
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE GREV SÜRECİ  
 

 
  

 
 
 

Yetki İçin Bakanlığa 
Başvuru  
 
TİS yoksa her zaman, 
TİS varsa bitimine 120 
gün kala başvurulur. 

 

Olumlu Tespit 
(ÇSGB. tarafından 
başvurunun alındığı 
tarihten itibaren 6 iş 
günü içinde işveren 
tarafına ve diğer işçi 
sendikalarına bildirim. 
(m. 42/2) 

   Olumsuz Tespit  
  ( ÇSGB tarafından 
başvurunun alındığı 
tarihten itibaren 6 işgünü 
içinde sadece başvuran 
sendikaya bildirim.) 
(m.42/3)  

Tespit yazısının 
tebliğinden itibaren 
6 İşgünü içinde 
itiraz edilir  

6 iş günü içinde 
İtiraz 
edilmeyebilir.  

İtiraz kabul edilir  

İtiraz 
reddedilir  

Tespit İçin Başvuran 
Sendikaya Çalışma 
Bakanlığınca YETKİ 
BELGESİ Verilir. ( m. 44)  

6 iş günü içinde itiraz 
edilir. (m. 43/4) 

6 iş günü içinde itiraz 
edilmeyebilir.  

İtiraz kabul edilir  

İtiraz reddedilir.  

Sendika 
yetkiyi 
kazanamaz.  

Sendika yetkiyi 
kazanamaz.  
 

Kesinleşmiş 
Mahkeme kararının 
tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 6 iş 
günü içinde ilgi 
sendikaya YETKİ 
BELGESİ verilir. 



 

 
Yetki 
Belgesinin 
Verilmesi  

Yetki belgesinin 
alınmasından itibaren 
15 gün içinde  
TOPLU 
GÖRÜŞMEYE 
ÇAĞRI yapılır (m.46)  
 

Çağrının 
tebliğinden itibaren 
6 iş günü içinde 
görüşmenin yer gün 
ve saati taraflarca 
belirlenir. (m.47/I)  Toplu görüşmenin süresi ilk 

toplantıdan itibaren 60 gündür 
(47/son) 
 

İşçi sendikası 
Çağrıdan itibaren 30 
gün içinde ilk 
toplantıya gelmez 
veya aynı süre içinde 
toplu görüşmeye 
başlamazsa yetki 
belgesi hükümden 
düşer. (m.47/2) 

Toplu 
görüşme 
süreci 
içerisinde 
Kanunda 
belirtilen 
hallerde 
uyuşmazlık 
tespit edilir.   
Bu hallerde 
taraflardan biri 
uyuşmazlığı 6 
iş günü içinde 
görevli 
makama 
bildirir.  
(m. 49) 

Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan TİS’in 
hükümsüzlüğü Bakanlıkça durumun 
tespitinden itibaren 45 gün içinde mahkemede 
ileri sürülebilir. (m. 45) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uyuşmazlık yazısını 
alan görevli makam 
6 iş günü içinde 
arabulucu 
görevlendirir. (m.50)  

Arabulucunun görevi 
kendisine yapılacak 
bildirimden itibaren 
15 gün sürer. Bu süre 
tarafların anlaşması ile 
en çok 6 iş günü 
uzatılabilir. (m.50/3)  

Anlaşma 
sağlanamazsa 
arabulucu 3 iş günü 
içinde uyuşmazlığı 
belirleyen bir 
tutanak düzenler 
(m. 50/5) 
 

Görevli makam 
tutanağı en geç 3 
iş günü içinde 
taraflara tebliğ 
eder (m. 50/5) 

Uyuşmazlık 
tutanağının 
tebliğinden 
itibaren 60 gün 
içinde 6 iş günü 
önceden karşı 
tarafa 
bildirilecek 
tarihte 
uygulamaya 
konulabilir. (m. 
60/1) 

Lokavt kararı, grev 
kararının tebliğinden 
itibaren 60 gün içinde ve 
6 iş günü önceden karşı 
tarafa bildirilecek tarihte 
uygulamaya koyulabilir 
(m. 60/2) 

Grevin ilan edildiği 
tarihten itibaren 6 iş 
günü içinde grev 
oylaması talebinde 
bulunulabilir. Grev 
oylaması talepten 
itibaren 6 iş günü 
içinde yapılır. (m. 61) 

Grevin kararının 
uygulanmaması 
yönünde karar 
verilirse, 
arabulucunun 
hazırladığı 
uyuşmazlık 
tutanağının tebliği 
tarihinden itibaren 
60 gün içinde 
anlaşma 
sağlanamazsa veya 
grevin 
yapılmaması 
kararının 
kesinleşmesinden 
itibaren 6 iş günü 
içinde işçi 
sendikası YHK’ya 
başvurmazsa yetki 
belgesinin hükmü 
kalmaz ( m. 61/3) 

Grevin 
uygulanması kararı 
verilirse grev 
uygulanır. 

Oylamaya ilişkin 
itirazlar oylama 
gününden 
başlayarak 3 iş 
günü içinde 
mahkemeye 
yapılır. İtiraz 
mahkemece 3 iş 
günü içinde kesin 
olarak karara 
bağlanır  
(m. 61/2). 
 
 
 

Grev ve lokavtın 
yasak olduğu 
uyuşmazlıklarda 
tutanağın 
tebliğinden itibaren 
6 iş günü içinde 
YHK’ya başvurulur 
(m. 51). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Grev devam eder 

Kanuni bir grev veya 
lokavtı sona erdirme 
kararı, kararı alan tarafça 
ertesi iş günü sonuna 
kadar karşı tarafa ve 
görevli makama 
bildirilir. (m. 75) 

Kanuni grev veya 
lokavt görevli 
makamın işyerinde 
ilanı ile sona erer. 
(m. 75/2). 

Grev veya lokavt 
devam ederken 
çeşitli olasılıklar 
gündeme gelebilir 

Grev ve lokavtın geçici olarak yasaklanması: 
Bu halde yasağın kalkmasından itibaren 60 gün 
içinde ve 6 iş günü önce karşı tarafa bildirmek 
kaydıyla grev ve lokavt uygulamasına devam 
edilir (m. 62/2) 

Grev ve lokavtın ertelenmesi: 
Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir 
grev veya lokavt belirli hallerde Bakanlar 
Kurulunca ertelenebilir. Erteleme kararın 
yayımı tarihinde başlar. (m.63)   


