
 
 

 
YARGITAY 

9. HUKUK DAİRESİ 
 

Esas No. 
Karar No. 
Tarihi: 

2007/37878 
2007/35335 
26.11.2007 

İlgili Kanun / Madde 
4857 S.İşK/20 
 

 •  
• ÖZEL HAKEM 
• ÖZEL HAKEM ANLAŞMASININ İŞ 

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN 
YAPILMIŞ OLMASININ TEK BAŞINA 
SERBEST İRADEYİ ORTADAN 
KALDIRDIĞI ANLAMINA GELMEYECEĞİ 

• GÖREV YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİNİN 
GEREKECEĞİ 

•  
 ÖZETİ: Dairemiz uygulamasına göre, sözleşmenin 

yapılması veya devamı sırasında yapılan 
hakem kaydına ilişkin anlaşma iradeyi 
sakatlayan bir hal ileri sürülüp ispatlanmadığı 
sürece geçerli kabul edilmektedir. Özel hakem 
anlaşmasının iş sözleşmesinin devamı 
sırasında yapılmış olması tek başına serbest 
irade ile kabul edilmediğini göstermez, 
iradenin sakatlandığı ayrıca kanıtlanmalıdır. 
Somut olayda, hakem kaydına ilişkin 
anlaşmada iradesinin sakatlandığım davacı işçi 
kanıtlamış değildir. Böyle olunca, özel hakem 
anlaşması uyarınca dava dilekçesinin görev 
yönünden reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile 
kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 

 
 
DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. 
   Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar 
avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 

 
 

Davacı işçi, iş sözleşmesinin işverence sendikal nedenlerle feshedildiğini ileri sürerek 
feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi 
gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir. 

Davalı işveren, taraflar arasında özel hakem anlaşması yapıldığını belirterek davanın 
öncelikle görev yönünden reddine karar verilmesini, ayrıca iş sözleşmesinin geçerli nedenle 
feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur. 

Mahkemece iş sözleşmesinin devamı sırasında sözleşmeye konulan hakem kaydının 
işçinin serbest iradesi ile kabul ettiği bir hüküm olmadığı gerekçesi ile tahkim itirazının 
reddine karar verilerek işin esasına girilmiş ve feshin geçerli nedene dayanmadığı sonucuna 
varılarak davanın reddine karar verilmiştir. 

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacının davalıya ait işyerinde çalıştığı sırada 
taraflar arasında yapılan 17.1.2006 tarihli sözleşmenin 5.maddesinde işçinin fesih bildiriminde 
sebep belirtilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı iddiası ile iş Kanunu'nun 
20.maddesi gereğince özel hakeme dava açacağı öngörülmüştür. Aynı maddede özel hakemin 
3 kişiden oluşacağı ve hakemin taraflarca ne şekilde seçileceği düzenlenmiştir. Dairemiz 
uygulamasına göre, sözleşmenin yapılması veya devamı sırasında yapılan hakem kaydına 
ilişkin anlaşma iradeyi sakatlayan bir hal ileri sürülüp ispatlanmadığı sürece geçerli kabul 



edilmektedir. Özel hakem anlaşmasının iş sözleşmesinin devamı sırasında yapılmış olması tek 
başına serbest irade ile kabul edilmediğini göstermez, iradenin sakatlandığı ayrıca 
kanıtlanmalıdır. Somut olayda, hakem kaydına ilişkin anlaşmada iradesinin sakatlandığım 
davacı işçi kanıtlamış değildir. Böyle olunca, özel hakem anlaşması uyarınca dava dilekçesinin 
görev yönünden reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. 

  

 
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.11.2007 gününde oybirliği ile karar 
verildi. 

 

 
 


