Toplu İş Sözleşmesi İş Akış Şeması
BİRİMİ

Personel Daire Başkanlığı

İŞ AKIŞ SORUMLULARI
İŞ AKIŞ PAYDAŞLARI
İŞ AKIŞ TOPLAM SÜRE

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü Tüm Birimleri
120 Gün

İŞ AKIŞ TANIMI
•

İşçi personelin özlük ve mali tüm haklarının belirlendiği iş akışıdır.

İŞ AKIŞ GİRDİLERİ
•

Yetki tepit belgesi, Toplu sözleşmeye çağrı bildirisi

İŞ AKIŞ ÇIKTILARI
• Toplu iş sözleşmesi
İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER
•
•

4857 sayılı İş Kanunu, 375 sayılı KHK, 696 sayılı KHK,6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, İş Kanununa
İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği, İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği, İş
Kolları Yönetmeliği, Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

İŞ AKIŞ ADIMLARI
•
•
•
•
•
•

Yetkili sendikanın Bakanlıkca belirlenip yetki belgesinin alınması
Toplu İş Sözleşmesine çağrı
Toplu İş Sözleşmesinin yer, zaman ve mekanının belirlenmesi
Toplu İş Sözleşmesinde uyuşmazlık ve çözüm süreçleri
Grev kararı işlemleri
Sözleşmenin imzalanması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

AÇIKLAMA VE KISALTMALAR
•
•
•
•
•

P.D.B: Personel Daire Başkanlığı
K.B.S: Kamu Hesapları Bilgi Sistemi
B.K.M.Y.B.S :Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi
S.G.D.B.: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
M.Y.S : Mali Yönetim Sistemi

HAZIRLAYAN
Mehmet KAPLAN
Bilgisayar İşletmeni
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İŞ AKIŞ ŞEMASI
SORUMLU

SENDIKA

İŞ AKIŞI
Yürürlükte bir toplu iş sözleşmesinin
olmadığı bir iş yerinde veya işletmede yeni
örgütlenen sendika her zaman yetki tespiti
için bakanlığa başvuruda bulunabilir. Eğer
yürürlükte bir toplu iş sözleşmesi varsa
toplu iş sözleşmesinin bitiminden önceki
120 gün içinde yeni sözleşme için yetki
başvurusunda bulunabilir. Ancak yapılacak
toplu iş sözleşmesi önceki sözleşme sona
ermeden yürürlüğe giremez.

SÜRE

DÖKÜMANLAR

120 Gün
YETKI BELGESI

1.Yetki Tespit Sonucunun Taraflara Bildirimi Süreci
BILDIRIM YAZISI
BAKANLIK

a. Bakanlık kayıtlarına göre başvuru tarihi
itibariyle
işçi sendikasının yetkili
olduğunu tespit ettiğinde, başvuruyu o iş
kolunda kurulu işçi sendikaları ile taraf
olacak işveren sendikası veya sendika
üyesi olmayan işverene 6 gün içinde
bildirir.

6 Gün

b. İşçi sendikasının yetki şartlarına sahip
olmadığı tespit edilirse, bilgiler sadece
başvuruyu yapan tarafa bildirilir.
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2. Yetki Tespitine İtiraz Süreci

SENDIKA

YARGITAY

MAHKEME

6 Gün

a. Olumlu Yetki Tespitine İtiraz; Tespit yazısını alan işçi veya işveren
sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren, taraflardan birinin
veya her ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı veya kendisinin bu
şartları taşıdığı yolundaki itirazlarını nedenlerini de göstererek,
yazının kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde
mahkemeye yapabilir. İtiraz dilekçesinde veya ekinde somut
delillerin yer almaması halinde itiraz incelenmeden reddedilir. İşçi
ve üye sayılarının tespitinde maddi hata ve süreye ilişkin itirazları
mahkeme 6 iş günü içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar.
Bunların dışındaki itirazlar için mahkeme, duruşma yaparak karar
verir. Kararın temyiz edilmesi durumunda Yargıtay tarafından 15
gün içinde kesin karara bağlanır.

6 Gün

b.Olumsuz Yetki Tespitine İtiraz; yetki şartlarına sahip olmadığı
bildirilen sendika 6 işgünü içinde yetkili olup olmadığının tespiti için
dava açabilir. Mahkeme açılan davayı işkolunda yeterli üye sayısına
sahip işçi sendikalarına, işveren sendikalarına veya sendika üyesi
olmayan işverene bildirir. Mahkeme davayı 2 ay içinde
sonuçlandırır.

60 Gün

Not: İtiraz, karar kesinleşinceye kadar yetki işlemlerini
durdurur.

MAHKEME
BAŞVURULARI

MAHKEME KARARI
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BAKANLIK
3. Yetki Tespit Belgesinin Verilmesi Süreci

Tespit yazısına 6 gün işgünü içinde herhangi bir itiraz edilmemişse
veya yapılan itiraz reddedilmişse veya olumsuz yetki tespiti alan
sendikanın itirazı sonucunda yetki şartlarına sahip olduğunu
tespit eden mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 6
iş günü içinde ilgili sendikaya Bakanlıkça yetki tespit belgesi
verilir.

SENDIKA VE
İŞVEREN

TESPIT BELGESI
6 Gün

4. Toplu Görüşmeye Çağrı Süreci

a. Yetki belgesini alan sendika 15 gün içinde karşı tarafı toplu
görüşmeye çağırır. Çağrı tarihi, ilgili Çalışma ve İş kurumu İl
Müdürlüğüne (görevli makama) derhal bildirilir. Çağrı tarihinin
görevli makama bildirilmesi işverenin çağrıyı almadığının tespiti
açısından önemlidir. İspat açısından noter aracılığı ile yapılmasında
yarar vardır. 15 gün içinde çağrı yapılmasa yetki belgesinin hükmü
kalmaz.

