİN AÇILAN DAVANIN ARABULUCULUĞA 
BAŞVURULMADIĞI GEREKÇESİYLE RET 
EDİLEMEYECEĞİ 
 

ÖZETİ: Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 106. 
maddesinde düzenlenen tespit davasının özel bir şekli 
olan menfi tespit davası, konusu bir miktar paranın 
ödenmesi olan alacak ve tazminat davası olarak 
nitelendirilemez. Bu dava sonucunda, borçlunun 
borçlu olmadığının anlaşılması halinde borçlu 
olunmayan kısım belirtilmek suretiyle olumsuz tespit 
hükmü kurulmaktadır. Menfi tespit davasının istirdat 
davasına dönüştüğü hâllerde dahi olumsuz tespit 
hükmü kurulması gerekmektedir. Başka bir deyişle, 
menfi tespit davasının niteliği gereği verilen 
kararlarda, yalnızca davacının borçlu olup olmadığı 
belirlenmekte, borçlu olmadığı kısma ilişkin olumsuz 
tespit hükmü kurulmaktadır. Bu hüküm, herhangi bir 
alacağın tahsilini gerektirir nitelikte bir ilam 
olmadığından esasa yönelik olarak İİK m. 32 uyarınca 
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doğrudan ilamların icrası yolu ile takibe konulamaz. 
Oysa arabuluculuk sonucu verilen kararlar ilam 
hükmünde olup, cebri icra yoluna başvurulabilecek 
niteliktedir. Ancak yukarıda açıklandığı gibi menfi 
tespit davaları sonucunda verilen hükümler esasa 
yönelik olarak cebri icraya konu edilip infaz 
edilemeyeceğinden, işçilik alacaklarına ilişkin 
davalarda arabuluculuğa başvuruyu dava şartı olarak 
öngören madde hükmünün amaçsal yorumundan 
Yasa Koyucu’nun bilinçli olarak menfi tespit davalarını 
arabuluculuk dava şartına tabi tutmadığı 
anlaşılmaktadır. 

Kanun maddesinin metni ve gerekçesi bu kadar açık 
ve net olup zorlamayla da olsa genişletici bir yorum 
yapılmasına elverişli değildir. Zaten ileri ve 
özgürlükçü hukuk düzenlerinde zorunlu ve emredici 
kuralların dar yorumlanması esastır. İcra İflas 
Kanunun 72. maddesinde düzenlenen menfi tespit 
davası, parasal bir mahkumiyeti içeren eda davası 
niteliğinde alacak ya da tazminatı konu almadığından 
dava şartı arabulucuğun uygulama alanı dışında kalır. 

Somut olayda, davacı işçi tarafından davalı işverene işi 
bırakmaması amacıyla 95.000 TL bedelli teminat 
senedi verildiği iddia edilmiş olup, yukarıda yapılan 
açıklamalar da dikkate alındığında, işçi işveren 
arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan menfi tespit 
davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa 
gidilmesinin zorunlu olmadığı ve arabulucuya gidilmiş 
olmasının bir dava şartı olmadığı kabul edilmelidir. 

 

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: 

Davacı İsteminin Özeti:  
Davacı vekili, iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle verilen teminatın 

iadesi ile bu senetten dolayı borçlu olmadığının tespitine, kötü niyet tazminatının 
tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.  

Davalı Cevabının Özeti:  
Davalı vekili, davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmesini talep 

etmiştir. 
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İlk Derece Mahkeme kararının özeti: 
İlk Derece Mahkemesince tarafların dayanak yaptıkları tüm deliller 

toplanmış, 30/01/2020 tarih, 2018/583 esas, 2020/99 sayılı kararı ile davanın dava 
şartı yokluğundan reddine karar verilmiştir.  

İsinaf Başvurusu: 
Davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. 
Bölge Adliye Mahkemesi Kararı: 
İlk Derece Mahkemesinin kararının yasal ve hukuksal gerekçeleri ile 

dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik 
bulunmadığından 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun madde 353/1-b.1 
hükmü gereğince davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar 
verilmiştir. 

Temyiz:  
Karar süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 
Gerekçe: 
Taraflar arasında menfi tespit davasında zorunlu arabulucuya 

başvurulmasının gerekip gerekmediği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.  
Dava türleri, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 105. ve devamı 

maddelerinde düzenlenmiştir.  
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 106. maddesi, “(1) Tespit davası yoluyla, 

mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut 
bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir. (2) Tespit davası 
açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken 
korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır. (3) Maddi vakıalar, tek başlarına 
tespit davasının konusunu oluşturamaz.” düzenlemesini içermekte olup, bu madde 
hükmünde tespit davası genel olarak düzenlenmiştir.  

2004 sayılı İİK’nun 72. maddesi, “Borçlu, icra takibinden önce veya takip 
sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tesbit davası açabilir. 

İcra takibinden önce açılan menfi tesbit davasına bakan mahkeme, talep 
üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat 
mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir. 

İcra takibinden sonra açılan menfi tesbit davasında ihtiyati tedbir yolu ile 
takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları 
karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat 
karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyle icra veznesindeki paranın alacaklıya 
verilmemesini istiyebilir. 

Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair 
hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış 
bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar 
aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde yüzde yirmiden aşağı 
tayin edilemez.  
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Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın 
kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra 
kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya 
zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun 
dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek 
zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz.  

Borçlu, menfi tesbit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da 
ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir. 

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu 
olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten 
itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak 
paranın geriye alınmasını isteyebilir. 

Menfi tesbit ve istirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer 
mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. 
Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata 
mecburdur.” düzenlemesini içermekte olup, bu madde hükmünde de menfi tespit 
ve istirdat davaları özel olarak düzenlenmiştir.  

Davalı-alacaklı tarafından var olduğu savunulan bir hukukî ilişkinin var 
olmadığının tespiti için davacı-borçlu tarafından açılan davaya, menfi tespit davası 
denilmektedir. Borçlu, icra takibinden önce veya sonra menfi tespit davası açabilir. 
Borçlu açtığı davada, maddi hukuk temelli çeşitli nedenlere dayanarak borçlu 
olmadığının tespitini isteyebilir.  

6036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunun 3. Maddesi; ”Kanuna, bireysel veya 
toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade 
talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. 

(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin 
son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava 
dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece 
davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması 
gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye 
gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe 
çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan 
dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava 
şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.” düzenlemelerine haizdir.  

Yukarıda yapılan açıklamalar neticesinde menfi tespit davasında arabucuya 
başvurulmasının dava şartı olup olmadığının irdelenmesi gerekmektedir.  

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 106. maddesinde düzenlenen tespit 
davasının özel bir şekli olan menfi tespit davası, konusu bir miktar paranın 
ödenmesi olan alacak ve tazminat davası olarak nitelendirilemez. Bu dava 
sonucunda, borçlunun borçlu olmadığının anlaşılması halinde borçlu olunmayan 
kısım belirtilmek suretiyle olumsuz tespit hükmü kurulmaktadır. Menfi tespit 
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davasının istirdat davasına dönüştüğü hâllerde dahi olumsuz tespit hükmü 
kurulması gerekmektedir. Başka bir deyişle, menfi tespit davasının niteliği gereği 
verilen kararlarda, yalnızca davacının borçlu olup olmadığı belirlenmekte, borçlu 
olmadığı kısma ilişkin olumsuz tespit hükmü kurulmaktadır. Bu hüküm, herhangi 
bir alacağın tahsilini gerektirir nitelikte bir ilam olmadığından esasa yönelik olarak 
İİK m. 32 uyarınca doğrudan ilamların icrası yolu ile takibe konulamaz. Oysa 
arabuluculuk sonucu verilen kararlar ilam hükmünde olup, cebri icra yoluna 
başvurulabilecek niteliktedir. Ancak yukarıda açıklandığı gibi menfi tespit davaları 
sonucunda verilen hükümler esasa yönelik olarak cebri icraya konu edilip infaz 
edilemeyeceğinden, işçilik alacaklarına ilişkin davalarda arabuluculuğa başvuruyu 
dava şartı olarak öngören madde hükmünün amaçsal yorumundan Yasa 
Koyucu’nun bilinçli olarak menfi tespit davalarını arabuluculuk dava şartına tabi 
tutmadığı anlaşılmaktadır. 

Kanun maddesinin metni ve gerekçesi bu kadar açık ve net olup zorlamayla 
da olsa genişletici bir yorum yapılmasına elverişli değildir. Zaten ileri ve özgürlükçü 
hukuk düzenlerinde zorunlu ve emredici kuralların dar yorumlanması esastır. İcra 
İflas Kanunun 72. maddesinde düzenlenen menfi tespit davası, parasal bir 
mahkumiyeti içeren eda davası niteliğinde alacak ya da tazminatı konu 
almadığından dava şartı arabulucuğun uygulama alanı dışında kalır. 
(TANRIVER,Süha Dava Şartı Arabuluculuk Üzerine Bazı Düşünceler, Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan 2020, Yıl: 32, Sayı: 147, s. 111-141; EKMEKÇİ, 
Ömer/ ÖZEKES, Muhammet / ATALI, Murat / SEVEN, Vural, Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Oniki Levha Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Kasım 
2019, s. 189-191.) 

Somut olayda, davacı işçi tarafından davalı işverene işi bırakmaması 
amacıyla 95.000 TL bedelli teminat senedi verildiği iddia edilmiş olup, yukarıda 
yapılan açıklamalar da dikkate alındığında, işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan 
kaynaklanan menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa 
gidilmesinin zorunlu olmadığı ve arabulucuya gidilmiş olmasının bir dava şartı 
olmadığı kabul edilmelidir. Aksi düşüncenin kabulü, kanun metninin zorlamayla da 
olsa genişletici bir yorumlanmasına ve davacının mahkemeye erişim hakkının 
önlenmesine neden olacaktır. Bu nedenle işçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan 
kaynaklanan menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa 
gidilmesinin zorunlu olmadığı ve arabulucuya gidilmiş olmasının bir dava şartı 
olmadığı kabul edilerek işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı şekilde karar 
verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.  

Sonuç: 
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten 

dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren 
İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin kararı 
veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 18.03.2021 tarihinde oybirliğiyle 
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karar verildi. 
     
 


