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TANITIM KATALOGU





MEHMET AKİF İNAN

Şair ve yazar (D. 12 Temmuz 1940, Şanlıurfa – Ö. 6 Ocak 2000). İlk ve ortaokulu Urfa’da, liseyi Maraş’ta 
bitirdi. Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1972) mezunu. Öğrencilik yıllarında Hilal 
dergisi ve yayınlarını (1962-64) yönetti, Türk Ocakları Genel Merkezi’nde müdürlük yaptı (1964-69). Türk 
Taşıt Sendikası’nda sendikacılık faaliyetinde bulundu (1969-72). Gazi Eğitim Eğitim Enstitüsü’nde Türk-
çe-edebiyat öğretmenliği yaptı (1977-80). 1980 yılında Hacc görevini yerine getirdi. Kurucusu olduğu 
Eğitimciler Birliği Sendikası ve Memur-Sen Konfederasyonu’nun Genel Başkanlığını yaptı (1993-2000). 
1999 yılının Haziran ayında kanser hastalığına yakalandığı anlaşılarak Ankara’da hastaneye yatırıldı. Te-
davilerden ümit kesilince isteği üzerine Aralık ayında götürüldüğü Urfa’da 2000 yılının ilk günlerinde bir 

Ramazan gecesi vefat etti.

İlk ve yazı şiirleri 1957’den itibaren mahalli gazetelerde çıktı. 1959’da Derya adlı bir gazete yayımladı. 
1969 yılında Nuri Pakdil, Rasim Özdenören ve Erdem Bayazıt’la birlikte Edebiyat dergisinin, 1976’da Cahit 
Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt, Alaeddin Özdenören ve Ersin Gürdoğan grubu ile Mavera der-
gisinin kurucuları arasında yer aldı. Daha çok Edebiyat dergisinde çıkan yazıları ile, ayrıca 1977’de Yeni 
Devir gazetesinde Akif Reha imzası ve kendi adıyla yazdığı köşe yazılarıyla tanındı. 1998’de Kanal 7’de 
kültür ve sanat programı hazırlayıp sundu. Bazı ürünleri de Türk Ruhu, Türk Yurdu, Filiz, Yeni İstiklal, Hilal 
gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. 1998’de Divan ve halk şiiri geleneğinden yararlandığı şiirleriyle kendi 
kuşağının usta şairleri arasında gösterildi. 1982’de KASD Deneme Ödülü’nü aldı. 1995’te Türkmenistan’ın 
başkenti Aşkabat’ta yapılan Türkçe’nin Üçüncü Uluslarası Şiir Şöleni’nde kendisine Türkmenistan’ın ünlü 
şairi Mahdum Kulu Şiir Ödülü verildi. Ölümünden sonra Urfa Belediyesi tarafından aynı yıl adına şiir yarış-

ması düzenlendi.

” Akif İnan, Divan şiiri nazım biçimini, hece veznini ve halk şiirini bir arada kullanma başarısını göstermiş-
tir. Onun şiiri, bu yönüyle klasik şiirin üslup hususiyetini ve ifade kudretini modern zamana taşıyan bir şiir 
özelliği taşımaktadır. (…) Akif İnan, Divan şiiri ile günümüz arasında bir köprü kurmuş ve Türk şiirine yeni 
bir duyarlık kazandırmıştır. O, şiirlerinde, sosyal konuları, aşkı, tabiatı, sade bir ifade biçimiyle yansıtabil-
me başarısını göstermiştir. O’nun şiiri, ‘yerli düşüncenin ürünleri’dir. ‘Zamanı aşıp çağı yenileyen’ şiirlerdir. 

Akif İnan, modern çağda millî ve geleneksel bir ses olarak Türk şiirinde kendine has bir yer edinmiştir.
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VİZYONUMUZ

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen), özelde; Basın, Yayın ve İletişim Hiz-
met Kolundaki, kamu görevlilerinin ve ailelerinin, sosyal, özlük, ekonomik, kültürel haklarının muhafaza 
edilmesi, geliştirilmesi, olası mağduriyetlerin önlenmesi ve giderilmesi gibi konuları kendine görev bilir. 
Genelde ise; ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç sayar. 
Bu amaçların gerçekleştirilmesinde evrensel insan haklarına ve Anayasaya dayanan demokratik, laik, sos-

yal adalet ve hukuk devleti anlayışının sürekliliği için gayret göstermektir. 

