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İŞÇİ ŞİKÂYETLERİNİN İNCELENMESİ İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN
UYGULAMA REHBERİ
Bakanlığımıza intikal eden işçi şikâyetleri ile toplu iş sözleşmesi ile ilgili çoğunluk incelemesi, grev ve
lokavt dışı kalacak işçilerin tespiti ve grev oylaması işlemlerinin etkili, hızlı ve mevzuata uygun bir
şekilde yürütülmesinde izlenecek usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.
A-BAŞVURUDA UYULMASI GEREKEN ESASLAR
1- Bölge müdürlüklerince 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna ve 1993/2 sayılı
Başbakanlık Genelgesine aykırılık taşıyan dilekçeler, Başbakanlığın 2004/12 sayılı Genelgesinde
belirtilen “Ad, soyadı ve adresi bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konuyu içermeyen ya da yargı
mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır. Ancak, bu unsurları
ihtiva etmemekle birlikte, başvurulara olayla ilgili inandırıcı mahiyette bilgi ve belgeler eklenmiş veya
somut nitelikte bilgi, bulgu ya da olaylara dayanılırsa bu hususlar ihbar kabul edilerek idarece işlem
yapılabilir” hükmü doğrultusunda işleme tabi tutulacaktır.
2- İşçilerin şahsen başvurularında kendilerine matbu dilekçe örneği ile birlikte mutlaka bilgi notu da
verilerek dilekçesi kabul edilecektir (Ek- 1 Bilgi Notu, Ek- 2 Başvuru Formu).
3- Başvuruda tam olarak ne istenildiği belirli olmayan veya işyeri unvanı ve adresi eksik ya da belirsiz
olan dilekçeler eksiklikleri tamamlatılmak üzere başvuru sahibine iade edilecektir.
4- Dilekçeler işleme alınmadan önce;
a) Şikâyet konusunun başka bir kurumu ilgilendirmesi,
b) İş Kanununun 4 üncü (istisnalar) maddesi kapsamında bulunması,
c) İş güvencesi kapsamına girmesi,
d) Şikâyet konusu ile ilgili daha önce yargıya başvurulmuş olması,
e) İşçinin ihbar ve kıdem tazminatı alacağı iddiası ile işyerinden istifa ettiğine dair dilekçesinin
bulunması,
f) İşçinin daha önce incelenen şikâyet dilekçesinin sonuçlandırılmasından sonra aynı konuyla
ilgili tekrar inceleme talebinde bulunması,
hallerinde işçi şahsen başvurmuşsa sözlü olarak, posta ile başvurmuşsa yazılı olarak
bilgilendirilecektir.
Diğer yandan, işçinin sigortasız çalıştırıldığı iddiası ile yapılan başvurular Sosyal Güvenlik
Kurumu İl Müdürlükleri ya da Merkez Müdürlüklerine iletilir ve işçiye yazılı bilgi verilir.
İşçi şikâyeti ile ilgili inceleme yapılması sırasında işyerinin kayıt dışı olduğunun tespit edilmesi
halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan (belediye, vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu,
kaymakamlık, vs.) gerekli araştırmalar da yapıldıktan sonra İş Teftiş Grup Başkanlığı ile Sosyal
Güvenlik Kurumuna yazı ile bildirilir.
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İşçinin sigortasızlık yanında iş mevzuatından, iş ve toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bireysel
alacak talebi varsa dilekçe işleme alınarak incelenir.
İş sözleşmesi devam eden, toplu işten çıkartılan ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yakınmada
bulunan işçilerin şikâyet dilekçeleri ilgili iş teftiş grup başkanlığına gönderilir.
B- BAŞVURULARIN İŞLEME ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1- Bölge müdürlüklerine doğrudan başvuran şikâyetçiler öncelikle ön büroda misafir edilerek
görevli memurlar tarafından bilgilendirme notu ile bilgilendirilir ve başvuru formu verilir. Bilgi
notu okunduktan sonra dilekçe vermek isteyen işçilerin başvuruları kabul edilir.
2- Gelen evrak kaydından sonra dilekçeler bölge müdürü veya bölge müdürünün görevlendirdiği
bölge müdür yardımcıları veya şube müdürleri tarafından konularına göre değerlendirilerek
tasnifi yapılıp inceleme ile görevli personel adına havalesi yapılır.
3- Havale edilen dilekçelerden iş teftişini ilgilendirenler ilgili grup başkanlıklarına, bölge
müdürlüklerinde incelenmesi ve sonuçlandırılması gereken dilekçeler yukarıda belirtilen usul ve
esaslar çerçevesinde sonuçlandırılır.
4- İşverenin davetini gerektirmeyen ve aşağıdaki şikâyet konularını içeren dilekçeler doğrudan
işverene yapılan yazışma yoluyla çözülebilir (Ek–3 Yazışma yoluyla talep). Buna göre;
a) İşçinin emekli olması ve emeklilik belgesini ibraz etmesi,
b) Askerlik nedeniyle askerlik belgesini ibraz etmesi,
c) Kadın işçinin evlilik dolayısıyla evlilik belgesini ibraz etmesi,
d) Deneme süreli iş sözleşmesi yapılmışsa bu süreye ilişkin belgenin ibraz edilmesi,
e) İşçinin ölümüyle mirasçılarının ölüm belgesini ibraz etmesi,
hallerinde ücret alacakları (aylık ücret, yıllık izin ücreti, ikramiye vb) ile kıdem tazminatı
alacağı yazışma yoluyla işverenden talep edilebilir.
Bireysel alacaklar öncelikle işveren ile telefon görüşmesi ya da yazışma yapılarak, bu yöntemle
sonuçlandırılamayan başvurular ise işverenlerin bölge müdürlüklerine davet edilmesi ile
sonuçlandırılır.
İşverenlerin bölge müdürlüğüne davet edilmesi, bölge müdürü imzasıyla 7201 sayılı Tebligat
Kanununa göre yazılı olarak yapılır. Davet yazıları tebliğ ve tebellüğ belgesi ile bölge
müdürlüğünde elden de verilebilir (Ek- 4 işveren davet yazısı).
Davette istenilecek belgeler ile çağrı tarihi, yeri ve saati belirtilir. Davet yazısında belirtilen gün ve
saatte işveren veya vekilinin gelmemesi halinde ikinci davet yapılmaz. İşverene İş Kanununun 92
inci maddesine (değişik: 6111/78. md.) aykırı davranmaktan aynı Kanunun 107/a maddesi
uyarınca idari para cezası uygulanır.
Ayrıca, işçiye yapılacak olan bildirimde idari açıdan yapılacak bir işlemin olmadığı, konunun
çözümü için isterse şahsen yargıya başvurması gerektiği belirtilir.

