


TÜRK MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 
İŞYERİNDE DİYALOG VE İŞBİRLİĞİ



Sun
Sunum Planı

BİRİNCİ BÖLÜM: İŞYERİNDE DİYALOG
1. 4857 sayılı İş Kanunu ve İlgili Yönetmelikler

2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 

4. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

İKİNCİ BÖLÜM: TOPLU İŞ SÖZLEMESİNE GİDEN  YOL
1. Sendikaların Kuruluşu/ Sendikalara Üyelik

2. Toplu İş Sözleşmesi İmzalama Süreci



İş Kanunu Kapsamında İşyerinde Diyalog
(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 7- GEÇİCİ  İŞ İLİŞKİSİ 

Ø İşveren, kendisine iş sözleşmesi ile bağlı işçisinin yazılı onayını

alarak;

Ø holding bünyesinde ya da aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir

işyerinde iş görme borcunu yerine getirmek üzere geçici olarak

devredebilir.

Ø Geçici ilişkisi 6 ayı geçmemek üzere kurulabilir.

Ø En fazla 2 defa yenilenebilir. (her yenileme için ayrı onay!)



Sun

İş Kanunu Kapsamında İşyerinde Diyalog
(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 8- İŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ŞEKLİ

Ø Süresi 1 yıl ve daha fazla olan belirli süreli iş sözleşmeleri yazılı

yapılır. 
Ø Belirsiz süreli ya da 1 yıldan az kısa süreli iş sözleşmesinin yazılı 

yapılmasının önünde bir engel yoktur.

Ø Yazılı olmayan iş sözleşmelerinde; 
Ø İşveren işçiye genel ve özel çalışma koşullarını gösteren bir belge 

vermek zorundadır. (çalışma süresi/ ücret/ ücret ekleri/ ücret ödeme 

dönemi/ fesih halinde uymak zorunda olunan hükümler vs.)

Ø Bu belgeyi 2 ay içinde işçiye vermelidir.



Sun

İş Kanunu Kapsamında İşyerinde Diyalog
(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 13- KISMİ SÜRELİ VE TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Ø Bir işyerinde çalışan işçilerin niteliklerine uygun açık bir yer

bulunduğunda, tam süreli sözleşmeye (veya tam tersi) geçirilme

istekleri işverence dikkate alınmalıdır.

Ø İşveren, işyerindeki boş yerleri zamanında duyurmalıdır.



İş Kanunu Kapsamında İşyerinde Diyalog
(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 14- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA

Ø Taraflar yazılı sözleşme ile, önceden belirli bir süre içinde işçinin

toplam ne kadar süre çalışacağını belirler.

Ø İşveren, belirli bir süre önceden bildirmek suretiyle işçiyi istediği

zaman işe çağırma hakkına sahiptir.

Ø İşveren tarafından yapılacak çağrı, işçinin çalışacağı zamandan

en az 4 gün önce yapılmak zorundadır.



İş Kanunu Kapsamında İşyerinde Diyalog
(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 22- ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

Ø İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki

personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla

oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği, ancak durumu işçiye

yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir.
Ø Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 işgünü içinde

yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.

Ø Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman

değiştirebilirler.



İş Kanunu Kapsamında İşyerinde Diyalog
(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 29- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA(1)

Ø Toplu işçi çıkarmak isteyen işveren, bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile Çalışma ve

İş Kurumu İl Müdürlüğüne ve işyeri sendika temsilcilerine bildirir.
Ø İşçi çıkarmanın sebepleri, etkilenecek işçi sayısı, işçi çıkarma işlemlerinin hangi zaman diliminde

gerçekleşeceğine ilişkin bilgiler bildirimde yer almalıdır.

Ø İşveren bildirimde bulunduktan sonra işyeri sendika temsilcileri ile bu konu hakkında görüşme

yapmak zorundadır.

Ø Bu görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması

yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır.

Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.

Ø İşyeri sendika temsilcileri ile yapılan toplantıda bir sonuca ulaşılması ve bir karar verilmesi

zorunluluğu yoktur. Toplantı, bir bilgi verme ve danışma toplantısı niteliğindedir.



İş Kanunu Kapsamında İşyerinde Diyalog
(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 29- TOPLU İŞÇİ ÇIKARAMA(2)

Ø İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı surette faaliyete son verilmesi halinde,

işverenin işyeri sendika temsilcilerine bildirimde bulunma ve onlarla görüşme yapma

zorunluluğu bulunmamakla birlikte, durumu işyerinde ilan etmekle yükümlüdür.