MİSYONUMUZ

Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolundaki kamu görevlilerinin mali, özlük ve sosyal haklarını koruyup 
geliştirecek çalışmalar yapmak. Basın, yayın ve iletişim politikalarına yön verecek faaliyetlerde bulunmak. 
Ülkemizin, uluslararası seviyede olması ve gereken yerde ve yeni dünya düzeninin şekillenmesinde üstün 
ve etkili rol oynamasını sağlayabilmek. Üyelerimizin daha özgür, adil ve müreffeh bir ülkede yaşamasına 
katkı sağlamak. Türkiye ve dünyada haksızlığa uğramış ve yardım bekleyen kimsesizlerin sesi olmak. 
Ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini, adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak 

ve geliştirmektir.



AMACIMIZ

Biz bilir ve inanırız ki dünya üzerinde Allah’a kulluktan daha büyük bir mekân, Allah’ın rızasını gözeterek 
insana hizmet etmekten daha büyük bir onur yoktur. 

Memur Sen ve Birlik Haber-Sen amacı özelde; üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, 
hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi genelde ise; ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve 
hukuksuzluğa karşı çıkmayı temel amaç sayar. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde evrensel insan hakla-
rına ve Anayasaya dayanan demokratik, laik, sosyal adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde çalışır.

a - Hizmet kolumuzdaki kamu görevlilerinin insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli 
ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,
b - Keyfi tutum ve davranışların ortadan kaldırılması. Adil, objektif kriterlerin uygulanması ve  memurların 
haysiyet  ve onurunu rencide edici her tür davranıştan kaçınılması, 
c - Sosyal bir varlık olan insanın, kamu   kurumlarında çalışmalarının yanında, sosyal anlamda insana 
verilmesi gereken değerin memurlarımıza da verilmesi,
d - Kamu kurumlarında adaletin sağlanması. Liyakatin, kariyerin, yeterliliğin ön plana çıkarılması,
e – Devlet memurlarımızın bir aile ortamı içerisinde aile fertleri de gözetilerek sosyal dayanışmanın ön 
plana çıkarılması ve bu dayanışmanın ülke çapında yaygınlaştırılması,
 
f - Üye sendika mensuplarının en iyi biçimde bilgilendirilmelerini mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı 
ve aile fertlerinin, eğitim, sağlık, sosyal ve hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, 
malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakın tedbirlerinden faydalanabilmelerini,
 
g – Üyelerimizin işverence veya yönetici, amir yada çalışma arkadaşı tarafından mağdur edilmeleri halin-
de üye sendika mensuplarına maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,
 
h - Tüm sendika üyeleri arasında dayanışma, birlik ve beraberliği sağlamayı,
 
f - Üye sendikalar, kadın üye mensuplarının mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, temel insan hak ve 
hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,
 
g - Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,
 
h - Dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluklarını bilen insanlar olarak ye-
tişmesini toplumun adalet ve barış içinde yaşamasını, bu hususlarda yapılacak her türlü gayret ve çalış-
malara destek vermeyi,



ı - Doğal hukuktan hareketle her türlü oligarşiye karşı çıkarak, katılımcı demokrasiye ulaşmayı,
 
i - Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve bunların müca-
delesini yapmayı,
 
j - Grevli ve toplu sözleşmeli sendika hakkını elde etmeyi görev bilir, 
k - Huzurlu bir çalışma ortamının herkes için olmazsa olmazı olan, ülkesi ve milletiyle geleceğe emin 
adımlarla yürümenin üretken bir yapıdan geçtiği ve bu üretken yapıyı ülkemizde hakim kılmanın huzuru 
temin edecek yapı taşlarının ülke barışına bağlı olduğu düşüncenin yerleştirilmesi,
m - Ülkemizde demokrasinin tabana yayılarak gelişmesini ve sivil toplumun güçlendirilmesi.