2

İncelemeyle görevli memurlar tutanağın düzenlenmesinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun
“İdari Yaptırım Kararı” başlıklı 25 inci maddesi hükümlerini (idari yaptırım kararı verilebilecek
gerçek kişilerden kimlik bilgileri, tüzel kişinin unvan ve adresi, işveren vekilinin kimlik bilgileri,
vekâletname, imza sirküleri, kabahatle ilgili belge vb. bilgiler) göz önünde bulundurur.

Davet edilecek işverenlerle ve yapılan işlemlerle ilgili bölge müdürlüğünde elektronik ortamda
kayıt tutulur. Tutulan kayıtlar bölge müdürlüğü aylık faaliyet raporlarına işlenerek izleyen ayın
ilk haftası Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilir.
C- İŞVEREN/VEKİLİNİN DAVETİNDEN
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

SONRA

BÖLGE

MÜDÜRLÜĞÜNCE

1- Şikâyetçi işçinin iddia konuları, davet edilen işveren/vekiline açıklanır. İşveren/vekilinin iddia
konusu ile ilgili düşünceleri sorulur.
2- İşveren/vekilinden şikâyet konularına ilişkin istenilen kayıt ve belgelerin incelenmesi
sonucunda şikâyetçi işçinin;
a) İş sözleşmesinin yazılı yapılıp yapılmadığı, çalışma koşullarını gösterir belgenin verilip
verilmediği,
b) İşçinin işe giriş ve iş sözleşmesinin fesih tarihi,
c) İşyerinde toplu iş sözleşmesinin uygulanıp uygulanmadığı,
d) Son aylık brüt ücreti,
e) İş sözleşmesinin fesih nedeni,
f) İddia edilen ücretinin ödenip ödenmediği,
g) Sözleşmenin feshinde iddia edilen izin ücretinin ödenip ödenmediğini,
ğ) İddia edilen ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenip ödenmediğini,
h) Varsa iddia edilen diğer bireysel alacaklarına ilişkin haklarının ödenip ödenmediği
hususları, ilgili kayıt ve belgeler esas alınıp tespit edilerek tutanağa bağlanır. (Ek -5 Tutanak)
Tutanakta ayrıca kayıt ve belgelerde tespit edilen hususlarla ilgili hakların ödenip ödenmeyeceği
işveren/vekiline sorulur.
İşveren/vekilinin tespit edilen hakları ödeyeceğini beyan etmesi halinde beyanı tutanağa yazılır.
İşveren/vekilinin işçinin tespit edilen haklarının ödenmeyeceğini beyan etmesi halinde, beyanı
tutanağa yazılır. Bu durumda işçiye yapılacak bildirimde tespit edilen haklarının ödenmesi için
işverene müracaat etmesi, ödenmemesi halinde isterse yargıya başvurması önerilir.
Tutanak işveren/vekili ile imza altına alınır. Tutanağın bir sureti işveren/vekiline verilir.
Tutanağın işveren/vekili tarafından imzalanmak istenmemesi durumunda ilgiliye tutanağın
bütününü mü yoksa belirli bir kısmını mı imzalamak istemediği sorulur. Hangi hususlara imzadan
imtina (kaçındığı) ettiği tutanağa yazılır. İşveren/vekili tutanağın bütününü imzalamaktan imtina
ederse tutanağın bir sureti işveren/vekiline verilmez.
İnceleme sürecinde işçi ile işveren/vekilinin bir araya getirilmemesine özen gösterilir.
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İlgili memur tarafından tanzim edilen tutanak, memur ile birlikte bölge müdürünün
görevlendireceği yetkili personelden birisi (Araştırmacı, Uzman, Şef, Şube Müdürü, Bölge
Müdür Yardımcısı) tarafından imzalanır.
Konuyla ilgili incelemeyi yapan memurlar düzenlenen tutanakta tespit edilen hususları taraflara
