
 

 

 

 

Ülkemizde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından bazı iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk 

aşamasını zorunlu kılınmıştır. Ancak arabuluculuk müessesesinin nispeten yeni bir kurum olması ve bu 

hususta görüş birliği henüz oluşturulamamış olması ve ilgili kanunda açık bir hüküm bulunmaması 

sebebiyle; önceki yıllarda ödenmeyen bayram ikramiyelerinin tahsili için başkaca bankaların özel 

sandıklarına karşı istinaf sınırının altında açılmış emsal davaların bir kısmında dosyayı inceleyen ilk 

derece mahkemeleri tarafından arabuluculuk kanun yoluna başvurulması zorunluluğu aranmamıştır.  

 

Bazı ilk derece mahkemeleri tarafından ise hakimlerin yorumlarının devreye girmesi  ile 

arabuluculuk kanun yoluna başvurulması zorunluluğu aranmış ve bu arabuluculuk kanun yoluna 

başvurulmadan açılan bu davalar -talep edilen alacak miktarı da istinaf kanun yoluna başvuru sınırının 

altında kalması sebebiyle- kesin olarak usulden reddedilmiştir. Bu sebeple özellikle istinaf sınırının 

altında kalan alacakların tahsili için açılan davalarda ilgili özel sandıklara yapılan başvurunun 

ardından hak ve zaman kayıplarının önlenmesi adına arabuluculuk kanun yoluna 

başvurulmasının ardından dava sürecine geçilmiştir.  

2021 yılı Kurban Bayramı ikramiyesi ve 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesinin de   SGK 

emeklilerine ödenmesi ile birlikte dava konusu edilecek olan alacak miktarları İstinaf Kanun yolu 

inceleme sınırının üstünde kalmıştır.  İstinaf kanun yolu inceleme sınırının üzerinde kalan alacaklar için 

açılan yakın tarihli bireysel davalarda da bazı ilk derece mahkemelerince “arabuluculuk kanun yoluna 

başvurulmaması sebebiyle istinaf kanun yolu açık olmak üzere usulden ret kararları verilmiş ve işbu 

karara karşı davacılar tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Bölge Adliye Mahkemeleri ilgili 

daireleri tarafından bu başvurulara istinaden yapılan incelemeler neticesinde özetle “Yargıtay 10. Hukuk 
Dairesi’nin 2021/3575 E. 2021/13948 Karar sayılı 10.11.2021 tarihli içtihadına dayanarak bayram 

ikramiyesi alacaklarının tahsili için arabuluculuğa başvurulmasa da dosyaların esastan incelenmesi 

gerektiği” belirtilerek ilk derece mahkemelerin tarafından verilen usulden ret kararları bozulmuştur.  

Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından verilen işbu yakın tarihli bozma kararlarına istinaden 

ödenmeyen bayram ikramiyelerinin tahsili adına açılacak olan davalarda arabuluculuğa başvurunun 

dava şartı olup olmadığı konusundaki ilk derece mahkemeleri arasındaki çelişki giderilmiş ve 

arabuluculuk kanun yoluna başvurulmadan dava aşamasına geçilmesi halinde müvekkillerin hak 

kaybına uğrama riski ortadan kalkmıştır. Bu neden müvekkiller bakımından sürecin daha fazla 

uzamasını engellemek ve arabuluculuk masraf külfetine müvekkilleri maruz bırakmamak adına; 

Arabuluculuk Daire Başkanlığı’na başvuru yapılmaksızın Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı 

Vakfı’na  yapılacak -arabuluculuk niteliğinde- başvurunun ardından ilgili başvurunun reddedilmesi ya 

da cevapsız bırakılması halinde dava sürecine girilecektir. Siz değerli müvekkillerin bilgilerine sunarız.  

Sorularınız için e-posta ya da telefon ile tarafımıza ulaşabilirsiniz. 21.05.2022 

 

Av. DAMLA KOÇAK 

damla@kocaklaw.com 
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