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GREV HAKKI NEDİR?

MERAK EDİLENLER

Görsel: Ali Candaş



Grev ve Kanun Dışı Grev

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde işçilerin, ekonomik ve sosyal durumları ile

çalışma şartlarını korumak ve geliştirmek amacıyla ve kanun hükümlerine uygun olarak yaptığı greve kanuni grev,

bu şartlar gerçekleşmeden yapılan greve ise kanun dışı grev denir. Siyasi amaçlı grev, genel grev, dayanışma grevi de

kanun dışı grevdir. İşyeri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler hakkında kanun dışı grevin

müeyyideleri uygulanmaktadır.

Kanuni Grevin Unsurları

Grevin;

• mesleki bir amaca dayanması

• Kanun’da belirtilen usullere uygun yapılması

• yasaklanmamış olması

• oylanması

gerekmektedir.



Grev Oylaması

Grev kararının işyerinde ilan edildiği tarihte o işyerinde çalışan işçilerin en az dörtte birinin ilan tarihinden itibaren 6

iş günü içinde işyerinin bağlı bulunduğu görevli makama yazılı başvurusu üzerine, görevli makamca talebin

yapılmasından başlayarak 6 iş günü içinde grev oylaması yapılır. Oylamaya ilişkin itirazlar, oylama gününden

başlayarak 3 iş günü içinde mahkemeye yapılır. İtiraz, mahkemece 3 iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır.

Oylamada grev ilanının yapıldığı tarihte işyerinde çalışan işçilerden oylamaya katılanların salt çoğunluğu grevin

yapılmaması yönünde karar verirse, bu uyuşmazlıkta alınan grev kararı uygulanamaz.

İşçiler greve katılıp katılmamakta serbesttir. Greve katılan işçiler işyerinden ayrılmak zorundadır. Greve katılmayan

veya katılmaktan vazgeçenlerin işyerinde çalışmaları hiçbir şekilde engellenemez.



Grev Kararı Ne Zaman ve Ne Şekilde Alınabilir?

Grev kararı, uyuşmazlık tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde, 6 iş günü

önceden karşı tarafa bildirilecek şekilde uygulamaya konulabilir. Bu süre içerisinde, grev kararının alınmaması veya

uygulanacağı tarihin karşı tarafa bildirilmemesi halinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer. Grev kararlarının

uygulanacağı tarih, kararı alan tarafça karşı tarafa tebliğ edilmek üzere notere ve bir örneği de görevlimakama tevdi

edilir. Uygulama tarihi, kararı alan tarafça ayrıca işyeri veya işyerlerinde derhal ilan edilir. Bildirilen tarihte

başlamayan grev hakkı düşer.



Grev Yasağı

• Can ve mal kurtarma işlerinde

• Cenaze işlerinde vemezarlıklarda

• Şehir şebeke suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan
petrokimya işlerinde

• Bankacılık hizmetlerinde

• Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen
işyerlerinde

• Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve hastanelerde grev yapılamaz.

Ayrıca Bakanlar Kurulu, genel hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği yerlerde bu durumun

devamı süresince yürürlükte kalmak kaydıyla gerekli gördüğü işyerlerinde grevi yasaklayabilir. Yasağın kalkmasından

itibaren 60 gün içinde 6 iş günü önceden karşı tarafa bildirilmek kaydıyla grev uygulamasına devam edilir.



Kanun Dışı Grevin Sonuçları

Kanun dışı grev yapılması hâlinde işveren, grevin yapılması kararına katılan, grevin yapılmasını teşvik eden, greve

katılan veya katılmaya ya da devama teşvik eden işçilerin iş sözleşmelerini feshin ihbarına lüzum olmadan ve

herhangi bir tazminat ödemeye mecbur bulunmaksızın feshedebilir.

Uyarı: Yukarıdaki bilgi ve görüşlerimiz sadece yol gösterme amaçlıdır ve yasal tavsiye alma olarak değerlendirilemez. Vona Hukuk
Bürosu, doğru ve güncel içerikli bilgiyi sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir ancak, bu makalenin yayımlanmasından sonra
yürürlüğe girebilecek olan yasa ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle en güncel yasal gelişmeleri yansıtmayabilir. Bu
nedenle, bu makaledeki hiçbir şey yasal tavsiye olarak görülmemeli ve herhangi bir karar vermeden veya bu makalede yer alan
bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce avukatlara danışmalısınız.
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