tebliğ edilmek üzere bölge müdürünün imzasına sunar.
İşçinin şikâyet konularıyla ilgili belge ve kayıt üzerinde yapılan incelemede bireysel alacakları ile
ilgili bir tespitin yapılması halinde işverene işçinin haklarının ödenmesi hususunda yazı yazılır
(Ek–7 işveren sonuç bildirim).
İşçilerin şikâyet konularının çözümlenememesi veya işveren/vekilinin davete icabet etmemesi
halinde işçilere yazılı olarak yargıya başvurabilecekleri hususunda bilgi verilir (Ek–6 işçi sonuç
bildirim) ve işveren/vekiline yasal işlem uygulandığı bildirilir.
Davete icabet etmeyen işveren veya işveren vekilleri için bölge müdürlüğünde bir tutanak
düzenlenir.
Şikâyetten vazgeçme veya talebin yargıya intikal ettiğinin belirlenmesi halinde, dilekçe işlemden
kaldırılır (Ek–8 vazgeçme dilekçesi).
İşçi şikâyetlerinin iş müfettişince incelenmesi halinde, müfettiş rapor sunucunun işveren/vekiline
tebliği 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.
D- İNCELEMEYLE GÖREVLİ MEMURLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN
HUSUSLAR
İncelemeyle görevli memurlar, görev ve yetkilerini kullanırken işverenin ve işyerinin meslek
sırları, çalışma şartları, ekonomik ve ticari durumları hakkında inceleme ve tespitler sırasında
gördükleri hususları gizli tutarlar, görevleri ile ilgili kişilerin özel hizmet ve ikramlarını kabul
edemezler. Bunlarla resmi iş ilişkisi dışında bir ilişki kuramaz, çıkar birliği sağlayamaz ve borç
alıp veremezler.
İncelemeyle görevli memurlar görevlerini yerine getirirken işveren, işveren vekili, işçi ve üçüncü
şahıslara karşı nezaket kurallarına uygun olarak davranmak, giyim kuşam ve hareketlerinde
Devlet memuru olmanın gerektirdiği güven ve saygıyı uyandırmak zorundadırlar.
İncelemeyle görevli memurlar eşlerine, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî
hısımlarına ait veya bunların yönetimleri altındaki yahut kendilerinin veya bunların ortağı
bulundukları işyerlerine ilişkin işçilerin şikâyetlerini inceleyemezler.
E- GREV VE LOKAVT DIŞI KALACAK İŞÇİLERİN TESPİTİNDE UYULACAK USUL
VE ESASLAR
1- İşçi sendikası tarafından alınmış grev uygulaması kararı veya işverence (ya da işveren
sendikasınca) alınmış lokavt uygulaması kararının bölge müdürlüğüne yazılı olarak ulaşmasından
itibaren işverence grev ve lokavt dışı kalacakların tespiti talebinde bulunulmuş ise bölge
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müdürlüğünce derhal işverene yazı yazılarak işyerinde sendika üyesi olsun ya da olmasın tüm
çalışanların isim listesi faksla istenir (Ek–9 liste talep yazısı).
2- İşverenin hazırlayacağı listede işçilerin adı soyadı ve görev unvanları belirtilir. Ayrıca istenilen
listede sendika yöneticisi olanlar işaretlenir.
3- Bölge müdürlüğü grev ve lokavt uygulanması halinde işyerinde çalışmak üzere listede yazılı
olan isimler arasından re’sen tespit yapar. Tespit edilen isimlerin yedekleri de belirlenir. Grev ve
lokavt dışı kalacak işçiler ile ilgili olarak işveren ile sendika anlaşmışsa tarafların yaptığı tespitler
dikkate alınır.
4- Grev ve lokavt dışı kalacak işçiler arasında işyeri sendika temsilcisi ya da sendika yöneticisi
olmamasına dikkat edilir.
