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DAVALI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 
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VEKİLİ : Av. MÜŞERREF PINAR İZMİR
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DAVANIN KONUSU : Tespit (İş Hukukundan Kaynaklanan)

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ :
Davacı vekili dilekçesinde; müvekkili sendikanın yetkili sendika olarak işverenliğin 

üyesi  olduğu  Kamu  İş  Sendikası  ile  28/02/2015  tarihinde  süresi  biten  TİS'in  yerine 
uygulanacak  TİS  için  22/04/2015  tarihinde  görüşmelere  başladığını,  10/08/2015  tarihinde 
görüşmelerin  anlaşma  ile  sonuçlandığını  ve  tutanak  altına  alındığını,  gerekli  prosedürün 
tamamlanarak  01/03/2015  tarihinden  itibaren  yürürlükte  olacak  yeni  TİS'İN  15/09/2015 
tarihinde imzalandığını, anlaşma tutanağı ve imza tarihi arasında TİS'in bazı düzenlemelerinin 
değiştirildiğini,  6356 sayılı  Kanunun 39/4 maddesi ile 15/09/2015 tarihinde imzalanan 16. 
Dönem TİS'in 6/c maddesinde TİS'ten dayanışma aidatı ödemek sureti ile yararlanmak isteyen 
işçilerin  ancak  imza  tarihinden  sonra  ve  işverene  başvurdukları  tarihten  itibaren  TİS'ten 
yararlanabileceklerinin  imza  tarihinden  önceki  isteklerin  imza  tarihi  itibari  ile  sonuç 
doğuracağının  düzenlendiğini,  Çalışma  Bakanlığı'nın  11/09/2015  tarihli  yazısına  istinaden 
davalı Genel Müdürlük tarafından bağlı birimlere gönderilen e-mail mesajına göre, sendika 
üyesi olmayan ancak TİS'ten dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak isteyen işçilerin 
15/09/2015 imza tarihinden itibaren değil 10/08/2015 anlaşma tutanağı esas alınarak TİS ücret 
zamlarından  01/03/2015  TİS  başlangıç  tarihinden  itibaren  yararlandıldığını,  ancak  fark 
ödenmediğini,  yasa  ve  TİS  hükümlerine  aykırı  bu  uygulama  nedeni  ile  davalı  işverenin 
uyarıldığını,  ancak  bir  sonuç  alınamadığını,  son  kez  dayanışma  aidatı  ödemek  suretiyle 
TİS'ten yararlanmak isteyen işçilere ilişkin bilgilerin sorulduğunu, ancak olumlu bir cevap 
alınamadığını, Çalışma Bakanlığının görüş yazısında da dayanışma aidatı ödemek suretiyle 
ancak imza tarihinden itibaren TİS'ten yararlanabileceğinin belirtildiği, Yargıtay içtihatlarının 
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da  bu  yönde  olduğunu,  TİS'ten  yararlanma  kurallarının  kamu  düzenine  ilişkin  olduğunu 
belirterek  davalının  6356  sayılı  yasa  uyarınca  dayanışma  aidatı  ile  yararlanmak  isteyen 
işçilere  TİS'in  birinci6 aylık  ücret  zammını  TİS'in  imza tarihinden önce ve TİS başlangıç 
tarihi olan 01/03/2015 tarihinden itibaren uygulaması sebebi ile yarattığı muarazanın menine, 
6356 sayılı yasa uyarınca dayanışma aidatı ile yararlanmak isteyen işçilere TİS'in 15/09/2015 
imza tarihinden itibaren uygulanması gerektiğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir. 

