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 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HENÜZ DAHA 
İMZALANMADAN DAYANIŞMA AİDATI 
ÖDEYEREK  YARARLANMA TALEBİ 
 TİS İMZALANDIKTAN SONRA YENİDEN 
DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEREK YARAR-
LANMA İSTEMİNDE BULUNULMASININ 
GEREKMESİ 
 
ÖZETİ: Davacı 17.6.2002 tarihinde taraf sendika 
üyeliğinden istifa ederek başka bir sendikaya üye 
olmuş ve 18.6.2002 tarihinde de yürürlükteki TİS’den 
yararlanmak için dayanışma aidatı dilekçesi 
vermiştir. 2822 Sayılı T.S.G.L.K’nun 9. maddesine göre, 
davacı imza tarihinden önce, diğer bir anlatımla 
henüz toplu iş sözleşmesi imzalanmadan bağıtlan-
mayan, toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı 
ödeyerek yararlanma isteği ile dilekçe verdiğinden, 
TİS imzalandıktan sonra ayrıca bir dayanışma aidatı 
kesintisi için bir dilekçe vermediğinden TİS’den 
yararlandırılması Dairemizin yerleşmiş kararlarına 
aykırı düşmektedir. Bu nedenle hükmedilen tüm 
alacaklar TİS nazara alınmadan hesaplanmalıdır. 
 

DAVA: Davacı, ihbar, kötü niyet ve kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, 
fazla çalışma, bayram ile pazar çalışma karşılıklarının ödetilmesine karar 
verilmesini istemiştir. 

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla 

dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 
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1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan 
temyiz itirazları yerinde değildir. 

2- İşyerinde Belediye-İş Sendikası ile 31.12.2002 tarihinde imzalanan 
1.1.2002 -31.12.2003 yürürlük süreli TİS bulunmaktadır. Davacı 17.6.2002 
tarihinde taraf sendika üyeliğinden istifa ederek başka bir sendikaya üye olmuş ve 
18.6.2002 tarihinde de yürürlükteki TİS den yararlanmak için dayanışma aidatı 
dilekçesi vermiştir. 2822 Sayılı T.S.G.L.K nun 9. maddesine göre, davacı imza 
tarihinden önce, diğer bir anlatımla henüz toplu iş sözleşmesi imzalanmadan 
bağıtlanmayan, toplu iş sözleşmesinden dayanışma, aidatı ödeyerek yararlanma 
isteği ile dilekçe verdiğinden, TİS imzalandıktan sonra ayrıca bir dayanışma aidatı 
kesintisi için bir dilekçe vermediğinden TİS den yararlandırılması Dairemizin 
yerleşmiş kararlarına aykırı düşmektedir. Bu nedenle hükmedilen tüm alacaklar 
TİS nazara alınmadan hesaplanmalıdır. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten 
BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 
15.2.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
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