
 

 

e-Devlet  

İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri  

 

ÖZ GIDA- İŞ 

  

Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayi Yardımcı İşçileri Sendikası 

  



    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. işçi 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.  
 

      
RESİMLİ UYGULAMAYI GÖR 



 

   e-Devlet Sisteme Giriş  

e-Devlet kapısına   

www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yaptıktan sonra  

Sisteme Giriş butonuna tıklayınız.  

http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/
http://www.turkiye.gov.tr/


 

     e-Devlet T.C.Kimlik No ve Şifre - Sisteme Giriş Yap  

Kırmızıyla işaretlenmiş zorunlu alanlara   

T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi girerek Sisteme Giriş 

Yap butonuna tıklayınız.   



 

   e-Devlet İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri  

Kırmızıyla İşaretlenmiş  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  

İşçi Sendikaları Üyelik İşlemleri Linkine Tıklayınız.  

    



 

    e-Devlet 039 ÖZ GIDA-İŞ-ÜYELİK BAŞVURUSU 
 

Gıda İşkolundaki sendikaları görüntülemek için “02-Gıda Sanayii” yazanı Seçip görüntüle 

tuşuna basıyoruz. Kırmızı ok ile işaretlenmiş “039 Öz Gıda İş” Sendikasını seçip, üyelik 

başvurusu butonuna tıklayınız. 
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   e-Devlet SON ADIMLAR  
  
“Üyelik Başvurusu” yazan yere tıkladıktan sonra Açılan bu sayfada  

“İletişim Bilgiler” bölümünde kırmızı ile belirtilen yerleri doldurduktan sonra kırmızı ok ile 

işaretlenen “Başvur” butonuna tıklıyoruz.  

 

 

  

053 x  xxx   xx   xx   

   ……..@....mail.com   

Varsa   İkamet adresiniz yazılacak   

İsteğe bağlı, yazmak şart değildir   



 

   DOĞRULAMA KODU 

Başvur butonuna bastığınız anda E-DEVLET tarafından sisteme kayıtlı cep telefonunuza Kısa 

Mesaj yolu ile yeni sendika kaydı için 5 haneli doğrulama kodu gönderilecek. Bu gelen kodu 

aşağıdaki resimde gösterilen boş alana yazıp “Cep Telefonumu Doğrula” butonuna 

basıyoruz.  

 

 



 

 ÜYELİĞİNİZ BAŞARILI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR 

 

Doğrulama kodunu yazıp “Cep Telefonumu Doğrula” butonuna bastığınızda açılan sayfada 

aşağıdaki yeşil renkli olumlu uyarı yazısını görüyorsanız sendikamıza üyeliğiniz 

gerçekleşmiştir.  

 

 



 

 

ÖZ GIDA-İŞ 

Öz Tütün, Müskirat, Gıda Sanayi Yardımcı işçileri sendikası  

  

SENDİKA ÜYELİĞİNİZ  HAYIRLI OLSUN 

ÖZ GIDA-İŞ SENDİKASINA 

HOŞGELDİNİZ! 