TEMEL İLKELERİMİZ

1 - Güçlüyü haklı değil, haklıyı güçlü kılmak.
2 - Dürüstlüğün en büyük erdem olduğunu bilmek ve kabul etmek.
3 - Birey hakkının en temel insan hakkı olduğunu bilmek ve kabul etmek.
4 - Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü savunmak ve korumak.
5 - İnsan haklarına yönelik her türlü şiddet, baskı, zulüm ve haksızlığa karşı çıkmak.
6 - Hür düşünceyi, özgür iradeyi, fikir ve inanç özgürlüğünü en temel insan hakkı bilmek.
7 - Fikir hürriyeti ve özgürlüğünü temel insan hakkı bilmek ve savunmak.
8 - Antidemokratik, çağdışı oluşum ve yapılanmalara karşı çıkarak demokratik hukuk devletinin kurulması 
ve korunması için mücadele etmek.
9 - Toplumun kültürel altyapısını oluşturan milli ve manevî değerlerimize sahip çıkmak, insanımızın değer 
yargılarına saygılı olmak.
10 - Tarihî ve kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve korumak.
11 - İdeolojik ve siyasî yapılanmalardan her zaman ve zeminde uzak kalmak.
12 - Siyasî partilerimizin tümüne aynı uzaklıkta ve aynı yakınlıkta olmak.
13 - Sendikal mücadelede her zaman sorumluluk bilinci içinde, yapıcı, uzlaşmacı ve ilkeli olmak.
14 - Sendikacılığın bir kitle hareketi olduğu bilincini hakim kılmak
15 - Sendikacılığın tüm aşamalarında sendikal demokrasiyi egemen kılmak… Çoğulculuk, aktif katılım ve 
açıklık kavramlarını hakîm kılmak.
16 - Sınıf, zümre, dil, din, ırk ve mezhep ayrımcılığı yapmamak.
17 - Özgür iradeye dayalı hür ve ilkeli sendikacılık prensiplerini benimsemek ve savunmak.
18 - Eğitimde fırsat eşitliğini olmazsa olmaz kural bilmek ve sistemimize hakîm kalmaya çalışmak.



19 - Ülke kalkınmasının ancak eğitimle olabileceğini yılmadan, usanmadan insanımıza anlatmak, duymak 
ve görmek istemeyen yetkililere duyuruncaya kadar mücadele etmek.
20 - Kavga, çatışma, şiddet değil uzlaşma, hoşgörü, kardeşlik içinde sevgiye ve ülkeye sevdalı olmak.
21 - Devletin Anayasamızda ifadesini bulan tüm ilkelerine bağlı kalmak ve korumak.
22 - Devletin “SOSYAL DEVLET” ilkesinin mutlak kamil anlamda hayata geçirilmesi için yasal ve hukuk 
zemininde her türlü mücadeleyi vermek.
23 - Hukuk devletinin, hukukun üstünlüğüne ve uluslararası hukuk normlarına bağlı kalınarak korunaca-
ğına inanmak.