5- Grev ve lokavt dışı kalacak personelin özellikle işyerinin özelliği ve faaliyet konusuna göre,
hiçbir surette üretim veya satışa yönelik olmamak kaydı ile niteliği bakımından sürekli olmasında
teknik zorunluluk bulunan işlerde faaliyetin devamlılığını; işyeri güvenliğinin, makine ve
demirbaş eşyasının, gereçlerinin, hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin bozulmamasını;
hayvan ve bitkilerin korunmasını sağlayacaklar arasından seçilmesine özen gösterilir.
6- İsmi tespit edilen işçilerin her birine ayrı ayrı grev ve lokavt dışı kalacaklarına dair yazı yazılır
(Ek–10 grev dışı işçi ilan yazısı).
7- Yazılar davet edilen işveren ya da görevlendireceği vekiline (temsilcisine) işçilere tebliğ
edilmek üzere bir yazı ekinde teslim edilir.
8- İşveren, bölge müdürlüğünce grev ve lokavt dışı ilan edilen işçilere yazıları tebliğ ederek
tebliğ-tebellüğ listesini bölge müdürlüğüne iletir.
F-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ ÇOĞUNLUK İNCELEMESİNDE UYULACAK
USUL VE ESASLAR
1- Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yetki tespitine esas olmak üzere yapılması istenilen
işyeri çoğunluk inceleme yazısının bölge müdürlüğüne ulaşmasından sonra ilgili işyerine derhal
bir yazı yazılarak yetki başvuru tarihi itibariyle işyerinde çalışan tüm işçilerin listesi istenir.
2- İşverenin işyerinde çalışan işçi listesini göndermemesi halinde Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne
yazı yazılarak anılan işyerinin yetki başvuru tarihini içeren dönem prim bordroları veya ebildirgeleri istenir.
3- İşyerinde çalışan işçilerin isim listeleri ile bölge müdürlüğü arşivinde mevcut olan Ek–3
(sendika üye kayıt) ve Ek–6 (üyelikten istifa) fişleri üzerinde gerekli incelemeler yapılarak
sendikanın işyerinde sendikal çoğunluğunun olup olmadığının tespiti yapılır.
4- Yapılan tespit sonucu derhal bir yazı ile Çalışma Genel Müdürlüğüne bildirilir.
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G- GREV OYLAMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR
1- Grev oylamasının yapılması ile ilgili mülki idare amirliklerinden gelecek başvuruları müteakip
ihtiyaca göre personel görevlendirilir.
2- Görevli personel “greve evet” ya da “greve hayır” oy pusulalarını hazırlar.
3- İşyerinde grev oylaması gününde çalışan tüm personelin listesi alınır.
4- Oylama tarihi saati, yeri ve oy pusulalarının renkler itibariyle hangi anlama geldiği hususunda
tutanak tutularak işyerinde çalışanların görebilecekleri yerde ilan edilir.
5- Oy kullanılacak sandıklar hazırlanır.
6- Oylamanın yapılacağı saatten önce çalışanların listesini içeren ve sandıkların boş olduğunu
belirten tutanak tanzim edilir, ilgili tutanağa işveren ve sendika yetkililerinin imzası alınır. Sandık
kapatılıp mühürlenir.
7- Oylama gizli, sayım açık yapılır. Sayım sonucu oylamaya katılan işçi sayısı ile “evet” ve
“hayır” oy sayısı tekrar tutanağa bağlanır. İlgili tutanakta aynı şekilde tarafların imzası alınır.
8- Sonuç taraflara ve ilgili birimlere gönderilir.
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EK–1
BİLGİ NOTU
Sayın Başvuru Sahibi,
