
e-devlet, verimliliği artırmak amacıyla ve çağdaş toplum olmanın bir
gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yönetenlerle yönetilenler
arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak “dijital
ortamda” sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi anlamına
gelmektedir.

e-Devlet

İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri



e-Devlet SENDİKA ÜYELİĞİ ve ÜYELİĞİN KAZANILMASI

6356  SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU
MADDE - 17
1 - On beş yaşını dolduran ve bu Kanun hükümlerine göre işçi sayılanlar, işçi sendikalarına üye olabilir.

2 - Bu Kanun anlamında işveren sayılanlar, işveren sendikalarına üye olabilir.

3 - Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. İşçi veya işverenler
aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamaz. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı
işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilir. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde
birden çok sendikaya üye olmaları hâlinde sonraki üyelikler geçersizdir.

4 - Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de, işyerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilir.

5 - Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik
başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden
kazanılır. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş
sayılır. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren
otuz gün içinde dava açabilir. Mahkemenin kararı kesindir. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi hâlinde
üyelik, ret kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılır.



e-Devlet ÜZERİNDEN SENDİKADAN İSTİFA ve ÜYELİK

1. ADIM - En yakın PTT Şubesinden e-devlet şifresi alınacak,

2. ADIM - www.türkiye.gov.tr adresinden Sisteme Giriş tıklanacak,

3. ADIM - T.C. Kimlik Numarası ve PTT‘den aldığınız şifre girildikten sonra sisteme giriş yap düğmesi tıklanacak,

4. ADIM - Başvurular menüsüne tıklanacak,

5. ADIM - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başlığı altında İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri tıklanacak,

6. ADIM - İstifa edeceğiniz Sendikanın bilgileri gelecek ve İstifa Et düğmesine tıklandığında istifa gerçekleşecek,

7. ADIM - Tüm İş Kolları düğmesi tıklanacak,

8. ADIM - 009 T.ORMAN İŞ Sendikası işaretlenecek ve Üyelik Başvurusu düğmesi tıklanacak,

9. ADIM - İstenilen Bilgiler doldurulacak ve Başvur düğmesine tıklanarak Üyelik işleminiz gerçekleşmiş olacaktır.

HAYIRLI OLSUN.  YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ
UYGULAMALARI GÖR

www.t�rkiye.gov.tradresinden


e-Devlet SİSTEME GİRİŞ
( 2. Adım )



e-Devlet T.C. KİMLİK NO ve ŞİFRE – SİSTEME GİRİŞ
YAP

( 3. Adım )



e-Devlet BAŞVURULAR
( 4. Adım )



e-Devlet İŞÇİ SENDİKALARI ÜYELİK İŞLEMLERİ
( 5. Adım )



e-Devlet İSTİFA ET
( 6. Adım )



e-Devlet TÜM İŞKOLLARI
( 7. Adım )



e-Devlet 009 T.ORMAN İŞ – ÜYELİK BAŞVURUSU
( 8. Adım )



e-Devlet TELEFON - E POSTA - ADRES ve NOT - BAŞVUR
( 9. Adım )



GERÇEK YUVANIZA HOŞ GELDİNİZ

Hayırlı olsun