İş Kanunu Kapsamında İşyerinde Diyalog
(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 37- ÜCRET HESAP PUSULASI

Ø İşveren, işyerinde veya banka aracılığı ile yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını

gösterir imzalı bir pusula vermek zorundadır. Pusulada;

Ø Ödemenin günü,

Ø Fazla çalışma ücreti,

Ø Hafta tatili ücreti,

Ø Bayram ve genel tatil ücreti

Ø Vergi, sigorta primi, avans mahsubu,

Ø Nafaka ve icra

gibi her türlü asıl ücrete yapılan her türlü eklemeler ile kesintiler gösterilmelidir.



İş Kanunu Kapsamında İşyerinde Diyalog
(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 38- ÜCRET KESME CEZASI

Ø İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye sebepleriyle beraber

bildirilmesi gerekir.
Ø Hangi hallerde işçiye ücret kesme cezası verileceği toplu iş sözleşmeleri ya da iş

sözleşmelerinde gösterilmiş olmalıdır. Bunların dışında işçiye ücret kesme cezası verilemez.

MADDE 41- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

Ø Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması zorunludur.



İş Kanunu Kapsamında İşyerinde Diyalog
(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 44- ULUSAL BAYRAM VE GENEL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA

Ø Toplu iş sözleşmeleri ya da iş sözleşmelerinde düzenlenmediği hallerde, söz konusu

günlerde çalışılması için işçinin onayının alınması zorunludur.

MADDE 69- GECE SÜRESİ VE GECE ÇALIŞMALARI

Ø Kural olarak gece çalışması 7,5 saati geçemez. Ancak;
Ø Turizm, özel güvenlik, sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayı ile 7,5 saat

üzerinde gece çalışması yapılabilir.



Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması 
Hakkında Yönetmelik Kapsamında İşyerinde Diyalog

(İşçinin Bilgilendirilmesi)
MADDE 6- YÜZDELERİN BELGELENMESİ

Ø Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde, işveren her hesap pusulasının genel toplamını

gösterir belgeyi;
Ø Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerlerinde işyeri sendika temsilcisine,

Ø Diğer işyerlerinde, işyerinde seçilmiş işçi temsilcisine

vermekle yükümlüdür.

MADDE 8- DEĞERLENDİRME KURULUNUN OLUŞTURULMASI

Ø İşveren veya temsilcisinin başkanlığında, sendika temsilcisi ve işveren vekili sıfatını

taşımayan en kıdemli birim amirinden oluşur.

Ø Sendika temsilcisinin olmadığı durumda, işçilerin oylarıyla işçi temsilcisi atanır.



Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 
Kapsamında İşyerinde Diyalog

(İşçiye Danışma)

MADDE 15- İZİN KURULUNUN OLUŞUMU

Ø İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde;

Ø işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere, toplam

üç kişiden oluşan bir İzin Kurulu oluşturulur.

Ø İşçi sayısı yüzden az olan işyerlerinde;

Ø işveren veya işveren vekili veya bunların görevlendireceği bir kişi ile işçilerin kendi

aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

Ø İzin Kurulu, izin çizelgelerini hazırlar ve işverenin onayına sunar; işçilerin yıllık izin

hakları ile ilgili dilek ve şikayetlerini inceler, işverene ve ilgili işçiye bildirir.



Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik 

Kapsamında İşyerinde Diyalog
(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 12- İŞ SÖZLEŞMESİ VE BELGE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Ø işveren, çocuk ve genç işçinin velisi veya vasisine, çocuk ve genç işçinin çalıştırılacağı

iş, karşılaşabileceği riskler ve alınan önlemler hakkında bilgi verir.



Haftalık İşgünlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri 
Yönetmeliği 

Kapsamında İşyerinde Diyalog
(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 16- ÇALIŞMA TABLO VE ÇİZELGELERİ

Ø işverenler düzenleyecekleri çalışma tablo ve çizelgelerini (çalışma dönemi, işin günlük

başlayış ve bitiş saatleri, ara dinlenmesi ve günlük dinlenme zamanları, hafta tatili

günleri) işyeri sendika temsilcisine bildirmekle yükümlüdürler.



İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 
Kapsamında İşyerinde Diyalog

(İşçinin Bilgilendirilmesi)
MADDE 7- TELAFİ ÇALIŞMASI

Ø telafi çalışması yaptıracak işveren, bu çalışmanın İş Kanunu’nun 64. maddesinde

sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte

çalışmaya başlanacağını ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

MADDE 8- GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNİN DUYURULMASI

Ø Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere

uygun araçlarla duyurulacaktır.



Postalar Halinde İşçi Çalıştırarak Yürütülen İşlerde 
Çalışmalara İlişkin Yönetmelik
Kapsamında İşyerinde Diyalog

(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 3- DÜZENLEME VE İLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Ø İşveren, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, postalar halinde

çalıştıkları işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara

ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri

şekilde ilan etmek zorundadır.



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında 
İşyerinde Diyalog

(İşçinin Bilgilendirilmesi)

MADDE 16- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

Ø İşveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini,

Ø işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri,

Ø koruyucu ve önleyici tedbirler,

Ø kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar vb. hakkında

bilgilendirmekle yükümlüdür.



