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Taraflar görüşme yer, gün ve saati üzerinde anlaşırsa bu bilgileri  görevli 

makama derhal  bildirilir.

Anılan Yer, Gün ve Saatte TIS Görüşmeleri Başlar.

Md.49/ Görüşmelerde Anlaşma Sağlanamazsa Md.48/Görüşmelerde Anlaşma Sağlanırsa

Taraflardan biri uyuşmazlığı görevli makama bildirir. Aksi takdirde işçi 

sendikasının yetkisi düşer.

İki nüsha, çağrıyı yapan tarafça altı  iş günü  içinde görevli makama tevdi 

edilir. Görevli Makam bir nüshayı  Bakanlığa gönderir. 

Toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya taraflardan biri gelmez veya 

geldiği hâlde görüşmeye başlamazsa, toplu görüşmeye başladıktan sonra 

toplantıya devam etmezse veya taraflar toplu görüşme süresi içerisinde 

anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit ederlerse ya da toplu görüşme süresi 

anlaşma olmaksızın sona ererse,

Dört  nüsha düzenlenen toplu iş sözleşmesi taraflarca imzalanır. 

Arabuluculuk süresinin  sonunda anlaşma olmamışsa  

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ PROSEDÜRÜ

Görevli makam taraflardan en az birinin katılımı ile veya katılım olmazsa 

resen, resmî listeden bir arabulucu görevlendirir. Arabulucu Süreci 15 gün 

sürer ( Tarafların anlaşması ile ençok altı işgünü uzatılabilir  ve görevli 

makama bildirilir).

Çoğ.Tespitine İtiraz Var

Yargılama leyhte sonuçlanırsa, Kararın Tebliğinden İtibaren

Görüşme Yer, Gün veSaati Taraflarca Tespit Edilir.

Çoğunluk Tespiti İstemi

Yetki Belgesi Verilir

Süresi içinde itiraz edilmez ise

Çoğunluk Tespitinin Alınması

Arabulucu tarafların anlaşmasını sağlarsa

Yer, gün ve saat konusunda taraflardan biri görevli makama yer, gün ve 

saatin tespiti için başvurur. Başvuru üzerine görevli makam, yer gün ve saati 

derhal tespit ederek taraflara bildirir.

Karşı Taraf toplu görüşmeye çağrılır, TIS Teklifi verilir ve çağrı tarihi görevli 

makama bildirilir

Yetki İşlemi Durur, Yargı Süreci Başlar

6 işgünü 

6 işgünü 

6 işgünü 

15 gün içinde 

6 işgünü 

6 işgünü 

6 işgünü 

NOT:                        
Çağrı tarihinden 
itibaren otuz gün 
içinde  çağrıyı  yapan 
taraf gelmez ve toplu 
görüşmeye 
başlanmazsa yetki 
düşer. 

3 işgünü içinde 

60 gün içinde 60 gün içinde 

6 işgünü içinde 6 işgünü içinde 

6 işgünü içinde 

15 gün (+6 işgünü) içinde 15 gün (+6 işgünü) içinde 



GREV OYLAMASI

Grev kararı  uyuşmazlığın tarafı işçi sendikasınca  alınır. Bu süre içinde  grev kararı alınmazsa veya grev  yasaklarında Yüksek Hakem Kuruluna 

başvurulmazsa  yetki belgesinin  hükmü kalmaz.

Grev kararı işyerinde derhal ilan edilir ve karşı tarafa tebliğ edilir. Grev Kararını alan işveren/işveren sendikası da 60 gün içinde lokavt kararı alabilir ve işyerinde 

derhal ilan eder ve karşı tarafa tebliğ eder.

GREV UYGULAMASI

Arabulucu, uyuşmazlığı  belirleyen bir tutanak düzenler ve görevli makama 

tevdi  eder.

Görevli makam uyuşmazlık tutanağını taraflara tebliğ  eder

Grev kararının  ilân edildiği tarihte o işyerinde çalışan işçilerin  en  az dörtte biri, ilân 

tarihinden itibaren altı  işgünü içinde görevli makama yazılı olarak başvurarak grev 

oylaması isteyebilir.

Grev oylaması yapılan hallerde altmış  günlük süre oylamanın sonucunun  

kesinleşmesinden itibaren  işlemeye başlar.

Grev oylaması talep tarihinden itibaren altı işgünü içinde  görevli makamca yapılır.

Grev  oylamasında, grev ilânının yapıldığı tarihte işyerinde  çalışan işçilerin  salt 

çoğunluğu grevin uygulanmamasına  karar verirse o işyerinde grev  uygulanamaz.

Grev oylaması sonucunda işçiler  grevin uygulanmamasına karar verirlerse ve  

uyuşmazlıkta taraf  olan işçi sendikası, oylama sonucunun kesinleşmesinden  

itibaren  onbeş gün içinde karşı tarafla anlaşmaya varamazsa veya Yüksek  Hakem  

Kuruluna başvurmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz.

Bildirilen tarihte başlamayan grev hakkı veya lokavt 

düşer. Süresi içinde grev kararı uygulamaya 

konulmamışsa ve alınmış bir lokavt kararı da yoksa veya 

lokavt da süresi içinde uygulamaya konulmamışsa yetki 

belgesinin hükmü kalmaz.

Grev ve lokavt kararı, karşı  tarafa altı işgünü önce bildirilecek  tarihte 

uygulamaya konabilir. Grev ve lokavt kararlarının uygulanacağı tarih, kararı 

alan tarafça karşı tarafa tebliğ edilmek üzere notere ve bir örneği de görevli 

makama tevdi edilir. Grev uygulama kararı işyerinde derhal ilan edilir.

3 işgünü içinde 

3 işgünü içinde 

60 gün içinde 

6 işgünü içinde 

15 gün 

6 işgünü içinde 