15 Gün
ÇAĞRI BELGESI

b. Çağrıyı yapan taraf, toplu görüşmede ileri süreceği tekliflerini
bütününü çağrı süreci içinde karşı tarafa vermek zorundadır.
Ancak tarafların toplu görüşmede ileri sürecekleri tekliflerde
değişiklik yapma hakkı saklıdır.

c. Çağrının karşı tarafa tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 gün
içinde taraflar toplu görüşmenin, yer gün ve saatini belirleyerek
ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne (görevli makam)
bildirir. Anlaşmaya varılmazsa aralarından birinin başvurusu
üzerine, yapılacak ilk toplantının yeri, günü ve saati görevli
makamca derhal belirlenir ve taraflara bildirilir.

6 Gün
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Not: Görevli makam; İşyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin,
işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bağlı
bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü ifade eder.
Not: İşçi sendikası, çağrı tarihinden itibaren 30 gün içinde
yapılacak olan ilk toplantıya gelmez veya aynı süre içinde
toplu görüşme başlamazsa yetkisi düşer.

İŞKUR VE
SENDIKA

30 Gün

5. Toplu Görüşme ve Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması Süreci

a.Toplu görüşmenin süresi ilk toplantı tarihinden itibaren 60
gündür.

İŞVEREN VE
SENDIKA

b. Toplu görüşmenin sonunda bir anlaşmaya varılırsa dört nüsha
olarak düzenlenecek olup toplu iş sözleşmesi, taraf temsilcilerine
imzalatılır, iki nüshası 6 iş günü içinde çağrıyı yapan tarafından
görevli makama teslim edilir. Sözleşmenin bir nüshası görevli
makam tarafından bakanlığa gönderilir.

60 Gün
SÖZLEŞME
EVRAKLARI
6 Gün

c. İşveren, toplu iş sözleşmesini veya toplu iş sözleşmesi özel
hakem veya yüksek hakem kurulu kararı ile toplu hak
uyuşmazlıklarında verilmiş mahkeme veya özel hakem kararlarını,
işyeri veya işyerlerinde işçilerin görebileceği bir yere asmakla
yükümlüdür.
Not: Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan bir toplu iş sözleşmesinde
taraflardan birinin veya ikisinin yetki şartlarına sahip olması ve bu
nedenle sözleşmenin hükümsüzlüğü Bakanlıkça durumun
tespitinden itibaren 45 gün içinde, ilgililerce veya bakanlıkça
mahkemede dava yolu ile sürülebilir. Süresi içinde grev kararı
uygulamaya konulmamışsa ve alınmış bir lokavt kararı yoksa yetki
belgesinin hükmü kalmaz. Grev kararının uygulanacağı tarih,
sendika tarafından işveren tarafına tebliğ edilmek üzere notere ve
bir örneği de görevli makama gönderilir. Alınan grev kararının
uygulama tarihi sendika tarafından işyerinde derhal ilan edilir.
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İŞÇILER

9. Grev Oylaması ve Grev Oylama Sonucu Süreci

a.Grev tarihinin ilan edildiği tarihte o iş yerinde çalışan işçilerin en
az dörtte birinin ilan tarihinden itibaren altı iş günü içinde
işyerinin bağlı bulunduğu görevli makama yazılı başvurusu
üzerine, görevli makamca talebin yapılmasından itibaren
başlayarak altı iş günü içinde grev oylaması yapılır.

6 Gün

BAŞVURU
EVRAKLARI

b.Oylamada grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan
işçilerden oylamaya katılanların yarısından bir fazlası grevin
yapılmaması yönünde karar verirse, alınan grev kararı
uygulanamaz.

MAHKEME

İŞKUR

c.Oylamaya ilişkin itirazlar, oylama gününden başlayarak 3
işgünü içinde mahkemeye yapılır. İtiraz mahkemece 3 işgünü
içinde kesin karara bağlanır.

Not: İşletme toplu iş sözleşmesi yapılmasına ilişkin uyuşmazlıkta
grev oylaması talebi, işletmenin her bir işyerinin bağlı bulunduğu
görevli makama yapılır. Grev oylaması isteyen işçilerin sayısının
yeterli orana ulaşıp ulaşmadığının tespiti ile grev oylamasının
sonuçları işletme merkezinin bağlı bulunduğu görevli makamda
toplanır ve sonuç orada belirlenir.

3 Gün

BAŞVURU
SONUCU
BILDIRIMI

10. Grev Oylaması Sonucunda Grevin Yapılmamasına İlişkin
Karar Çıkarsa Sendikanın iki Seçeneği Vardır
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SENDIKA

a.Uyuşmazlığı belirleyen
arabulucu raporunun
kendisine tebliğ edildiği
tarihten itibaren 60 gün
içerisinde ( zaman
kalmışsa) karşı tarafa

b.Grevin yapılmaması
yönündeki kararın
kesinleşmesinden itibaren
6 işgünü içerisinde Yüksek
Hakem Kuruluna
başvurmak.

60 Gün

ARABULUCU
RAPORU

6 GÜN

YÜKSEK HAKEM
KURULU
BAŞVURULARI

İŞKUR

Not: Grev oylaması sonucunda greve hayır kararının çıkması durumunda
sendika bu iki seçenekten birini seçmek zorundadır. Aksi takdirde yetki
belgesinin hükmü kalmaz.
Görevli makam işyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin, işletme toplu iş
sözleşmesi için işletme merkezinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğüne ifade eder.

GREV KARARI

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun No: 6356 Kabul
Tarihi: 18/10/2012 Tarih: 7/11/2012 Resmi Gazete: 28460
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA
YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 11 Ekim 2013 Resmi Gazete No: 28792
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