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BİRLİK HABER-SEN

5. Dönem Toplu Sözleşme
YETKİDE İSTİKRARIN SENDİKACILIKTA İTİBARIN ADI

BİRLİK HABER-SEN

Genelde 3 milyonu aşan kamu görevlisi, 2 milyon emekli ve özelde ise 35.000’i aşan Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu çalışanları-
nın güçlü sesi, masadaki tek yetkili temsilcisi olarak 5. kez toplu sözleşme masasına oturduk. Her zaman olduğu gibi toplu sözleşmeye 
sadece masada hazırlanmadık. Tüm Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu çalışanlarının katılımını sağlamak amacıyla, şubelerimizle 
birlikte sahada anketler hazırladık. 

Toplu Sözleşmeye Üyesiyle Hazırlanan Sendika Geleneğimizi Devam Ettirdik (Mayıs 2019)

 “Talebiniz Teklifimiz Olsun” çağrısıyla herkesi sürece dahil ettik.

Tüm Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu çalışanlarına söz hakkı verdik. Sorunları en güncel hâliyle çözüm için masaya taşıdık.
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Sorunları Tartıştık, Yeni Çözüm Önerileri Geliştirdik 

Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu çalışanlarıyla sorunlarını yerinde ve doğru tespit etmek amacıyla bir araya geldik. Birlikte tar-
tıştık, sendikal faaliyetlerimizdeki politikalarımıza katkı sağlayacak veri, bilgi, bulgu ve öneri seti oluşturduk.
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Komisyonlarda Sorunları Tasnif Çözüm İrademizi Tahkim Ettik (Haziran 2019)

Sorunları ortak bir havuzda topladık, komisyonlarda tartışarak yeni teklifler geliştirdik. Bu çalışmaları raporlaştırarak uzun erimli yol 
haritamızı oluşturduk.  

Toplu Sözleşme Hazırlıklarımızı Sosyal ve Finansal Maliyetleri Dikkate Alarak Yürüttük (Temmuz/2019) 

Tekliflerimizi gerçekçi adımlar atmamızı kolaylaştıracak şekilde, yol rehberi niteliğinde, her bir talebimizi hukuki gerekçelere ve fiili 
gerçeklere göre belirledik. Her teklifin mali yükünü hesaplayarak, üyemizin isteklerini ve ülkenin gerçeklerini birlikte dikkate alarak 
hakkımızı almak için stratejimizi belirledik. 
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Toplu Sözleşme Tekliflerimizi Sunduk, Makul Taleplerle Gündem Olduk (24 Temmuz 2019)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu çalışanlarının genel yetkili temsilcisi olarak 
tekliflerimizi sunduk. Makul taleplerle gündem olduk. 
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Omuzlarımızda 5 Milyonu Aşkın Emekçinin Sorumluluğu Adaleti Teklif Etmenin Onuruyla Pazarlık Masasına Oturduk 
(1 Ağustos 2019) 

1 Ağustos 2019’da toplu sözleşme tekliflerimizin müzakeresine başladık. 

Maaş ve ücretlere ‘2020 yılı için yüzde 8+7, 2021 yılı için yüzde 6+6 zam, taban aylığa seyyanen 200 TL ve birinci yıl yüzde 3 refah 
payı, ikinci yıl yüzde 2 refah payı’ şeklindeki zam teklifimizin gerekçelerini masada anlattık. Kamuoyundan tam destek aldık.
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Hizmet Kolundaki Tekliflerimizin Sunumunu ve Tasnifini Yaptık (5 Ağustos 2019) 

Hizmet kolu çalışanlarımızı doğrudan ilgilendiren hayati sorunların çözümünü sadece rakamsal artışlar olarak değerlendirmenin doğru 
olmayacağını ifade ettik. Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu çalışanları için bir çözüm ortaya koymak, çalışanlarımızın bir sorununu 
ortadan kaldırmak anlayışıyla tekliflerimizin sunumunu, hizmet kolu  çalışanlarının durumunu ve personel sistemi içindeki konumunu 
masaya yansıttık.  
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Toplu Pazarlık Süresi Az, Bayramda Ara Verilmemeli Masa Çalışmaya Devam Etmeli Dedik  