Davalı vekili cevap dilekçesinde;davanın TİS'in tarafı Kamu İş Sendikasına açılması 
gerektiğini,  yeni  TİS  görüşmelerinin  10/08/2015  tarihinde  tamamen  anlaşma  ile 
sonuçlandığını ve tutanak altına alındığını, Kamu İş Sendikasının 12/08/2015 tarihli yazısı 
üzerine TİS'in uygulanmasına geçildiğini, davacı tarafından görüş sorulması üzerine Çalışma 
Bakanlığı tarafından 11/09/2015 tarihli yazıda "İzmir 7. İş Mahkemesinin 27/09/1989 tarih ve 
1989/63 esas  sayılı  kararında TİS'in  anlaşma tutanağında  belirtilen koşullarda  bağıtlanmış 
sayılması gerektiğine karar verdiği ve kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği, buna göre TİS 
henüz  imzalanmış  olsa  dahi  tüm maddeler  üzerinde  anlaşma  sağlandığına  ilişkin  tutanak 
düzenlendiğinden TİS'in bağıtlanmış sayılması gerektiği, TİS'ten dayanışma aidatı ödeyerek 
yararlanmak  isteyen  işçilerin  talep  tarihleri  dikkate  alınarak  zamlı  maaş  tahakkuklarının 
yapılması  gerektiğinin"  belirtildiği,  bu  yazının  tüm  ilgili  birimlere  gönderildiğini  ve 
uygulamanın bu görüş  doğrultusunda yapılması  gerektiğini  savunarakdavanın redine karar 
verilmesini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEME KARARININ ÖZETİ :
Uyuşmazlık,  6356  sayılı  yasa  kapsamında  TİS'in  ilk  6  aylık  ücret  zammının  TİS 

başlangıç  tarihi  olan  01/03/2015  tarihinden  itibaren  uygulanması  sebebi  ile  oluşan 
uyuşmazlığın giderilmesi ve TİS'in 15/09/2015 tarihinden itibaren uygulanmasının gerekip 
gerekmediğinoktasında toplandığı anlaşılmıştır. 

Yapılan inceleme, celp edilen kayıtlar,  taraf  açıklamaları,  denetime elverişli  hükme 
esas  alınan  26.12.2016  tarihli  bilirkişi  raporundaki  ayrıntılı  tespit,  değerlendirme  ve 
hesaplamalar neticesinde, davalı işverenliğin 6356 sayılı yasa uyarınca dayanışma aidatı ile 
TİS'ten yararlanmak isteyen işçilere TİS'in birinci 6 aylık ücret zammını 15/09/2015 imza 
tarihinden  önce  ve  TİS  başlangıç  tarihi  olan  01/03/2015  tarihinden  itibaren  uygulanması 
sebebi  ile  yarattığı  muarazanın menine  ve  6356 sayılı  yasa uyarınca  dayanışma aidatı  ile 
yararlanmak  isteyen  işçilere  TİS'in  15/09/2015  imza  tarihinden  itibaren  uygulanması 
gerektiğinin tespitine karar vermek gerekmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ:
İstinaf  kanun  yoluna  davalı  taraf  başvurmuştur.  Davalı  vekilinin  istinaf  dilekçesi 

davacı vekiline tebliğ edilmiştir. 
Davalı vekilinin istinaf sebepleri : 
-Davalı  işyerinde  ve  bağlı  işletmelerinde  uygulanacak  olan  16.  Dönem  TİS'in 

müzakerelerinin  10.08.2015  tarihinde  anlaşma  sonuçlanıp  tutağa  bağlandığının  Kamu 
İşverenleri Sendikası tarafından 12.08.2015 tarihli yazı ile bildirilerek anlaşma tutanağının bir 
nüshasının gönderildiğini, ilgili birimlerine anlaşma tutanağının bir nüshasının gönderilerek 
anlaşma  hükümlerinin  tüm  çalışanlara  uygulanmasının  istendiğini,  Enerji  İş  Sendikası 
tarafından Çalışma Bakanlığı'na başvurularak, 16. Dönem TİS'den dayanışma aidatı ödeyerek 
yararlanacak işçilerin 1. Yılın ilk 6 aylık maaş zamlarından yararlanıp yararlanmayacaklarının 
sorulduğunu,  Çalışma Bakanlığı'nın 11.09.2015 tarihli  yazı  cevabında  "TİS imzalanmamış 
olsa  dahi  taraflar  arasında  anlaşma  sağlandığının  tutanakla  tespit  edildiğinden  TİS'in 
bağıtlanmış sayılması gerektiği bu nedenle anlaşma tarihi itibariyle TES İŞ sendikasına üye 
olmayan dayanışma aidatı ödeyerek TİS'den yararlanmak isteyen işçilerin de talep tarihleri 
dikkate alınarak zamlı maaş tahakkuklarının yapılması gerektiği..." şeklinde görüş bildirilmesi 
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üzerine davalı İdarenin bu görüş doğrultusunda hareket ettiğini, ancak uygulamada dayanışma 
aidatı ödeyerek TİS'ten yararlanacak olan işçilere imza tarihi ile yürürlük tarihi  arasındaki 
ücret farklarının ödenmediğini, beyan etmiştir.

