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Madde 1. Amaç:
Bu yönetmelik, Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın merkez ve
şubelerinde faaliyet gösterecek basın yayın komisyonlarının oluşumu
ile görev, yetki ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenler.
Madde 2. Merkez Basın Yayın Komisyonunun Oluşumu ve
Çalışma Esasları
Merkez Basın Yayın Komisyonu, Merkez Eğitim Sekreteri veya
yokluğunda görevlendireceği komisyon üyelerinden birinin
başkanlığında Şube Basın Yayın Sekreterlerinden oluşur. Şube
Yönetim kurulunda görev değişikliği olduğunda komisyona katılan üye
de değişir.
Toplantılarda kararların ikna yöntemine dayanan oybirliği ile alınması
gözetilir. Oy birliğinin sağlanamadığı durumlarda açık oylama yapılır
ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kararlar alınır. Eşitlik
halinde başkanın katıldığı görüş çoğunluğu sağlamış sayılır.
Genel Eğitim Sekreteri, eğitim sekreterliğinden yeteri kadar uzmanı
komisyon çalışmalarına katılmak üzere görevlendirir ve görevli
uzmanlardan biri komisyonun raportörlük görevini yürütür. Komisyon
toplantısı raportör tarafından tutanak altına alınır ve komisyon
üyelerine sunulur, Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna
toplantı tutanağı komisyon üyelerince ulaştırılır.
Merkez Basın Yayın Komisyonu en geç dört ayda bir olağan
toplantısını yapar. Komisyon başkanının ya da komisyon üyelerinin
1/3’ünün talebi halinde olağanüstü toplantı gerçekleştirilir.
Toplantının gündemi, komisyon başkanı tarafından komisyon
üyelerinin önerileri de dikkate alınarak hazırlanır ve bir hafta önce
komisyon üyelerine gönderilir.
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Madde 3. Merkez Basın Yayın Komisyonunun Görev ve Yetkileri:
Merkez Basın Yayın Komisyonu aşağıdaki görevleri yerine getirir:
1.

Şube Komisyonlarının çalışmaları arasındaki koordinasyonu
sağlamak,

2.

Sendika yayınlarının geliştirilmesi için öneriler yapmak

3.

Şubelerden haber derlemek,

4.

Sendika yayınlarına haber, yazı hazırlamak

5.

Bölgelerde işçi sınıfının mücadelesini takip etmek ve muhabirlik
yaparak merkez yayınlarına haber hazırlanmasını sağlamak ve
haber hazırlamak,

6.

Sendika yayınlarına dair politika önermek,

7.

Şube basın yayın komisyonlarının çalışmalarını ortaklaştırmak ve
deneyim alışverişinde bulunmak,

8.

Sendikamızın kamuoyunda daha etkin yer alması için panel,
sempozyum, sosyal etkinlik, basın açıklaması vb çalışmaları
değerlendirip öneri getirmek,

9.

DİSK’in bu alandaki çalışmalarına katılmak.

