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TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C.
ANKARA

26. İŞ MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2016/1056 
KARAR NO : 2017/221

HAKİM : Bünyamin KALKAN 25483
KATİP : Ajda AKIN97097

DAVACI : TÜRKİYE ENERJİ SU VE GAZ 
İŞÇİLERİ SENDİKASI - Meriç Sok. No:23 
Beştepe Merkez/ ANKARA

VEKİLİ : Av. MEHMET KENAN EREN - Tunalı 
Hilmi Caddesi Büklüm Sokak Çakıroğlu 
İşhanı No:63/72 Çankaya/ ANKARA

DAVALI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ -YÜCETEPE ANKARA 

VEKİLİ : Av. MÜŞERREF PINAR İZMİR - Devlet 
Mah. İnönü Bulvarı No:16Çankaya/ 
ANKARA

DAVA : Tespit (İş Hukukundan Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ : 17/11/2015
KARAR TARİHİ : 26/04/2017
KARAR YAZIM TARİHİ : 26/05/2017

Mahkememizde görülmekte bulunan  Tespit (İş Hukukundan Kaynaklanan) davasının 
yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
DAVA:  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 değiştirilidiğini, 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 
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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 yazısındada dayanışma aidatı  ödemek suretiyle 
ancak  imza  tarihinden  itibaren  TİS'ten  yararlanabileceğinin  belirtildiği,  Yargıtay 
içtirahtalarınında 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. 

CEVAP: Davalı vekili cevap dilekçesinde;davanın TİS'in tarafı Kamu İş Sendikasına 
açılması  gerektiğini,  yeni  TİS  görüşmelerinin  10/08/2015  tarihinde  tamemen  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. 

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. 

GEREKÇE: 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 tarihinen 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  verilmesi gerektiği  kanatine varılarak aşağıdaki  şekilde hüküm 
kurulmuştur.

HÜKÜM:
Davanın KABULÜ ile,
Davalının 6356 sayılı yasa uyarınca dayanışma aidatı ile TİS'ten yararlanmak isteyen 

işçilere TİS'in 1. 6 aylık ücret zammını 15/09/2015 imzatarihinden önce ve TİS başlangıç 
tarihi olan 0103/2015 tarihinden itibaren uygulanması sebebi ile yarattığı MUARAZANIN 
MENİNE, 

6306  sayılı  yasa  uyarınca  dayanışma aidatı  ile  yararlanmak  isteyen  işçilere  TİS'in 
15/09/2015 imza tarihinden itibaren uygulanması gerektiğinin TESPİTİNE, 
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Alınması gereken  31,40TL harçtan peşin alınan  27,70TL nin mahsubu ile bakiye 

3,70 TL harcın davalıdan alınıp Hazineye gelir kaydına.
Davacıtarafından yatırılan  27,70TL harcın davalıdan alınıp davacıya verilmesine.
Davacı  kendisini  vekil  ile  temsil  ettirdiğinden  karar  tarihinde  yürürlükte  bulunan 

A.A.Ü.T.'ye  göre  hesaplanan    1.980,00TL  vekalet  ücretinin  davalıdan  alınıp  davacıya 
verilmesine.

Davacı tarafından yapılan  3,38,00TL yargılama giderinin davalıdan alınıp davacıya 
verilmesine. 

Taraflarca varsa yatırılıp kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve istek 
halinde yatırana iadesine, 

Taraflarca varsa yatırılıp kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve istek 
halinde yatırana iadesine, 

Dair; HMK'nın 297, 321/2. maddeleri ile5521 Sayılı Yasanın 8/2, Geçici 1. maddeleri 
gereğince  gerekçeli  kararın  tebliğinden itibaren  8 gün içerisinde  mahkememize  sunulacak 
yahut mahkememize gönderilmek üzere bir başka mahkemeye ibraz edilecek bir dilekçeyle 
hükmün temyiz edilebileceğine, temyiz incelemesinin Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) 
tarafından yapılacağınailişkin taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup, 
usulen anlatıldı. 26/04/2017

Katip 97097 Hakim 25483
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