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşları
kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili
makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.
1. 4857 sayılı İş Kanununa Göre Yürütülecek İşlem
30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 10 uncu maddesine istinaden iş sözleşmesi
fiilen sona eren işçilerin kanundan, iş ve toplu iş sözleşmesinden doğan bireysel alacaklarına ilişkin
şikayetleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bölge müdürlüklerince incelenir.
Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli
bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir.
2. İş Güvencesi ve İşe İadeye İlişkin Hususlar
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18, 19 ve 20. maddesi hükümleri gereğince 30 kişi ve üzerinde işçi çalıştıran
işyerlerinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçileri, en az 6 aylık kıdeme sahip olmaları koşulu ile
iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmektedir. Buna göre bu işçiler iş sözleşmelerinin sona erişinden
itibaren 1 ay içerisinde yetkili İş Mahkemesinde dava açmaları durumunda, feshin geçersizliğine ilişkin
kesin hüküm kurulabildiği gibi, işe iade kararı da verilebilmektedir. Ayrıca işçi lehinde hüküm kurulursa
çalıştırılmadığı dört aya kadar olan ücret ve diğer hakları da ödenebilmektedir.
3. Bölge Müdürlüğünce Yürütülen İşlemler
Bölge Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde, işe iade kararı verilemeyeceği gibi, çalışılmayan dönem
için ödenebilecek 4 aylık ücrete de hükmedilememektedir.
Yine Bölge Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemelerde, başvuru konunuza göre talebiniz iş
mevzuatı çerçevesinde incelenmekle birlikte, başvuruların ağırlıklı bir kısmını oluşturan ihbar ve kıdem
tazminatı ödemeleri için, kanunen bir cezai hüküm bulunmadığından, idari bir yaptırım
uygulanamamaktadır. Bu sebeple bu haklarınız konusunda bir tespit yapılsa dahi karşı tarafın kabul
etmemesi ve ödememesi durumunda alacaklarınızın tahsili için yine yargı organlarına başvurmanız
gerekmektedir.
Ayrıca işyerinde sigortasız çalıştırıldınız ve iş sözleşmeniz sona erdiyse, işyerinde çalıştığınızı ispat
edecek herhangi bir yazılı kayda da sahip değilseniz, somut delilleriniz olmaması nedeniyle Bölge
Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde sadece kayıt üzerinden bir tespit yapılması mümkün
olamamaktadır. Bu durumda daha kesin sonuç almak için yargı mercilerine başvurup hizmet tespit
davası açarak diğer haklarınızla da beraber talepte bulunmanız daha yararlı olacaktır.
4. Başvuru ile İlgili Özel Hususlar
Yukarıda sayılan durumlara göre İş Mahkemesi’ne dava açmak yerine Bölge Müdürlüğümüze başvuru
yapmaya karar vermeniz halinde size sunulacak başvuru dilekçesindeki bilgileri eksiksiz ve doğru olarak
doldurmanız, dilekçenizin daha çabuk sonuçlandırılması açısından faydalı olacaktır. Dilekçelerde ad
soyad, T.C kimlik no, adres, unvan, imza olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye
alınamayacaktır. Başvurunuzla ilgili vereceğiniz yanlış bilgiler hakkında da hakkınızda yasal işlem
başlatılabileceğini unutmayınız.