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında 
İşyerinde Diyalog

(İşçinin Bilgilendirilmesi)
MADDE 18- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMALRININ SAĞLANMASI

Ø İşveren, çalışanlara/işyeri yetkili temsilcilerine/çalışan temsilcilerine;
Ø iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması,

Ø teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve

katılımlarının sağlanması,

Ø yeni teknolojilerin uygulanması,

Ø seçilecek iş ekipmanı,

Ø çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında

görüşlerinin alınması imkanlarını sağlayacaktır.



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında 
İşyerinde Diyalog
(İşçiye Danışma)

MADDE 20- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ

Ø İşveren, işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde

bulundurarak çalışan temsilcisi/temsilcileri görevlendirecektir.

Ø Çalışan temsilcisi/temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya riskin

azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin

alınmasını isteme hakkına sahiptir.

Ø İşyerinde yetkili sendika bulunması hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan

temsilcisi olarak da görev yapar.



İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında 
İşyerinde Diyalog
(İşçiye Danışma)

MADDE 22- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Ø 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin

yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda

bulunmak üzere, işçilerin de temsil edildiği, bir kurul oluşturmakla yükümlüdür.



İşsizlik Sigortası Kanunu 
Kapsamında İşyerinde Diyalog

(İşçiye Danışma)

EK MADDE 2- KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Ø Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki

haftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltan veya işyerinde

faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durduran işveren, durumu derhal

gerekçeleri ile birlikte Türkiye iş Kurumu’na, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı

sendikaya bir yazı ile bildirir.



Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
Kapsamında İşyerinde Diyalog

(İşçiye Danışma)
MADDE 27- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ATANMASI VE GÖREVLERİ

Ø İşyeri sendika temsilcileri, toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen

sendika tarafından, işyerinde çalışan üyeleri arasından atanmaktadır.

Ø Görevleri, işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile

Ø işçilerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek,

Ø işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu sağlamak,

Ø işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek

Ø iş kanunları ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının

uygulanmasına yardımcı olmaktır.



Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
Kapsamında İşyerinde Diyalog

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Ø Tanımı: İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları

düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası ya da sendika üyesi

olmayan işveren arasında yazılı olarak yapılan sözleşmedir.

Ø Kapsamı: Aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir.

Ø Süresi: En az 1 yıl en çok 3 yıl olarak yapılabilir.



TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE GİDEN SÜREÇ



Sendika Nedir?
Ø Tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

Ø İşçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal

hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için kurulurlar.

Ø En az 7 işçi veya işveren bir araya gelerek, önceden izin almadan bir

işkolunda faaliyette bulunmak üzere sendika kurabilir.

Ø İşkolu tespiti: Bakanlık tarafından yapılır, Resmi Gazete’de yayımlanır.

Ø İlgililer, kararın yayımından itibaren on beş gün içinde dava açabilirler.

Ø 9 Nolu İşkolu: Banka, Finans ve Sigorta



Sun
Sendika Kurucularında Aranacak Nitelikler

Ø Fiil ehliyetine sahip olmak,

Ø Fiilen çalışıyor olmak,

Ø Yasada belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

Ø zimmet, irtikâp, rüşvet,

Ø hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

Ø güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

Ø ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Ø kaçakçılık



Sendikaların Kuruluş Usulü
ØSendikaların tüzel kişilik kazanması için;

Ø Kurucuların kurucu olabilme şartlarına sahip olduklarını ifade eden

yazılı beyanları ve sendika kuruluş tüzüğü, sendika merkezinin

bulunacağı ilin valiliğine verilir.

Ø Vali tüzük ve kurucuların listesini on beş gün içerisinde Bakanlığa

gönderir.

Ø Bakanlık, sendikanın adını, merkezini ve tüzüğünü 15 gün içerisinde

resmi internet sitesinde ilan eder.



İşçi Sendikasına Üyelik
Ø Aynı zamanda aynı işkolunda çalışan,

Ø 15 yaşını dolduran ve işçi sayılan,

Ø e-Devlet kapısı üzerinden başvuru ile 

Ø yetkili organının kabulü (30 gün içinde reddedilmediği takdirde)

işçi sendikasına serbestçe üye olabilir.

Sendikaya üye olmak serbesttir. Kimse sendikaya üye olmaya/olmamaya zorlanamaz.



İşveren Sendikasına Üyelik
§ İşveren yazılı olarak,

§ İşyerinin kurulu bulunduğu işkolunda faaliyet gösteren sendikaya başvurur.

§ Sendika e-Devlet kapısı üzerinden ÇSGB’ye bildirir.

§ Yetkili organın kabulü ile

§ ÇSGB’ye -Devlet kapısı üzerinden bildirim.



