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Sayı : E-98425987-045.02-6851

Konu :Dayanışma Aidatı Hk.
 

SAĞLIK BAKANLIĞINA
 

İlgi : 07.05.2021 tarihli ve 24322010-929 sayılı yazınız.
 

İlgide  kayıtlı  yazıda  03/03/2021  tarih  ve  31412  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  Anayasa
Mahkemesinin  30/12/2020  tarihli  2020/57  Esas  sayılı  ve  2020/83  Karar  sayılı  kararı  ile  6356  sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 39. maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinin iptal
edildiği, bu durumda dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşmesinden yararlanma uygulamasının nasıl
olacağına ilişkin tereddütte kalındığından Bakanlık görüşümüz talep edilmektedir.

Anayasa Mahkemesi'nin oy çokluğu ile aldığı 31/12/2020 tarihli kararında 6356 sayılı Kanunun
39.  maddesinin  dördüncü  fıkrasında  yer  alan  "İmza tarihinden önceki talepler imza tarihi itibarıyla

  hükmü  Anayasaya  aykırı  bulunarak  iptal  edilmiştir.  Anayasa  Mahkemesi  kararını;hüküm doğurur."
dayanışma  aidatı  ödemek  suretiyle  toplu  iş  sözleşmesinden  yararlanmak  isteyen  işçilerin  imza  tarihi
öncesine yönelik haklardan yararlanmalarının mümkün olmamasının hem olumsuz hem olumlu sendika
hakkını  hem  de  toplu  iş  sözleşmesi  hakkını  sınırladığı,  kuralla  getirilen  sınırlamanın  sendikalar  arası
rekabeti  taraf  sendika  lehine  haksız  şekilde  bozduğu ve  demokratik  toplum düzenine  uygun olmadığı
gerekçelerine dayandırmıştır.

Karara  ilişkin  karşı  oy  gerekçesinde  ise  sendika  üyesi  olsun  olmasın  bütün  işçilerin  toplu  iş
sözleşmesinden yararlanmasının eşitlik ilkesine uygu olsa bile sendika üyesi olmayanların hiçbir masraf
ve  zorluğa  katlanmadan  sendika  üyeleri  gibi  yararlanmalarının  eşitliğe  ve  adalete  aykırı  olacağı  ve
sendikaları güçsüzleştireceği öne sürülerek ilgili kuralın Anayasaya aykırı olmadığı kanaatinde ulaşıldığı
belirtilmiştir.

Bu  itibarla, Anayasa Mahkemesi kararının yayınlandığı 03/03/2021  tarihi  itibariyle  söz konusu
hüküm madde metninden çıkarılmış ve 6356 sayılı Kanunun 39. maddesi "Toplu iş sözleşmesinin imzası
sırasında taraf işçi sendikasına üye olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza
tarihinde taraf işçi sendikasına üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden
yararlanabilmeleri, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına dayanışma aidatı ödemelerine
bağlıdır. Bunun için işçi sendikasının onayı aranmaz. Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş

 şeklini almıştır. sözleşmesinden yararlanma, talep tarihinden geçerlidir."
Anayasa  Mahkemesi'nin  bahse  konu  kararı,  6356  sayılı  Sendikalar  ve  Toplu  İş  Sözleşmesi

Kanununun  uygulanması  bakımından  değerlendirilecek  olursa,  dayanışma  aidatı  ödeyerek  toplu  iş
sözleşmesinden yararlanmada talep tarihinin dikkate alınması, talebin ileriye etkili olması ve her bir toplu
iş  sözleşmesi  için  ayrı  ayrı  talepte  bulunulması,  çalışma  barışının  temin  edilmesi  ve  toplu  pazarlık
hakkının korunması bakımından önem arz etmektedir.

6356 sayılı Kanunun 18. maddesinin  ikinci  fıkrasında yer alan "Üyelik ve dayanışma aidatları,
yetkili işçi sendikasının işverene yazılı başvurusu üzerine, işçinin ücretinden kesilmek suretiyle ilgili

  hükmü  gereğince  işverene  üyelik  ve  dayanışma  aidatlarını  kesme  sorumluluğusendikaya ödenir"
öncelikle  yetkili  işçi  sendikasının  tespit  edilmiş  olması,  sonrasında  ise  yetkili  işçi  sendikasının
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Nurcan ÖNDER
Bakan a.

Genel Müdür

işverenliğe  yazılı  başvuruda  bulunması  şartına  bağlanmıştır.  Bu  düzenleme  göz  önüne  alındığında
dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma ile dayanışma aidatının kaynakta
kesilerek işverene gönderilme yükümlülüğü uygulamada birbirine sıkı sıkıya bağlı değerlendirilmelidir.  

Anayasa  Mahkemesi  iptal  gerekçesinde,  dayanışma  aidatı  ödemek  suretiyle  toplu  iş
sözleşmesinden yararlanmak  isteyen  işçilerin,  toplu  iş  sözleşmesinin  geriye  etkili  olan  hükümlerinden
faydalanamamalarını   olarak görmüştür. Buna göre yetkili işçitoplu iş sözleşmesi hakkının sınırlanması
sendikasının  belirlendiği  tarih  itibariyle  aidatların  kaynakta  kesilerek  işçi  sendikasına  gönderilme
yükümlülüğünün  doğmasından  hareketle  Kanunun  uygulanmasına  binaen  dayanışma  aidatı
başvurularının  yetkili  işçi  sendikasının  tespit  edildiği  tarih  itibariyle  yapılmasının  toplu  iş  sözleşmesi
düzeni açısından uygun olacağı, yetkili işçi sendikasının henüz belli olmadığı bir tarihte dayanışma aidatı
başvurusunun  yapılması  durumunda  ise  ortada  henüz  başlamış  bir  toplu  iş  sözleşmesi  süreci
bulunmadığından  toplu  iş  sözleşmesinden  yararlanmanın  söz  konusu  olamayacağı,  işçi  sendikasının
belirleneceği  tarihe  kadar  işverenliğin  aidat  kesme  yükümlülüğünün  doğmayacağı,  ayrıca  Anayasa
Mahkemesi kararlarının geriye dönük uygulanamayacağı mütalaa edilmiştir.     

Bilgilerinize rica ederim.
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