Müzakere için yeterli zaman, pazarlık ve diplomasi için imkân üretmek adına bayramda ara verilmesin, masa çalışsın dedik. İşveren 
kabul etmedi. Hizmet kollarının tüm tekliflerini görüşeceği zamanı imkânı kaybetti.
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Kamu İşverenin İlk Teklifine Sert Tepki Verdik, Daha Adil Teklif Bekliyoruz Dedik (16-17 Ağustos 2019)

Kamu İşverenin 16 gün sonra sunduğu ilk teklifi, malul ilan ettik ve yok saydık. Yeni ve adil bir teklif için 81 ilden çağrı yaptık.
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Kamu işvereninin yetersiz ikinci teklifine doğrudan eylemle karşılık (18 Ağustos 2019) 

İlk teklifine sert tepkimiz sonrasında kamu işvereni “4+4, 3+3 ve enflasyon farkı” şeklindeki ikinci teklifini iletti. Bu teklifi; “2020/2021 
için masaya toplamda ‘20 puan’ gelmedikçe imza atılmayacağı yönündeki ortak kararımızı kamuoyuna deklare ederek reddettik.
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Kamu İşvereniyle adalet için müzakere sendikal haysiyet için mücadele ettik (19 Ağustos 2019) 

Dört dönemde elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızın devamı, bazılarının revize edilerek genişletilmesi, yeni kazanımlara da karşılıklı 
olarak imza atılması yönünde mutabık kalındı. Fakat işveren caydı. 

Tüm bu zorlu tartışmalarda Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu çalışanlarının sayısal büyüklüğünü ve varlığını bir güç olarak değil 
bir yük olarak gören bir anlayışla pazarlık yapmanın zorluğunu yaşadık. Haklı olduğumuzu gördüler, ne yazık ki haksızlığı tercih 
ettiler.)
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Müzakere süresinin uzatılması çağrısına olumsuz cevap verildi onca emek heba edildi (19 Ağustos 2019) 

Masanın sonuç ve çözüm üretme kapasitesinin sonuna kadar kullanılmasını gerekçe göstererek; hakem kuruluna gitmek için ‘üç güne 
gerek yok, üç dakika yeter; dedik. 

Hem zamanı uzatalım hem de zammı artıralım çağrımıza olumsuz cevap verildi. Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu çalışanlarının 
uzlaşma umutları heba edildi. 
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İstişareye önem verdik, kritik kararları danışma kurullarıyla birlikte kararlar aldık.

Memur-Sen Başkanlar Kurulu, Genel Merkez yöneticileri genişletilmiş başkanlar kurulu, il temsilcileri toplantılarıyla istişarelerde 
bulunduk, eylem kararı aldık. 
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Önce işi, sonra boş cüzdanlarımızı dolarsa bayram boş kalırsa eylem olur uyarısıyla bakanlığın önüne bıraktık
(20 Ağustos 2019) 

İş bırakma eylemi ile Bakanlık önünde boş cüzdan bırakma eylemi gerçekleştirdik. Masa işletilsin, müzakere devam etsin, çözüm 
kapasitesi gelişsin çağrısında bulunduk. 
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Çağrılarımız karşılıksız, pazarlıklarımız sonuçsuz kaldı (20 Ağustos 2019) 

İşverenin yetersiz zam teklifine ve masadaki adaletsiz tavrına hayır dedik ve imza atmadık.  

Kamu İşverenin özeti; geleneği bozan idare, uzlaşmayı yok sayan irade (21 Ağustos 2019)
 
Tespit tutanağının tebliğ şekli ve içeriği, kamu işverenin uzlaşma derdinin olmadığını gösterdi. 
Uzlaşılan hiçbir konuya tutanakta yer verilmedi, birlikte akıtılan ter değersizleştirildi.  