EK–2
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
………….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE
BİREYSEL İŞ UYUŞMAZLIĞI HAKKINDA BAŞVURU DİLEKÇESİ
…./…./…….
BAŞVURU SAHİBİNİN :
ADI VE SOYADI
:
T.C. KİMLİK NO
:
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
İKAMETGÂH ADRESİ
:
EV VE CEP TELEFONU :
UYUŞMAZLIK TARAFI İŞYERİNİN
UNVANI
İŞVERENİN VEYA VEKİLİNİN ADI VE SOYADI
İŞYERİ ADRESİ

:
:
:
:

İŞYERİ TEBLİGAT ADRESİ
TELEFON NUMARASI
İŞYERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİ SAYISI
İŞYERİNDE İŞE GİRİŞ TARİHİ
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME TARİHİ
İŞYERİNDEKİ SON BRÜT ÜCRETİ

:
:
:
:
:
:

İŞYERİNDE SOSYAL GÜVENLİK KAYIT DURUMU (SİGORTALILIK):
VAR ( )
YOK ( )

UYUŞMAZLIK KONUSU HAKKINDA YARGI ORGANLARINA BAŞVURU:
YAPTIM ( )
YAPMADIM ( )

UYUŞMAZLIK KONUSUNDA BAŞKA BİR KURUMA BAŞVURU YAPILDIYSA
KURUM ADI VE BAŞVURU İÇERİĞİ:
………………………………………………………………………………………………….
NOT: Bilgilendirme notunu okudum (

) okumadım (

)

UYUŞMAZLIK KONUSU VE TALEPLER (AÇIK VE EKSİKSİZ YAZILACAK):
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

BAŞVURU SAHİBİNİN İMZASI

EK-3

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
……………..BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : ....................... ............/............/..............
Konu : .......................

