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İstatistik adı İş Uyuşmazlığı İstatistikleri 

Veri: Kapsam, Dönemsellik ve Zamanlılık 

Kapsam karakteristikleri 
Çalışmanın amacı: Yıllar itibariyle gerçekleşen iş uyuşmazlıkları  istatistikleri hakkında bilgi vermektir. 

Verinin tanımı:  Toplu İş Sözleşmesinin süreçlerinden olan grev ve lokavt hakkındaki  bilgileri sektörler bazında 
yıllar itibarıyla sunulmasıdır. 

İstatistiki kavramlar ve tanımlar: 

Grev ve Lokavt Kararları: Grev kararı, 50 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen uyuşmazlık tutanağının 

tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa 

bildirilecek tarihte uygulamaya konulabilir. Bu süre içerisinde, grev kararının alınmaması veya uygulanacağı 

tarihin karşı tarafa bildirilmemesi hâlinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer. Uyuşmazlığın tarafı olan 

işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, grev kararının kendisine tebliğinden itibaren altmış 

gün içinde lokavt kararı alabilir ve bu süre içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte 

uygulamaya koyabilir. 

 Greve Katılan İşçi Sayısı:  Grev uygulamasına fiilen katılan işçi sayısını verir. 

Greve Katılan İşyeri Sayısı: Greve giden işyeri veya işletmeye bağlı tüm işyerlerinin sayısını verir. 

Grev Sayısı: Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve giden işyerlerinin 

sayısını verir. 

Grev ve Lokavt Yasağı: Can ve mal kurtarma işlerinde; cenaze işlerinde ve mezarlıklarda; 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 ve lokavt yapılamaz. Cumhurbaşkanı, genel hayatı önemli ölçüde 

etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği yerlerde bu durumun devamı süresince yürürlükte kalmak kaydıyla 

gerekli gördüğü işyerlerinde grev ve lokavtı yasaklayabilir. Yasağın kalkmasından itibaren altmış gün içinde 

altı iş günü önce karşı tarafa bildirilmek kaydıyla grev ve lokavt uygulamasına devam edilir. 

Grev Oylamasında Grevin Reddi: Grev kararının işyerinde ilan edildiği tarihte o işyerinde 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 başlayarak altı iş günü içinde grev oylaması 

yapılır. Oylamaya ilişkin itirazlar, oylama gününden başlayarak üç iş günü içinde mahkemeye yapılır. İtiraz, 

mahkemece üç iş günü içinde kesin olarak karara bağlanır. 

Grev ve Lokavt Ertelemesi: Genel sağlığı veya millî güvenliği bozucu nitelikte ise Cumhurbaşkanı bu 

uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlar. 

Erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine, 60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına göre belirlenen arabulucu, 

uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü çabayı gösterir. Erteleme süresi içerisinde taraflar 

aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de götürebilir. Erteleme süresinin sonunda anlaşma 

sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca 

çözülür. 

Grev ve Lokavtın Başlaması:  Grev ve lokavt  kararı,uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren altmış 

gün içinde alınabilir ve bu süre içerisinde altı iş günü önceden karşı tarafa bildirilecek tarihte uygulamaya 

konulabilir. Bu süre içerisinde, grev ve lokavt kararının alınmaması veya uygulanacağı tarihin karşı tarafa 

bildirilmemesi hâlinde toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi düşer. Grev ve lokavt kararları, kararı alan tarafça 

işyeri veya işyerlerinde derhâl ilan edilir. 
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Katılım Oranı: Greve katılan işçi sayısının toplam işçi sayısına olan oranıdır. 

Kaybolan İşgünü Sayısı: Greve katılan işçi sayısının işgünü sayısıyla çarpımı ile bulunur. Hesaplamada ulusal 

bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günü (Kamu işyerlerinde cumartesi günleri de tatil olarak 

alınmaktadır) dışında kalan günler işgünü olarak kabul edilmektedir. 

Sınıflamalar: Ekonomik faaliyetler: NACE Rev. 2  

 

Kitle: Kurum/kuruluşlar, akademisyen ve öğrenciler. 

Coğrafi kapsam: Tüm Türkiye 

Coğrafi düzey: Yoktur. 

Sektörel kapsam: Sektörel kapsam İşkollarına göre düzenlenmiştir. 

Zaman kapsamı: Yıllık olarak, 2008’den itibaren sunulmaktadır. 

Diğer kapsam: kamu-özel 

Kapsamdaki sınırlılıklar: Kapsamda sınırlılık bulunmamaktadır. 

İstatistiki birim: Grev,lokavt. 

Temel dönem/yıl: İlgili yıl 

Referans dönemi: Yayınlandığı yıldan bir önceki yıla ait verileri kapsamaktadır. 

Ölçü birimi:  

 

Değişken/Gösterge Ölçü Birimi 

Grev, lokavt, işyeri, toplam işçi, greve katılan işçi, Kaybolan İşgünü ,lokavta 

uğraya işçi 

sayı 

  

  

  
 

Dönemsellik 
Verinin toplama sıklığı: Veriler yıllık olarak alınmaktadır. 

 

Verinin yayımlama sıklığı: Veriler yıllık olarak yayımlanmaktadır. 

 

 

Zamanlılık 
  
  

Yayımlanan her veri için ortalama üretim süresi 

İlk sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): 60  

Nihai sonuçların yayımlandığı tarih ile referans döneminin son tarihi arasındaki fark (gün): 269  
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Kamuoyunun Bilgiye Erişimi 

Yayımlama takviminin 
önceden duyurulması 

Veri yayımlama takviminin internet adresi: www.csgb.gov.tr  

 

Veri dağıtım politikası: Veriler web sayfasından pdf formatında yayımlanmaktadır. Her kullanıcı web 
adresinden verilere ulaşabilmektedir. 