İşçi Sendikasına Üyeliğin Sona Ermesi
Ø Sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanılmaz.

Ø Her üye , E-Devlet üzerinden üyelikten çekilebilir. 

Ø Çekilme bildirimi, 1 ay sonra geçerlilik kazanır.

Ø Çekilme kendiliğinden

Ø Çıkarılma Genel Kurul kararı

Ø Emeklilik kendiliğinden

Ø İşkolu değiştiyse kendiliğinden



İşveren Sendikasına Üyeliğin Sona Ermesi

§ İşveren,

§ Sendikaya başvurur.

§ Sendika, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığımıza bildirir.

§ Sendikaya bildiriminden 1 ay sonra

§ Çekilme geçerli olur.



SunToplu İş Sözleşmesinin Türleri

İŞYERİ

• TEK BİR İŞYERİNİ KAPSAR.
• İşveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren ile işçi sendikası 

arasında yapılır.

İŞLETME

• AYNI İŞVERENE AİT AYNI İŞKOLUNDA KURULU BİRDEN ÇOK İŞYERİNİ 
KAPSAR.
• Taraflar işyeri düzeyindeki gibidir.

GRUP

• FARKLI İŞVERENLERE AİT AYNI İŞKOLUNDA KURULU İŞYERLERİNİ VEYA 
İŞLETMELERİ KAPSAR.
• İşveren sendikası ve işçi sendikası arasında yapılır.



Sun
Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması

TİS İmza
İşyeri

İşletme
Grup

Yetki 
Süreci

TİS
Görüşmeleri



Sun

İşkolu 
%1

İşletme 
%40

İşyeri 
%50+1

YETKİ ŞARTLARI



Sun

BAŞVURU

YETKİ TESPİTİ

YETKİ TESPİTİ YAZISI

YETKİ 
BELGESİ

YETKİ SÜRECİ



Yetki Tespiti Başvurusu/Tespit/ İtiraz/Yetki Belgesi 

Ø Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası ÇSGB’ye başvurarak
o işyerinde yetkili olduğunun tespitini ister.
Ø İşveren sendikası/ sendika üyesi olmayan işveren de tespit isteyebilir.

Ø Bakanlık, işyeri/işletmedeki işçi ve üye sayısını taraflara 6 işgünü içinde bildirir.

Ø Yetki tespit yazısını alan taraflar varsa itirazlarını 6 işgünü içinde
mahkemeye yapar.

Ø Tespit yazısına Kanunda öngörülen süre içinde itiraz edilmemişse veya
yapılan itiraz reddedilmişse Yetki Belgesi düzenlenerek taraflara
gönderilir.



Sun
TOPLU GÖRÜŞME SÜRECİ

GREV VE 
LOKAVT

ARABULUCULUK

TİS

TOPLU 
GÖRÜŞME

ANLAŞMA

UYUŞMAZLIK

TOPLU 
GÖRÜŞMEYE 

BAŞLAMA

ÇAĞRI
ANLAŞMA

UYUŞMAZLIK



Toplu Görüşmeye Çağrı/ Görüşmelerin Başlaması

Ø Taraflardan biri, yetki belgesinin alındığı tarihten itibaren 15 gün içinde karşı

tarafı toplu görüşmeye çağırır. Çağrı tarihi çağrıyı yapan tarafça derhal görevli

makama bildirilir.

Ø Bu süre içinde çağrı yapılmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz.

Ø Çağrıyı yapan taraf, toplu sözleşmede ileri süreceği tekliflerin bütününü çağrı süresi

içinde karşı tarafa vermek zorundadır.

Ø Çağrının karşı taraf tebliğinden itibaren 6 iş günü içinde taraflar toplu görüşmenin

başlayacağı yer, gün ve saati aralarında anlaşarak tespit ederlerse, görevli makama

yazı ile bildirirler. (ANLAŞMA)
Ø Toplantının yer, gün ve saati bakımından taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, taraflardan birinin

başvurusu üzerine, yapılacak ilk toplantının yeri, günü ve saati görevli makamca derhal belirlenir ve

taraflara bildirilir. (UYUŞMAZLIK)



TOPLU GÖRÜŞME SÜRESİ/İMZALANMASI
Ø İşçi sendikası çağrı tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılacak olan ilk

toplantıya gelmezse, yetkisi düşer.

Ø Toplu görüşme süresi ilk toplantı tarihinden itibaren 60 gündür.

Ø Toplu görüşme anlaşma ile sonuçlanırsa, dört nüsha halinde

düzenlenen toplu iş sözleşmesi taraf temsilcilerince imzalanır.

Ø İşveren, toplu iş sözleşmesini işyeri veya işyerlerinde işçiler tarafından

görülecek yerlere asmakla yükümlüdür.

(İŞÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ)



TEŞEKKÜR EDERİM. 