HEDEFLERİMİZ

1- Bugünü kurtarmak yerine geleceği inşa etmek düşüncesiyle, sorunları tartışmak ve bu sorunları kamu-
oyu önüne getirmek, yönetime katılmak, ayrılığını ve varlığını hissettirmek, yönetimi etkilemek ve denet-
lemek,
2- Popülist söylemlerin kısa vadeli rantlarına itibar etmeden geleceğin özgür, bilimsel toplumunu kurmak,
3- Sivil toplum örgütü olmanın doğasına uygun olarak ideolojik saplantılardan uzak, kimsenin yandaşı 
olmadan siyasal yargılamalardan bağımsız; din, dil, ırk ayrımlarının ötesine ulaşmış ülkede yaşayan her 
insanın hakkına saygılı, barış içinde bir işyeri ortamını tesis etmek,
4- Üyemiz olsun olmasın bütün mağduriyetlerin yanında her türlü hukuksuzluğun karşısında olmak,
5- Demokrasinin, insan haklarına saygının, emeğin karşılığının tam olarak alınmasının gökten zembille 
inmeyeceğini bilen, bunların gerçekleşmesi için “yaşasın” ve “kahrolsun” kolaycılığının ötesinde önerileri 
olan bir yapılanmayı oluşturmak,
6- Üyelerimizin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, meslekî hak ve menfaatlerini geliştirmek ve ko-
rumak,
7- Meslektaşlarımızın birlik, beraberliklerini sağlayarak; oluşturulacak gücü, eğitimin nitelikli olması için 
değerlendirmek,
8- Hiçbir tabuya bağlı kalmadan eğitimin sorunlarının tartışılabileceği özgür ortamları oluşturmak,
9- Bölgeler arası fırsat eşitliğini sağlamak.
10- İnsan haklarına saygılı, özgür, demokrat, barışsever nesiller yetiştirmek.
11- Grevli, toplu sözleşmeli sendika yasasının çıkmasını sağlamak
12- Hiç kimsenin inançlarından, düşüncelerinden, ırkından, dolayı eğitim haklarından mahrum bırakılma-
masını sağlamak,
13- Üyemiz olsun veya olmasın haksızlığa uğramış, mağdur edilmiş çalışanların yanında olmak.
14- Çıkar çatışması değil menfaat birliğini sağlamak. 
15- İnsanların özgün, güçlü, kimsenin hiçbir ad altında baskı görmediği, adaletli paylaşım; Eğitim, sağlık, 
sosyal güvenlik ve tüm temel insan haklarından eşitçe faydalandığı, ortak çıkarların kişisel çıkarlarla çe-
lişmediği bir dünya oluşturmak.
16- Sadece ücret sendikacılığı değil, çözümsüzlükle özdeşleşen alternatif çözümler üretmektir.



NİÇİN SENDİKA?

İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak, huzur ve barış içinde çalışma ortamı bulmak, aile fertlerine ve 
kendisine iyi bir gelecek hazırlamak için Sanayi devrimiyle ortaya çıkan modern toplum tek başına bireyi 
bir hiç saymakta ve bir güç olarak görmemektedir. Demokratik idealleri olan insan mutlaka bir güç olmak, 
yönetilenden öte yönlendiren bir yapılanmanın içerisinde bulunmak istemektedir. Bu yapılanmalar en ideal 
şekilde sivil toplum örgütleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sivil toplum örgütlerinin en kuşatıcı olanı ise 
sendikalardır.
Demokratik toplumlarda sendikalar, devlet otoritesinin oto kontrol mekanizmasıdır. Demokrasi kültürünü 
sindirmiş toplumlarda sendikalar bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. Devlet sendikanın karşısında ol-
mak yerine, onun daha güçlü olabilmesi için çaba sarf etmektedir. 
İsveç eski Başbakanı, “Çocuklarımızı okula yeni bilgiler alsınlar diye değil, bir sivil toplum örgütüne nasıl 
katılabilirim ve bu sivil toplum örgütü için ne yapabilirim bilincini geliştirsinler diye göndeririz.” diyor. Bu 
anlayış, toplumun yolsuzluklardan, kayırmacılıklardan, kirlenmişliklerden, yoksulluklardan kurtulmasını 
sağlayan anlayıştır.
Demokrasi ile “ben devletim” anlayışı bağdaşmaz. Hukuk devleti ilkeleri olmaksızın demokrasi tam işlerli-
ğe kavuşamaz. Kişi hak ve özgürlükleri hukuk devletinin özüdür. Fertler hak ve özgürlüklerini korkusuzca, 
güvenlik içerisinde kullanamıyorlarsa, hukuk devleti dolayısıyla demokrasi eksik olacaktır. Sivil toplum 
örgütleri bütün bunların ölçüsüdür. Sivil toplum örgütleri içerisinde sendikalar en ön sıradadır. Kişi hak 
ve özgürlüklerinin, çalışanların emeklerinin, karşılığını almalarının, üretimin verimli, rasyonel olmasının 
gereği de budur. “Ben haklıyım hakkımı versinler” beklentisi yerine, ”Hak verilmez alınır” bilinciyle hareket 
etmek gerekir. Bu bilincin yaşama alanı ise sendikalardır. Demokrasilerde bireylerin yönetime ortak olma-
sı, sadece seçim dönemlerinde mümkün değildir. Bu yönetime baskı uygulamasının sürekliliği ancak sivil 
toplum örgütlerinin güçlü olmasıyla mümkündür. Bilinçli vatandaş olmanın gereği örgütlenmektir. Kişiler 
ekonomik, sosyal, kültürel, özlük ve meslekî hak ve menfaatlerini ancak bu tür sivil örgütlenmelerle koru-
yup geliştirebilir. Organize olmuş güçlü devlet mekanizması karşısında zayıf bireyin haklarının korunması 
ancak örgütlenmekle mümkündür. Sivil toplum örgütleri devlet faaliyetlerini yönlendiren kuruluşlardır. Bu 
hedef doğrultusunda çalışmalarını yürütürler. Devletler muhatap olarak karşılarına ancak örgütleri alırlar. 
Sivil örgütler yasal sınırları zorlamak hatta yasal sınırlar insanların insanca yaşamasına engel oluyorsa 
bunu şiddete başvurmadan aşmak zorundadırlar. Birlik Haber-Sen ve Memur-Sen bu anlayış doğrultu-
sunda örgütlendi. Çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının korunması, geliştirilmesi için örgütlenmek 
gerektiğine inanan insanların öncü çabaları temelini yukarıdaki gerekçelere dayandırır.