Hukuksuzluğa teslim olmadık, tek taraflı tespit tutanağını şerhli teslim aldık. 
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Uzlaşmazlığı Hakem Kurulu’na taşıdık (23 Ağustos 2019) 

Uzlaşmayı yok sayan, tespit tutanağıyla süreci hakeme yollayan işverenin iradesine karşı hakem kuruluna başvurumuzu yaptık. Hu-
kuka ve kanuna aykırı tutanağı ifşa, Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu çalışanlarının hakkını arama mücadelemizi icra amacıyla 
hakeme sunumumuzu yaptık.
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Hakemde haklılığımızı ortaya koyduk, uzlaştığımız tekliflerin hakkımız olduğunu savunduk (26 Ağustos 2019) 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu huzurunda gerçekleştirilen sunum toplantısında, üzerinde uzlaşılan maddeler ile uzlaşma sağlanma-
yan tekliflerimizin haklılığını ve gerekliliğini bir kez daha yineledik. 
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“Emeğe Saygı, Adalete Davet” eylemi gerçekleştirdik (26 Ağustos 2019) 

Kamu İşveren Heyeti’nin hukuku ve toplu sözleşme teamülünü yok sayan, emeğe ve emekçilere karşı uzlaşmaz tutumunu protesto 
etmek üzere 81 ilde “Emeğe Saygı, Adalete Davet” temasıyla kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirdik. 
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Hakem kuruluna “oluşturulacak 5. Dönem Toplu Sözleşme metinlerinin hem bütün olarak hem de içeriğinde yer alacak her hüküm, 
oran, rakam, karar, fırsat ve imkânlarla kamu görevlilerinin ve milletimizin, ‘Yeni, Büyük, Güçlü Türkiye’ inancı ve güveni oluştur-
ması” çağrısı yaptık. 
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Hakem zamda haksızlığı kararda adaletsizliği tercih etti (31 Ağustos 2019) 

Biz hakem kurulunda, adaletin heybetini değil, işverenin heyetini gördük. Hakemden adil bir sonuç beklerken, hakem kurulunun işve-
renin noteri olduğu ortaya çıktı. 28 Ağustos’ta kararını verdi, resmî gazetede yayımladı.
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Bir tarafta adaleti terk edenler diğer tarafta adaletsizliği şerh edenler 

Kamu işvereni de onun hakemi de sosyal maliyeti görmemeyi yeni büyük güçlü Türkiye’yi reddetmeyi tercih etti. Tüm bunlara şerh 
düştük, haklı gerekçelerimizi tarihe kaydettik.
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5. Dönem Toplu sözleşme süreci, Kamu İşveren Heyeti’nin adaletsizliğine, Hakem Kurulu’nun basiretsizliğine, sendikal mücadelemi-
zin haysiyetli duruşuna sahne oldu. İşveren heyeti, emekçiyi görmezden geldi, hakem kurulu işlevsel değil şekilsel olduğunu gösterdi. 
Çünkü kurul sözleşmenin hakemi değil işverenin müstahdemi olmayı tercih etti.
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Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu 5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİNİN KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUN-
CA KABUL VE RET EDİLEN MADDELERİ

Koruyucu gıda yardımı
Madde 1- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün verici istasyonları, devamlılık stüdyoları ve haber mü-
dürlüklerinde bilfiil çalışan personele, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili 
sendikanın görüşleri dikkate alınarak Kurumca belirlenen koruyucu gıda maddeleri iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı 
olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve kimlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir ve bir örneği 
belirlemeyi müteakip bir ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

4. Dönem Toplu Sözleşme metnindeki haliyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca aynen kabul edilmiş ve 01.01.2020 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecektir. Karara sendikamızca kapsam genişlemesi yapılmadığından dolayı itiraz şerhi düşülmüştür.

