
Amirlerin 
baskı ve 
tehditleri

bitmeyecek mi?

Türkiye Basın, Yayın, Gazetecilik, Grafik-Tasarım, Baskı ve Ambalaj Sanayii İşçileri Sendikası 

Alınterimizin 
karşılığını ne 

zaman 
alacağız?

Türk-İş/Basın-İş’e üye ol!

Sendika üyeliği artık internetten, noter şartı kalktı. Sen-
dikanız bir bilgisayar kadar yakın Size. HAYDİ,

Emeklilik, yıpranma 
ve sağlık haklarımızı 
kullanmak için ne 
yapmalı, nereye 

gitmeliyiz?

Fazla mesai, 

hafta tatili, 

ve izin 

haklarımız 

ne olacak?

İşten çıkarılmak bu kadar kolay mı? İş güvencemiz 
yok mu?

sorularına yanıt arayan baskı-ambalaj, matbaa, basın-yayın ve gazete işçileri!
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Alınterimizin karşılığını alabiliyor muyuz? 
Çalışma koşullarımız, ücretimiz ve haklarımız 
konusunda söz hakkımız var mı?  İşten çıkarılma 
bu kadar kolay olabilir mi? İş güvencemiz var 
mı? İşyerinde insanca muamele ve saygı görüyor 
muyuz, yoksa çeşitli baskı, taciz ve tehditlere 
mi maruz kalıyoruz? Fazla mesailerimizi alabi-
liyor muyuz? İzinlerimizi kullanabiliyor muyuz? 
Emeklilik, yıpranma, itibari hizmet haklarımız 
neler? Sağlık haklarımız neler?

Bunlar gibi daha pek çok soru veya sorun var 
kafamızda. Bu soru veya sorunların arkasında 

yatan gerçekler, bizim ve ailemizin sağlığını, 
çocuklarımızın eğitimini, mutluluğunu, gelece-
ğini yani yaşam standartlarımızı yani hayatımızı     
şekillendiriyor. 

Tek başına iken işveren karşısında kendini ça-
resiz ve güçsüz  gören, sorularına yanıt, sorunla-
rına  çözüm bulamayan, hukuki destekten mah-
rum olan  binlerce işçi çareyi sendikada buldu. 
Geleceğini güvenceye almak için. Daha iyisi için. 

Basın, yayın, gazete işyerlerinde, gravür, 
flexo, ofset vb her türlü baskı, baskılı ambalaj 
sanayi ve matbaa işyerlerinde, grafik-tasarım, 
reproduksiyon ve silindir hazırlama gibi her tür-
lü baskı öncesi işyerlerinde, işkolumuzun önde 
gelen firmalarında çalışan işçi arkadaşlarımız, 
Türk-İş/ Basın-İş Sendikasında bütünleşti. 

Sıra Sen de. İşkolumuzun en büyük ve 50 yıl-
lık birikimiyle en köklü sendikası Basın-İş, Seni 
bekliyor.

ÇÜNKÜ SENDİKA GÜÇTÜR, BASIN-İŞ 
GÜÇTÜR. BU GÜCE SEN DE KATIL...

Basın-İş, Türkiye’de Türk-İş ve küresel 
düzeyde UNI Global Union üyesidir.

NEDEN SENDİKA? NEDEN BASIN-İŞ?
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BAŞVURULAR ARTIK E-DEVLET ÜZERİNDEN
Sendika üyelikleri artık internette e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Noter şartı kalktı, sendika üyeliği 

Size bir bilgisayar kadar yakın. 
DİKKAT! Sendika üyeliği dahil devlet dairelerinde yapacağınız pek çok işlem için öncelikle “e-devlet şifresi” 

almanız gerektiğini biliyor musunuz? e-devlet şifresinizi tüm PTT şubelerinden alabilirsiniz. Bunun için PTT’ye 
bizzat başvurulmalı ve  şifrenin bulunduğu Size özel zarfın alınması zorunludur. 

Üyelik İşlemi İçin Ne Yapmalıyım?
1) Sendika üyeliği için öncelikle www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet anasayfasına sayfasına giriniz. 

2) Sisteme girmek için Anasayfada sağ üst köşedeki “Sisteme Giriş” linke tıklayınız.
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3) Açılan sayfada, T.C. kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle sisteme giriniz.




4) Açılan sayfada, sayfanın üst kısmında bulunan “e-hizmetler” linkine tıklayınız.
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5) Sıralanan kurumlar arasından, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” başlığı altındaki “İşçi Sendikaları 
Üyelik İşlemleri” bölümüne tıklayınız.
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6) Açılan sayfada,  “08-BASIN, YAYIN VE GAZETECİLİK” işkolunu seçip, “görüntüle” butonuna tıklayınız ve 
ardından sıralanan sendikalar arasından 023 kod numaralı “023-BASIN-İŞ”i (Konfederasyon-TÜRK-İŞ) işa-
retleyiniz ve altta “Üyelik Başvurusu” butonuna tıklayınız.
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7) Açılan sayfada, telefon, e-posta, 
adres vb size özel bilgileri giriniz 
ve “Başvur” butonuna tıklayınız.

8) Yaptığınız başvurunun kusursuz 
yapılması durumunda karşınıza 
“Üyelik Başvurusu yapıldı. Geçerli 
Başvuru” uyarısı gelecektir. 
Sendika üyeliği için başvurunuz 
aynı anda sendikamıza ve Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
ulaşacaktır.









www.uniglobalunion.orgwww.turkis.org.tr
Basın-İş, Türk-İş ve küresel düzeyde UNI Global Union üyesidir.

ezilme, sendikalı ol, güçlü ol,
toplu sözleşmen olsun, hakların korunsun...

kıdem 
tazminatı?

hafta 
tatili?

ücret 
zammı?

izin?

hastalık? iş kazası? 
yıpranma hakkı? 

emeklilik?

iş güvencesi?

işsizlik 
sigortası?

fazla 
mesai?

0530-3225390
www.basin-is.org 0312-2302908

gelecek

Tüm soru ve sorunların için bizi arayabilirsin.