TARİHÇE

Sendikamız, 20 Şubat 1992 yılında Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Basın, Yayın ve İletişim hizmet 
kolunda Konfederasyonumuzun Kurucu Genel Başkanı şair ve yazar merhum Mehmet Akif İnan’ın teşvi-
kiyle kurulmuştur.  
Kuruluşundan günümüze kadar sorumlu sendikacılığın gereğini yerine getiren sendikamız, hizmet ko-
lumuza bağlı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
(TRT), T.C. Başbakanlık Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olmak üzere bu 5 kurumda bulunan kamu görevlileri-
nin hak ve menfaatlerini korumak için çaba sarf etmektedir. 
25.06.2001 tarihinde kabul edilen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile memurların sendi-
ka kurmaları yasal dayanağa kavuşması sonucu Birlik Haber-Sen’de tüzel kişilik kazanmıştır.
2002 yılında ilk Kongreyle ilk profesyonel yönetim kurulunu seçen Birlik Haber-Sen, hızla üye kayıt ve 
kurumsallaşma çalışmalarına başlamıştır.
2003 yılında Olağanüstü kongreye giden sendikamız, 2005’te ikinci, 2008’de üçüncü, 20-21 Şubat 2011 
tarihlerinde dördüncü, 29 Temmuz 2015 tarihlerinde ise 5. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirmiştir.
15 Mayıs 2002 tarihinde 347 resmi üyesi bulunan Birlik Haber-Sen, 15 Mayıs 2003’te 1.895 üyeye, 
2004’te 4.205 üyeye, 2005 ‘te 5.165 üyeye, 2006’da 4.059 üyeye, 2007’de 4.613 üyeye, 2008’de 4.985 
üyeye, 2009’da 5.584 üyeye, 2010’da 5.834 üyeye, 2011’de 8.583 üyeye ulaşmıştır.
15 Mayıs 2012 yılında 12.231 üye ile Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde ilk yetkiyi alan 
Birlik Haber-Sen, 2013 yılında 13.003 üyeyle Basın, Yayın ve İletişim hizmet kolunda “Genel Yetkili” sen-
dika olmayı başarmıştır.



