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Soru: İşçi sendikasına üye olmanın 
şartları nelerdir? 

Cevap:  

a.15 yaşını doldurmuş olmak 

b. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde; bir 
iş sözleşmesine bağlı olarak çalışmak 



Soru: Sendikaya üye olmakta özgür müyüm? 

Cevap: Evet. Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin 
çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden 
izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar 
kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten 
serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir 
sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya 
zorlanamaz. Anayasa yukarıda yer verdiğimiz 51. 
maddesiyle sendikaya üye olma hakkını güvence 
altına almıştır. 



Soru: İşveren ya da başka birisi beni 
sendikamdan istifa etmeye zorlarsa 
hukuken ne yapabilirim? 

Cevap: Türk Ceza Kanunu’nun 118. 
maddesi sendika hakkının 
engellenmesini suç saymıştır. Böyle 
bir saldırıyla karşı karşıya kalındığında 
T.C. Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunulabilir. 



Soru: Sendikaya üye olmak bana parasal bir 
maliyet getirir mi? 

Cevap: 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren sendikaya 
üyelikte Noter şartı kalkmaktadır. Bu tarihten sonra 
üye olmak isteyen işçiye gelebilecek tek maliyet: 
şayet e-Devlet şifresi yoksa bu şifreyi alabilmek için 
PTT’de ödeyeceği 2 TL’lik ücret olacaktır. Şifreniz 
varsa üyeliğin hiçbir maliyeti olmayacaktır. 



Soru: İstediğim her işçi sendikasına üye olabilir miyim? 

Cevap: Hayır. Ancak çalışmakta olduğunuz işyerinin girdiği 
işkolunda kurulu işçi sendikasına üye olabilirsiniz. 

Soru: Aynı anda birden fazla sendikaya üye olabilir miyim? 

Cevap:Aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya 
üye olamazsınız. Ancak, kısmi zamanlı çalışıyorsanız ve  aynı 
ya da farklı işkolunda farklı işverenlere ait işyerlerinde görev 
yapıyorsanız birden çok sendikaya üye olabilirsiniz. 



Soru: Çalıştığım işyerinin hangi 
işkoluna girdiğini nasıl bileceğim? 

Cevap: Sisteme T.C. Kimlik numaranız 
veya SGK sicil numaranızla girdiğinizde, 
sistem karşınıza üye olabileceğiniz işçi 
sendikalarını listeleyecektir. Dolayısıyla 
yanlış işkolundaki işçi sendikasını 
seçmeniz mümkün değildir. 



Soru: İstediğim saatte sisteme girip bir sendikaya üye olabilir 
miyim? 

Cevap: Evet. Sistem 7/24 tatiller dahil girişe imkan vermektedir 

Soru:Sendika üyeliğimi kabul etmek zorunda mı? 

Cevap: Sendikanın Genel Yönetim Kurulu 30 gün içinde 
reddetmediği takdirde, üyelik kabul edilmiş sayılacaktır. Red kararı 
verilirse kişiye bildirilir, ancak bu kararın haklı bir nedene 
dayanması gerekir. 



Soru: Sendika üyeliğim hangi tarihte 
başlar? 

Cevap: Sendika üyeliği 30 gün içinde 
onayladığı takdirde, onaylandığı tarihte; 

30 gün içinde onaylanmaz ve 
reddedilmezse 30 günün sonunda; 

Üyelik başlar. 



Soru: Sendika üyeliğimi haksız bir nedenle 
reddederse dava açma hakkım var mı? 

Cevap: Evet var. Red kararının bildirildiği tarihten 
itibaren 30 gün içinde dava açmak gerekir. 

Soru:Mahkeme üyeliğime karar verirse ne 
yapmalıyım? 

Cevap: Mahkeme kararını Bakanlığa bildirmeniz 
halinde, Bakanlık sizi o işçi sendikasına üye olarak 
tanımlayacak ve üyeliğinizi başlatacaktır. 



Soru: İşsiz kaldığım takdirde üyeliğim düşer mi? 

Cevap: İşsiz kaldığınız tarihten itibaren bir yıl boyunca işsiz 
kalmaya devam etseniz de üyeliğiniz devam eder. 

Soru: Başka bir işe girmek sendika üyeliğimi etkiler mi? 

Cevap: Girdiğiniz yeni işyeri üye olduğunuz sendikanın faaliyette 
olduğu işkolunda ise üyeliğiniz devam eder. Yeni işyerinin 
işkolunun değişik olması halinde, yeni işe başlamakla sendika 
üyeliğiniz düşer. 



Soru: İstediğim zaman sendikadan 
ayrılabilir miyim? 

Cevap: Evet. Üye olmak için yaptığınız 
işlemleri yine aynı web sitesinden bu kez, 
üyelikten çekilmeye ilişkin yönergeyi takip 
ederek gerçekleştirdiğiniz takdirde, 
sendika üyeliğinden ayrılırsınız. 



Soru: Sendika üyeliğinden ayrılma talebinde bulunduğum 
gün, üyelikten ayrılmış olur muyum? 

Cevap: Hayır. Ayrılma talebiniz ancak, başvuru tarihinden bir ay 
sonra geçerlilik kazanacaktır. 

Soru: Bu bir aylık süre içinde ayrıldığım sendikaya yeniden 
üye olmak istersem yine bir ay beklemek zorunda mıyım? 

Cevap: Hayır. Aynı sendikaya yeniden üye olmanız halinde bir 
ay beklemezsiniz. Üyelik için başvurduğunuz tarihten itibaren 
yeniden sendikanızın üyesi olursunuz.Tabii talebiniz 
reddedilmediği takdirde. 



Soru: Üyesi olduğum sendikadan 
ayrılıp başka bir sendikaya üye 
olabilir miyim? 

Cevap: Evet olabilirsiniz. İstifa 
tarihinden itibaren 1aylık süre içinde 
başka bir sendikaya üye olursanız, 
istifa tarihinizden itibaren 1ay sonra 
yeni sendika üyeliğiniz başlar. 



BAŞKA SORUNUZ VAR MI? 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanunu’na göre  
07 Kasım 2013 tarihinden itibaren başlayacak 
e-Sendika Üyeliği konusunda  
sormak istediğiniz başka sorular varsa 
bekliyoruz. 

SİZ SORUN, BİZ CEVAPLAYALIM! 