GEREKÇE :
Davacı  Sendika  ile  davalı  işverenliğin  üyesi  olduğu  Kamu-İş  Sendikası  arasında 

yapılan 01.03.2015-28.02.2017 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesinin (TİS) görüşmelerinde 
10.08.2015 tarihinde  anlaşma tutanağı  imzalanmış,  15.08.2015 tarihinde  de  imzalanmıştır. 
10.08.2015 tarihinde anlaşma tutanağı imzalansa da metin taslak olarak hazırlanmış ve imza 
tarihine kadar bazı değişiklikler yapılmıştır.  Davalı işveren tarafından dayanışma aidatı  ile 
TİS'den  yararlanmak  isteyen  işçilere  TİS  ücret  zammına  ilişkin  maddeyi  TİS'in  imza 
tarihinden  önce  yürürlük  tarihinden  itibaren  yararlandırmaya  yönelik  tahakkuklar  yaptığı 
belirlenmiştir.

6356 sayılı Yasa'nın 39/4. Maddesinde "...dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş 
sözleşmesinden  yararlanmanın,  talep  tarihinden  geçerli  olduğu,  imza  tarihinden  önceki 
taleplerin imza tarihi itibariyle hüküm doğuracağı..." düzenlenmiştir.

Taraflar arasında 01.03.2015-28.02.2017 yürürlük tarihli16. Dönem TİS'in "uygulama 
esasları" başlıklı 6/c maddesinde "...dayanışma aidatı ödeyerek yararlanmak isteyen işçilerin 
ancak  imza  tarihinden  sonra  ve  işverene  başvurdukları  tarihten  itibaren 
yararlanacakları.."düzenlenmiştir.

Açıklanan  yasa  maddesi  ve  paralel  olarak  düzenlenen  TİS  düzenlemesi  dikkate 
alınarak dayanışma aidatı ödeyerek TİS'den yararlanmak isteyen işçilere TİS'in 15.09.2015 
imza  tarihinden  itibaren  uygulanması  gerektiğine  yönelik  mahkeme  kabul  kararında  bir 
isabetsizlik görülmemiştir.

Tarafların karşılıklı  iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin 
nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, mantıksal ve hayatın olağan akışına 
uygun,  dosyadaki  verilerle  çelişmeyen  tespitlerine  veuyuşmazlığa  uygulanması  gereken 
hukuk kurallarına göre, HMK’nın 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve 
resen kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucu, ilk derece mahkemesinin vakıa ve 
hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık  bulunmadığı kanaatine 
varılarak,  davalının  istinaf  başvurusununesas  yönünden  reddine  dair  hüküm  kurmak 
gerekmiştir.

HÜKÜM: 
1-Davalı  vekilinin  istinaf  başvurusunun;  HMK  353/1-b.1  maddesi  gereğince; 

ESASTAN REDDİNE,
2-Alınması gerekenmaktu istinaf harcı 35,90TL'den davalı tarafından yatırılan 31,40 

TL'nin mahsubu ile bakiye 4,50 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,
3-Davalı  tarafından  yapılan  istinaf  giderlerinin  üzerinde  bırakılmasına,  artan  gider 

avansının talebi halinde ilgililere iadesine

Dair,  dosya  üzerinde  yapılan  inceleme  sonucunda27.03.2018  tarihinde  6763  sayılı 
yasa ile değişik 5521 sayılı Yasa'nın 8/3. mad. gereği gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 8 
gün içindea Yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

GEREKÇELİ KARARIN YAZILDIĞI TARİH : 27/03/2018
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