2014’te 14.446 üyeye, 2015’ te 14.576 üyeye ve 2016 yılında da Genel Başkan Ömer Budak ve ekibinin 
çalışmaları sonucu 15.976 üyeye ulaşan Birlik Haber-Sen, genel yetkide 5. yılını tamamlayarak, genel 
yetkisini pekiştirmiştir.  
Ülke gerçekleri ve kamu çalışanlarının sorunlarıyla yakından ilgilenmeyi, kendine şiar edinen sendikamız, 
başta millete yönelik vesayet operasyonu olan 15 Temmuz FETÖ / PDY terör örgütünün darbe girişimini 
millet iradesiyle durmuş ve her zaman demokrasiden, sivil iradeden yana olmuştur. Bununla da yetin-
meyen sendikamız bir Sivil Toplum Kuruluşunun gereği olan mazlumdan ve mağdurdan yana olmuştur. 
Ülkemizde yaşanan doğal afet ve terör olaylarında zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için 
sağına soluna bakmadan yardıma koşmuştur. 
Barış ve hakkaniyet temelli demokratik yeni bir dünya isteyen sendikamız, kadim medeniyetimizin inşası 
için hizmet üretip ve mazlumlara sahip çıkmaktadır. Sadece ülkemize yönelik değil dünyanın dört bir ya-
nında gerçekleştirilen küresel operasyonlara da karşı çıkmaktadır. Mısır’da SİSİ darbesini protesto etmiş, 
Esat’ın sivillere yönelik yaptığı katliamlara sessiz kalmamıştır. İsrail’ in, Filistin’ de yaptığı soykırıma dire-
nen sendikamız; Çin’in Doğu Türkistanlı Müslümanlara yaptığı baskılar için meydanları doldurmuştur. Bu 
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Birlik Haber-Sen, ülkemizin, milletimizin, mazlumların ve kamu 
çalışanlarının menfaatinden yana daima yer alacaktır.
Sendikamız hakkın ve haklının yanında, laf yerine, iş üretmeyi, hükümetlerin gölgesinde büyümek yerine, 
kamu çalışanların gönüllerinde yeşermeyi, duygusallığı   değil, akılcılığı, sübjektiflik yerine, objektifliği, 
sözde değil, özde sendikacılık yapmayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda kamu çalışanları ve  üyelerimizden 
aldığı destekle Birlik Haber-Sen, rakiplerinin toplamından daha fazla üyeye sahip olmuştur.
Üyelerimizin gayretleri ve sabırlarıyla, Birlik Haber-Sen olarak onların hem hak ve menfaatlerini meşru ze-
minde savunacak, hem de rutini bozarak, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırma konusunda ülkemize 
katkıda bulunacağız.
Birlik Haber-Sen’in hedefi, hizmet kolundaki en büyük sendika olarak önümüzdeki dönemde de Basın, 
Yayın ve İletişim çalışanlarının hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak ve geliştirmek olacaktır. 



HİZMET KOLUMUZDA BULUNAN KURUMLARIN FAALİYET ALANLARI

Kuruluşundan günümüze kadar sorumlu sendikacılığın gereğini yerine getiren Birlik Haberleşme ve İleti-
şim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen), Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda bulunan T.C. Posta 
ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), T.C. Başbakanlık 
Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK) olmak üzere bu 5 kurumda bulunan kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini 
korumak için çaba sarf etmektedir. 

PTT A.Ş.
Hizmet kolumuzdaki kurumlardan en fazla üyemiz PTT A.Ş’de bulunmaktadır. 28 bin çalışanı bulunan PTT 
A.Ş.’ de sendikalaşma oranı yüzde ellinin üzerindedir. Bizim PTT A.Ş.’de de yetkili sendikayız.
PTT A.Ş. yaklaşık 350 kalem üzerinde hizmet vermektedir. Fakat biz PTT A.Ş.’ yi özetle anlatacak olursak. 
Kurumumuz 3 ana hizmet temeline ayırırız. PTT A.Ş. başta haberleşme alanı olmak üzere, Kargo lojistik 
ve Bankacılık işlemlerini de yürütmektedir. 
Kuruluşumuz bu alanda bugün ülkemizin lider ödeme ve tahsilat noktası konumuna gelmiştir. Ödeme ve 
tahsilat konusunda müşterilere Türkiye genelinde yaygın hizmet sunmak gayesinde olan tüm kurum ve 
kuruluşlar için PTT aranılan tek adres olmuştur. Kurumumuz, verilen yasal yetkiler ve PTT Ana Statüsünün 
4. maddesinde belirtilen kuruluş amaç ve faaliyet konuları kapsamında, bankacılık alanında; posta hava-
lesi, posta çeki ve efektif alım hizmetleri yanında, bankalar adına; kredi kartı tahsilatı, TL, dolar, euro nakit 
yatırma, kredi başvuru ve kullandırma, geri ödeme, fatura tahsilatı, su, doğal gaz, elektrik, SSK emekli 
maaşları, Bağ-Kur emekli maaşları, Emekli Sandığı emekli, SSK emekli maaşları, Bağ-Kur emekli maaşları, 
trafik idari para cezaları tahsilatı gibi birçok işlemlerini güvenli ve tek noktadan rahatlıkla yapmaktadır. 
KOBİ’lere e-ticaret projesi kapsamında Türkiye’nin ilk 3 boyutlu alışveriş sitesini 17 Mayıs 2012 tarihinde 
fiilen hizmete açan PTT A.Ş. e-pttavm, gerçek bir alışveriş merkezinin görselliğini bilgisayar üzerinden 
animasyon şeklinde sağlamaktadır. Ayrıca Dünyanın her yerinde geçerliliği olan İstanbul Altın Rafineri-
si’nin ürettiği altınları, devlet güvencesiyle müşteriler ile buluşturmaktadır. Türkiye genelinde tüm PTT 
merkezlerinden PTTMatik cihazlarından 0.5 gr, 1 gr, 1.5 gr ve 5 gr olmak üzere altın satışı yapılmaktadır. 
PTT A.Ş. Lojistik alanında her türlü kargonun taşınmasının yanı sıra, mektup, posta kartı, tebligat, telgrafla 
birlikte evden eve taşımacılık gibi birçok alanda hizmet vermektedir. 



TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU (TRT)
Hizmet kolumuzdaki kurumlardan biride TRT’dir. 8 bin çalışanı bulunan TRT’de ise Birlik Haber-Sen olarak 
yetkili sendikayız. 
Türkiye’nin kamu yayıncılığı yapmakla görevlendirilen tek yayın kuruluşu TRT, halkın geri bildirimine önem 
veren açık, dinamik, üretken ve en önemlisi cumhuriyet ilkelerine bağlı, tarafsız yayıncılığı hedef edin-
miştir. TRT yönetimi ve personeli, dün olduğu gibi bugün de, bu ilkeler çerçevesinde TRT’yi, milletimizin 
desteği ile yarına, daha büyük başarılarla taşıyacaktır.

Gerçekleştirdiği ulusal, uluslararası ve uydu yayıncılığı ile dünyanın sayılı yayın kuruluşları arasında yer 
alan TRT, devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 1 Mayıs 1964’te, özel 
yasayla özerk bir kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kuruldu. Bugün TRT’nin bir kamu tüzel kişisi olarak 
özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır.

TRT, bugün 13 televizyon kanalı, 5 ulusal, 5 bölgesel, 3 uluslararası ve 3 yerel radyo istasyonu, trt.net.tr 
ve 41 dilde hazırlanan www.trtvotworld.com isimli web siteleri, teleteks yayını, “Televizyon”, “TRT Çocuk”, 
“Radyovizyon” isimli basılı dergileriyle Türkiye ve dünyaya yayın yapmaktadır.

T.C. BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmet kolumuzdaki kurumlardan bir diğeri de Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüdür(BYEGM). 
717 çalışanı bulunan BYEGM’de de Birlik Haber-Sen olarak yetkili sendikayız. 
Türkiye’nin en eski ve köklü kurumlarından olan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 
basın tarihimizin en yakın tanıklarından biridir. Genel Müdürlük; 1862’de Matbuat Müdürlüğü, 1920’de 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi ve 1984’e gelindiğinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü adlarını aldı. Basınımızın güçlenmesinde merkezi bir rol üstlenen BYEGM bugün 717 çalışa-
nıyla, bir yandan ülkemizde yaşanan gelişmelerin dünya basınındaki yansımasını takip ediyor, bir yandan 
politika üretme süreçlerine katkı sağlıyor bir yandan da Türkiye’nin etkin tanıtımı için çalışmalarına hız 
kesmeksizin devam ediyor.



BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU  (BTK)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye’de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denet-
leyen kurumdur. Türkiye’nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur. 800 çalışanı bulunan BTK’ da Birlik Ha-
ber-Sen olarak yetkili sendikayız. 

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK)

Hizmet kolumuzdaki kurumlardan bir diğeri ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’dur. Yaklaşık 800 perso-
neli bulunan RTÜK’te Birlik Haber-Sen olarak yetkili sendikayız. 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkileri 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 34. maddesinde belirlenmiştir. 
Buna göre radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek ama-
cıyla, idarî ve malî özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu kurulmuştur.
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