Madde 4. Şube Basın Yayın Komisyonu Oluşumu ve Çalışma
Esasları:
Şube Basın Yayın Komisyonu, Şube Basın Yayın Sekreterinin
başkanlığında şubeye bağlı işyerlerinde işyeri komitelerinde bu alanda
çalışma yapan üye ya da üyelerden oluşur.
Şube Basın Yayın Komisyonu toplantılarına gerekli görülmesi halinde
eğitim sekreterliğinden sendika uzmanları da katılabilir.
Şube basın yayın komisyonu üyeleri, merkez ve şube komisyonunda
alınan kararları kendi işyerlerinde anlatmak, üyelerin bilgilenmesini ve
çalışmalara katılmasını sağlamakla yükümlüdür.
Komisyon tarafından karar altına alınan konulara tüm komisyon
üyelerinin aktif katılımı zorunludur. Komisyon üyelerinden herhangi
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biri geçerli bir mazareti olmaksızın üstüste iki veya bir yıl içerisinde üç
toplantıya katılmazsa ya da komisyon tarafından kararlaştırılan
çalışmaları aksatırsa komisyon üyeliği kendiliğinden düşer ve ilgili
işyerinden işyeri komitesine seçilecek bir diğer üyenin katılımı
sağlanır. Komisyon üyeliği düşen kişiler aynı dönem için komisyon
üyeliğine seçilemezler.
Toplantı, yürütme kurulu tarafından tutanak altına alınır. Toplantı
tutanağı Şube Yönetim Kuruluna, İşyeri komitelerine ve Genel
Merkez’e verilir.
Şube Basın Yayın Komisyonu, en geç iki ayda bir toplanır. Şube Basın
Yayın Sekreteri ya da komisyon üyelerinin 1/3’ünün talebi halinde
komisyon olağanüstü olarak toplanır.
Toplantı gündemi, merkez ve şube komisyonlarının kararları ile Şube
Komisyonu yürütme kurulunun da görüşleri alınarak Şube Basın Yayın
Sekreteri tarafından belirlenir. Gündem, toplantıdan en az bir hafta
önce komisyon üyeleriyle Şube Yönetim Kurulu’na bildirilir.
Madde 5. Şube Basın Yayın Komisyonu Yürütme Kurulu:
Şube Basın Yayın Sekreteri ile Şube Basın Yayın Komisyonu
tarafından açık oylama ile seçilen üç üye olmak üzere dört üyeden
oluşur. Kurul üyelerinden biri raportör olarak görevlendirilir.
Yürütme kurulu komisyonda yapılan görüşmelerin ve alınan kararların
tutanak ve rapor haline getirilmesinin yanısıra, işyerlerindeki komisyon
çalışmaları ile ilgili iletişim ve koordinasyonu sağlar, komisyon
toplantısının gündemi hakkında öneriler hazırlar, komisyonda karar
altına alınan, Merkez Eğitim Sekreteri ve Şube Yönetim Kurulu
tarafından verilen görevleri yerine getirir.
Madde 6. Şube Basın Yayın Komisyonunun Görev ve Yetkileri:
1.

Şube Basın Yayın Komisyonu, Merkez Komisyonu için araştırma
ve incelemeler yapar. Rapor ve öneriler hazırlar. Merkez Basın
Yayın Komisyonunda alınan kararların uygulamasına katılır ve
üyeleri yönlendirir.
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2.

İşyeri Komite Yönetmeliğinde basın yayın komisyonunda
belirtilen görevleri yerine getirir.

3.

Şube Basın Yayın Komisyonu üyeleri İşyeri Komitesi
Yönetmeliğinde tanımlanan görev ve yetkileri yerine getirmekten
de sorumludur.

4.

Şubedeki etkinlikleri izler, görüntüler ve Yürütme Kurulu aracılığı
ile Genel Merkez’e ulaştırır.

5.

Şube haberlerinin merkezi yayın organında yer almasına yönelik
çalışmaları yürütür.

6.

Merkez yayın organlarında ve Şube haber bülteninde üyelerin daha
fazla kendi ürünlerini görmesine yönelik olarak şiir, çizim, makale,
fotoğraf vb özel yetenekleri olan üyelerle yayın organları arasında
köprü işlevi yürütür.

7.

Şube basın yayın faaliyetlerinin şube bünyesinde kurumsallaşması
için fotoğraf, kaset, gazete ve dergi arşivi düzenler.

8.

Şubelerimizde kütüphane oluşturulmasını sağlar.

9.

Sendika yayınlarının bölgede dağıtımında aktif görev üstlenir.

10. Şube haber bülteninin hazırlıklarına katılır.
11. Yerel gazeteleri ve ulusal basını izler ve ilgili haberleri arşiv olarak

düzenler.
12. Yerel basın yayın kuruluşları ile ilişki kurar ve sendikamızın etkin

bir biçimde yerel yayın organlarında yer edinmesi için
çalışmalarda bulunur,
13. Merkez Basın Yayın Komisyonunda alınan kararların

uygulanmasına katılır ve yönlendirir.
14. Çalışmalarını sendika ana tüzüğünde belirtilen ilke ve hedefler

doğrultusunda yürütür.
Madde 7. Yürürlük:
Bu yönetmelik Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim
Kurulunun 10.05.2004 gün ve 54 sayılı kararıyla kabul edilerek aynı
tarihte yürürlüğe girmiştir.
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