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İşsizsiniz. Zor bela bir iş bulmuşsunuz. İşe başlayacaksınız. Eski adıyla “personel müdürü”, şimdiki 
adıyla “insan kaynakları yöneticisi” size giriş belgelerinizi imzalatırken bilgisayarını açıyor ve “hadi şimdi 
de e-Devlet kapısı üzerinden xxx sendikasına üye ol, bakayım!” diyor.  

Ne yapacaksınız? 

Evde ekmek bekleyenler var. 

Kaç kişi bu noktada delikanlılık yaparak, “Anayasanın 51. maddesine göre hiç kimse bir sendikaya üye 
olmaya ya da olmamaya zorlanamaz; bana bunu yapamazsınız” diyebilir? 

Ekmek söz konusu olduğunda delikanlılık fazla sökmez.  

Sizin üye olmanız istenen sendika patronların kurdurduğu sapsarı bir örgüt olabilir. Hatta imzalayacağı 
toplu iş sözleşmesi ile sizin iki yıl boyunca haklarınızı da gaspedebilir. Bütün bunları bilseniz bile, büyük 
olasılıkla, bilgisayarın başına geçip istenen sendikaya üye olacaksınız. 

Başka bir senaryoya bakalım. 

Üye olduğunuz sendikadan memnun değildiniz. Muhalefet örgütlediniz. Yönetimi ele geçirdiniz. 
Sendika olarak patronun karşısına çıktınız. 

İnsan kaynakları yöneticisi sizi yine çağıracak; bilgisayarın önüne oturtacak. “Hadi, kardeşim,” 
diyecek, “şu sendikadan istifa işlemini yap; yyyy sendikası aidatını kesmek için seni bekliyor; bir an önce 
oraya da üye ol.” 

Bunlar hayali senaryolar değil. Türkiye’de patronların önümüzdeki dönemde sendikadan kurtulmada 
kullanacağı en etkili araç, e-Devlet kapısı aracılığıyla sendika üyeliği ve istifa olacak. 

AKP gerçekten çok usta.  

Hangi konuda? İşçi haklarına zarar verirken bunu demokratikleşme olarak sunma konusunda. 

18 Ekim 2012 günü kabul edilen ve 7 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren yasaya göre, üyelik kazanılması şöyle olmaktadır: 

“Madde 17/(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. (...) 

“Madde 19/(2) Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten 
çekilebilir. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak 
Bakanlığa ve sendikaya ulaşır.” 

Kanuna göre, “Geçici Madde 4/(1) 17 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sendika üyeliğinin 
kazanılması ve 19 uncu maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında belirtilen sendika üyeliğinden çekilme 
işlemlerinin e-Devlet kapısı üzerinden yapılması; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci 
yılın sonuna kadar, mülga 2821 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile 25 inci 
maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılır.” 

7 Kasım 2012 tarihine kadar işçinin sendikaya üye olabilmesi ve üyelikten çekilebilmesi, notere gidip 
ilgili belgeleri noterde onaylatmasına bağlıydı.  

Bu uygulama son derece anti-demokratikti. Üyelikte ve üyelikten ayrılmada noter koşulunun 
kaldırılması ve işyerinde yetkili sendikanın belirlenmesinde referandum yönteminin belirlenmesi 
gerekiyordu.  

AKP, referandum gibi demokratik bir yöntem yerine, e-Devlet kapısı uygulamasını getirdi. 

Bu yeni uygulama hem işçiyi, hem de sendikayı teslim almaya yöneliktir. 

İşçi, işverenin istediği sendikaya üye yapılarak veya işverenin istemediği sendikadan istifa ettirilerek, 
köleleştirilecektir. 

Sendikalar da, işyerinde üye kazanmanın yolunun işverenin onayından geçtiğini görerek, işvereni fazla 
rahatsız etmeyecek, onun üretimi artırma ve işyerinde düzeni sağlama çabalarına yardımcı olarak bir çizgi 
izleyecektir. 