 

 

Eş zamanlı yayımlama 
  

Tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılıp paylaşılmadığı: Veriler tüm kullanıcılar ile aynı anda paylaşılmaktadır. 

 

Basın veya diğer belirli kullanıcılar ile özel anlaşmalar kapsamında verinin önceden paylaşılıp paylaşılmadığı: 
Hayır 

  

Bütünlük 

Resmi istatistiklerin 
üretilmesine ilişkin 
şartlar, koşullar ve 
gizlilik 

İstatistiklerin toplanması, işlenmesi ve dağıtımına ilişkin sorumluluk:  Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma 
İstatistikleri Daire Başkanlığı 

Veri üreten kuruluşlar ile veri paylaşımı ve koordinasyon: Yayımlanan veriler ile ilgili olarak diğer kuruluşlarla 
ilave veri paylaşımı yapılmamaktadır. 

Bireysel cevaplayıcılara ait verinin gizliliği: Kişisel Verileri Korunması Kanunu ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik 
Kanunu kapsamında bireysel veri paylaşılmamaktadır.  

İstatistik üretimindeki insan kaynağı, mali kaynaklar ve bilişim teknolojisi kaynakları: Verilerin 
yayımlanmasından sorumlu birimde toplam 11  ( 6 Uzman , 2 Şube Müdürü, 3 memur) personel çalışmaktadır. 
Ayrıca verilerin çekildiği sistemlerden Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli bilişim 
elemanları sorumludur. 

 

Kullanıcı ihtiyaçlarının izlenmesi: Kullanıcıların veri talepleri ve önerileri kayıt altına alınarak 
değerlendirilmektedir. 

Kalite politikası:  Ulusal ve uluslararası standartlara uygun , güncel , güvenilir, şeffaf istatistik üretim süreçlerini 
gerçekleştirmektir. 

Kalitenin izlenmesi: Kalite standartlarının sağlanması amacıyla belirli aralıklarla yetkili personeller  tarafından 
kontroller sağlanmaktadır. Ayrıca TÜİK  tarafından verilen kalite logosu alınması için başvuru yapılmıştır.  

 

İstatistiklerin yansızlığı: Yansızdır. 

Veri kaynakları:  Çalışma Genel Müdürlüğü  tarafından ilgili mevzuatlarına göre  oluşturulan idari kayıtlar. 

Yöntem: Bakanlığımız tarafından geliştirilen İstatistiki Yönetim Sistemi ve Çalışma İstatistik Bilgi Sistemi 
kullanarak veriler oluşturulmaktadır.  
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Dağıtım şekilleri: Bakanlığımız web sayfasında pdf formatındadır. 

 

İstatistiklerin hatalı yorumlanması ve yanlış kullanımına ilişkin görüş belirtme/tekzip:  Veriler bilgi amaçlı 
yayımlanmakta olup, hatalı yorumlama ve yanlış kullanımdan dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk kabul 
etmemektedir. 

 

İstatistiksel veri toplama, işleme ve dağıtımdaki şartlar ve koşulların açıklanması:  Veriler, İstatistiki Yönetim 
Sistemi , Çalışma İstatistik Bilgi Sistemi çekilerek yayımlanmak üzere hazırlanmaktadır. 

 

Mevsimsel düzeltme: Mevsimsel düzeltme yapılmamaktadır. 

İstatistiğin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması süreçlerinde bağlayıcı olan mevzuat ve diğer düzenlemeler: 
1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 86. maddesinin i bendi  

 

Yayımlanmadan önce 
veriye devletin içeriden 
erişimi 

Erişim Yoktur. 

İstatistiklerin 
yorumlanarak 
yayımlanması 

Yorum yapılmadan yayımlanmaktadır. 

Yenileme ve yöntemdeki 
büyük değişikliklerin 
önceden bildirimi 
  
  

Revizyon takvimi: Revizyon politikası bulunmamakla birlikte olması durumunda internet adresinde 
paylaşılacağı belirtilmektedir.   www.csgb.gov.tr 

İlk verinin ve revize edilmiş verinin tanımlanması: Şimdiye kadar herhangi bir revizyon yapılmamıştır. 

Metodoloji, veri kaynağı ve istatistiksel tekniklere ilişkin büyük değişikliklerin önceden duyurulup 
duyurulmadığı:  Herhangi bir değişiklik olduğunda yayın açıklamalar bölümünde not olarak duyurulmaktadır. 

 

Kalite 

İstatistiklerin 
hazırlanmasında 
kullanılan yöntem ve 
kaynaklara ait 
dokümantasyonun 
yayımlanması 

Yayımlanmamaktadır. 

Bileşen detayının, ilgili 
veri ile uyumlaştırmanın, 
kabul edilebilirliğinin 
güvencesini sağlayan ve 
istatistiksel çapraz 
sorguları destekleyen 
istatistiksel çerçevenin 
yayımlanması 
  

Verinin içsel tutarlılığı: Tutarlıdır. 

Verinin zamansal tutarlılığı: Veriler son 14 yılı içerir şekilde yayımlanmaktadır. Tabloda sunulan bilgi detayıyla 
ilgili zaman içerisinde gerçekleşen değişimler tablo altında yer alan açıklamalarda belirtilmektedir. 

Verinin sektörler arası ve alanlar arası tutarlılığı: Veriler, diğer veri kaynakları ve istatistiklerle karşılaştırılabilir 
ve  uyumludur. 

Notlar 

Metaverinin son 
gönderilme tarihi 

05/01/2023 
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Metaverinin son 
onaylanma tarihi 

05/01/2023 

Metaverinin son 
güncellenme tarihi 

05/01/2023 

 Resmi İstatistik Metaveri Şablonu, Versiyon 1.2 

 