Kahvaltı servisi
Madde 2- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün devamlılık stüdyolarında, Haber ve Spor Yayınlan Dairesi 
ile Dış Yayınlar Dairesi Başkanlıklarında ve radyolarında saat 06:00 nöbetine gelen personele, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla sabah 
kahvaltısı verilir.

4. Dönem Toplu Sözleşme metnindeki haliyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca aynen kabul edilmiş ve 01.01.2020 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecektir. Karara sendikamızca kapsam genişlemesi yapılmadığından dolayı itiraz şerhi düşülmüştür.
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PTT’de görev yapan başdağıtıcı ve dağıtıcılara toplu taşıma kartı verilmesi
Madde 3- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunup, belediye sınırları içerisinde başdağıtıcı ve dağıtıcı 
olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanın al arı için 
anılan Genel Müdürlük tarafından fotoğraflı birer kart verilir.

4. Dönem Toplu Sözleşme metnindeki haliyle Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca aynen kabul edilmiş ve 01.01.2020 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecektir. Karara sendikamızca kapsam genişlemesi yapılmadığından dolayı itiraz şerhi düşülmüştür.

Araç kullananlara ilave ücret
Madde 4- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan başdağıtıcı ve dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, 
telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 
95 TL ücret ödenir.

Talebimiz 250 TL olmasına rağmen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 95 TL vermiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

Gişe memurlarına ilave ücret
Madde 5- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen gişelerde görev yapanlar ile gişelere para 
giriş ve çıkışında görev yapanlara, çalıştıkları günlerle orantılı olmak üzere aylık ilave 95 TL ücret ödenir.

(2) Bunlardan PTT Merkez Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde (mobil şubeler dahil) fiilen görev yapan ve gişelere para giriş 
çıkışı işlemleri ile paranın transferini gerçekleştiren personele bu miktar %25 artırımlı olarak ödenir.
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Talebimiz Merkezlerde çalışanlara 250 TL, Şube ve Mobil Araçlarda çalışanlara 500 TL olmasına rağmen Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu; Merkez çalışanlarına 95 TL, Şube ve Mobil Araçlarda çalışanlara 118.75 TL vermiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi dü-
şülmüştür.

Giyim yardımı
Madde 6- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele, Ku-
rumca hizmetüı gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzeme-
lerinin standartları ile hangi personele, ne kadar süreyle verileceği ve buna ilişkin usul ve esaslar kurum ile bu hizmet kolunda yetkili 
sendika tarafından birlikte belirlenir.

Talebimiz tüm personelin faydalanması yönünde olup Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca 
itiraz şerhi düşülmüştür.

TRT’de konut kira bedeli
Madde 7- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde bedeli karşılığı kamu konutu tahsis edilen personelden, her 
yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’i tahsil edilir.

4. Dönem Toplu Sözleşmesindeki metin aynen kabul edilmiştir.

PTT’de mobil çalışan personele tayın bedeli verilmesi
Madde 8- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi pozisyonlarında bulunan dağıtıcı, başdağıtıcı ile mobil tahsilat araçları ve 
mobil şubelerde de mobil hizmeti veren personele 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.

Talebimiz aynen kabul edilmiş, 35.000 nüfus sınırlaması kaldırılmıştır.



www.birlikhabersen.org.tr

26

BİRLİK HABER-SEN

TRT’de yayın hizmetlerinde çalışan personele servis verilmesi
Madde 9- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde 
servis hizmeti sağlanır.

4. Dönem Toplu Sözleşmesindeki metin aynen kabul edilmiştir.

TRT’de yapım ve yaym hizmetlerinde görev yapan personel
Madde 10- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın hizmetlerinde fiilen görev yapan personel 
aylık İlave 130 TL ücret ödenir.