İşyerinizde çalışırken iş sözleşmesi sona eren ..........................................................
..................................................................... isimli şahıs/lar, Bölge Müdürlüğümüze verdikleri dilekçe/ler
ile (....................................................................................) konularında alacaklı olduklarını iddia
etmişlerdir.
Adı geçenin / lerin iddiaları ile ilgili alacaklarının kabul görmesi halinde ödenerek, ödemeye ilişkin
kayıt ve belgelerinin fotokopilerinin ………….gününe kadar Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesi
gerekmektedir. Kabul edilmemesi halinde; gerekçesinin aynı süre içinde müdürlüğümüze bildirilmesini,
aksi takdirde Bölge Müdürlüğüne davet edileceğinizi ve inceleme yapılacağına bilgilerinize rica ederim.

Bölge Müdürü

EK–4
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
……………..BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : ....................... ............/............/..............
Konu : .......................

İşyerinizde çalışırken iş sözleşmesi sona eren ..........................................................
..................................................................... isimli şahıs/lar, Bölge Müdürlüğümüze verdikleri dilekçe/ler
ile (....................................................................................) konularında alacaklı olduklarını iddia
etmişlerdir.
Bu nedenle, aşağıda belirtilen yer, gün ve saatte konu ile ilgili istenilen kayıt, belge ve varsa diğer
delillerle birlikte bizzat veya yasal vekilinizin hazır bulunması gerekmektedir.
Davete icabet edilmemesi halinde 4857 sayılı İş Kanununun 92. maddesine muhalefetten aynı kanunun
107/a maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Bölge Müdürü

Davet Günü :
Davet Saati :
Davet Yeri :
Görüşülecek görevli memur:
İşyeri tel:
İSTENİLEN KAYIT VE BELGELER :
……/…../……- …../…../…… tarihler arası dönemine ait;
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

1) Ücret bordroları.
2) Sigortalı işe giriş ve çıkış bildirgeleri.
3) Yıllık ücretli izin defteri, izin kartları, izin formları.
4) Şikâyetçi işçiye ait iş sözleşmesi (varsa) veya işçiye verilen yazılı belge.
5) İş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin belgeler.
6) İhbar ve kıdem tazminatının ödendiğine dair belgeler.
7) Şikâyetçi işçiye ait sair kayıt ve belgeler.
8) Firma kaşesi, bilgi verecek yetkili işveren vekili ise vekâletnamesi – imza sirküleri – kimlik
belgesi ( aslı ve fotokopisi)
( ) …………………………………………………………………..

Yukarıda işaret konulan maddelerde belirtilen belgeler getirilecektir.

EK–5
T.C
ÇALIŞMA SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
…………. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TUTANAK
İşverenin
Adı ve soyadı/ünvanı:
T.C kimlik no :
İşyerinin
Adresi
:
Tebligat adresi :
Sicil no
:
V.D adı / no
:
İşveren vekili adı soyadı
Telefon / fax
:

:

Yukarıda adres ve ünvanı yazılı işyeri ile ilgili Bölge Müdürlüğümüze müracaat eden
……………… ‘nin
şikayet konularını incelemek üzere ……….. tarih ve ……. sayılı
bildirim gönderilmiş, kayıt ve belgelerin …………….. tarihinde müdürlüğümüze ibrazı
istenilmiştir. Belirtilen gün ve saatte işveren ………………. kayıtları ibraz etmiş, yapılan
inceleme ve görüşme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Durumu gösterir iş bu tutanak ………. Bölge Müdürlüğünde …….. sayfa ve …….. nüsha
olarak tanzim edildi. Okunup imzalandı bir sureti ibraz edilen işyeri kayıtları ile birlikte
işverene / vekiline verildi………….

Görevli İmza

Görevli İmza

İşveren / Vekili
İmza

EK–6

İŞÇİYE YAPILACAK BİLDİRİM (OLUMSUZ)
Bölge Müdürlüğümüze yapılan başvurunuz incelenmiş olup şikâyet konularınız idari
açıdan çözümlenememiştir. Bireysel alacaklarınız için dilerseniz yargıya başvurabilirsiniz.
Bilgilerinize rica ederim.

Bölge Müdürü

İŞÇİYE YAPILACAK BİLDİRİM (OLUMLU)
Bölge Müdürlüğümüze yapılan başvurunuz incelenmiş olup şikâyet konularınızla ilgili
alacaklarınızı işvereninizden talep edebilirsiniz. Alacaklarınızın ödenmemesi veya fazlaya
dair iddialarınızla ilgili dilerseniz yargıya başvurabilirsiniz.
Bilgilerinize rica ederim.

Bölge Müdürü

EK–7
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
……………..BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : ....................... ............/............/..............
Konu : .......................

İşyerinizde çalışırken iş sözleşmesi sona eren ve bireysel ücret alacaklarının ödenmediği
iddiası ile başvuruda bulunan....…….’ın iddiası ile ilgili Bölge Müdürlüğümüzce evrak ve kayıt
üzerinde yapılan incelemede, işçiye tutanak ekinde belirtilen bireysel hakların ödenmesi ve
ödeme belgelerinin müdürlüğümüze iletilmesi gerektiği hususunu önemle rica ederim.

Bölge Müdürü

EK–8

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
……………..BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİKAYETTEN VAZGEÇME DİLEKÇESİ
ŞİKAYETTE BULUNAN İŞÇİNİN
Adı Soyadı :…………………………………………………………………………………………………….
T.C.No:…………………………………………………………………………………………………………..
İkametgah adresi:………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Telefon No ev :…………………..………CEP:…………………………………/…………………..….
İŞYERİNİN
Ünvanı:…………………………………………………………………………………….
Adresi:…………………………………………………………………………………………………………….
ŞİKAYETTEN VAZGEÇME NEDENİ :…………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLEN DİLEKÇENİN
TARİHi

:....../....../.……

NUMARASI :……………………….
Yukarıda tarih ve sayısı yazılı şikayet dilekçemi işverenle anlaştığım için geri almak
istiyorum. Vermiş olduğum dilekçemin işlemden kaldırılmasını arz ederim.
…………./………./………..
KİMLİĞİ GÖRÜLMÜŞTÜR
Adı Soyadı
İmzası

EK–9
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
……………..BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : ....................... ............/............/..............
Konu : .......................

İŞVERENE
İşyerinizde uygulamaya konulan grev nedeniyle grev ve lokavt dışı kalacak işçilerin tespitine
esas olmak üzere sendika üyesi olan ve olmayan tüm işçilerin ad soyad ve görev unvanlarını
belirtir isim listesinin ivedi olarak müdürlüğümüze gönderilmesi için gereğini yapılmasını rica
ederim.

Bölge Müdürü

EK–10

K-Q
TSE–ISO–EN

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

9000

…………………BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI:
KONU: Grev ve Lokavt’a katılamayacak
işçiler

…/…/….…

İŞVEREN YAZISI

Yukarıda unvan ve adresi belirtilen işyerinizde çalışan işçilerle ilgili olarak müdürlüğümüze
intikal ettirdiğiniz listelerin incelenmesinde; grev ve lokavt uygulanması halinde 2822 sayılı Yasa’nın
39. ve 40. maddeleri uyarınca greve katılamayacak ve lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamayacak
işçiler tespit edilmiştir.
Sözü edilen işçilerin isimleri ekli listede belirtilmiş olup, adı geçen işçilere gerekli
tebligatların yapılarak tebellüğ belgelerinin birer örneğinin Müdürlüğümüze gönderilmesi
gerekmektedir.
Gereğine bilgilerinizi rica ederim.

Bölge Müdürü

EKLER:
EK:1- Tebligat (1 adet)
EK:2- Liste
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