Talebimiz tüm personelin bu haktan ayda 750 TL alması yönünde olup Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara 
sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

PTT’de çalışan başdağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma yaş sınırının yükseltilmesi
Madde 11- (1) 5434 sayılı Kanunun 40 mcı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (IV) numaralı alt bendinde yer alan “55” ibare-
sinin “60” olarak değiştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

4. Dönem Toplu Sözleşmesindeki metin aynen kabul edilmiştir.

Motosiklet kullananlara ilave ücret
Madde 12- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde A sınıfı (Al ve A2) sürücü belgesi gerektiren araçları kullananlara, 4 üncü 
madde uyarınca ödenen ilave ücret %20 artırımlı ödenir.
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Talebimiz 500 TL olup Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca 114 TL verilmiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

Başdağıtıcıların temel ücretleri
Madde 13- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel 
pozisyonlarında istihdam edilen başdağıtıcıların temel ücretleri 85 TL artırımlı uygulanır.

Talebimiz Başdağıtıcıların temel ücretine 250 TL ilave yapılması yönünde olup Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca 85 TL verilmiştir. 
Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

PTT A.Ş.’ de resmi ve dini bayram günlerinde fazla çalışma ücreti
Madde 14- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev ya-
panlara, resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma 
saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Talebimiz fazla çalışma ücretinin hafta sonu ve resmi tatillerde günlük 120 TL olması yönündedir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulun-
ca sadece resmi ve dini bayramlarda 72 TL olarak kabul edilmiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

Servis hizmeti
Madde 15- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı merkez teşkilatında çalışanlardan sarı basın kartma sahip olmayan personele 
servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak 
aylık toplu taşıma kartı verilir.

4. Dönem Toplu Sözleşmesindeki metin aynen kabul edilmiştir.



www.birlikhabersen.org.tr

28

BİRLİK HABER-SEN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı zam puanları
Madde 16- (1) Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvele göre 
dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam puanlan %20 artırımlı olarak uygulanır.

Talebimiz zam puanlarının %200 artırılması yönünde olup Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4. Dönem Toplu Sözleşmesindeki metin 
aynen kabul etmiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

PTT servis hizmeti
Madde 17- (1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi tarafından büyükşehirlerde görev yapan personeline işe geliş ve gidişlerinde 
servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak 
aylık toplu taşıma kartı veya ücreti verilir.

Talebimiz tüm personele servis veya bilet ücreti verilmesi yönünde olup Kamu Görevlileri Hakem Kurulu talebimizi Büyükşehirlerle 
sınırlamıştır. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

18 - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında çalışan sözleşmeli personelin ek ödeme oranının %100 ve %200 oranlarında artırımlı 
olarak ödenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

19 - PTT A.Ş.’de 399 sayılı KHK’ya tabi personelin temel ücretine %5 oranında skala düzenlemesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.
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20 - PTT A.Ş.’de İdari Hizmet Sözleşmeli personelin temel ücretlerine ilave 700 TL ücret artışı yapılması.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

21 - PTT A.Ş.’de çalışan İdari Hizmet Sözleşmeli teknikerlerin temel ücretine ilave 1000 TL ücret artışı yapılması.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

22 - PTT A.Ş.’de 399 ile İHS arasındaki ücret farklılığının giderilmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

23 - PTT A.Ş.’de Büyükşehirlerde görev yapan personele her ay ilave 500 TL ücret ödenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

24 - PTT A.Ş.’de Başdağıtıcı ve dağıtıcı personele fiili hizmet zammı (yıpranma) verilmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

25 - TRT Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin özel hizmet tazminatının %50 oranında arttırılması.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.
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26 - TRT Genel Müdürlüğünde görev yapan maddi değerli işlerde çalışan personellere 750 TL ücret artışı verilmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

27 - BTK personeline servis hizmeti sağlanması, servis hizmeti sağlanamayan durumlarda toplu taşım kartı verilmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

28 - PTT A.Ş. personeline giyim yardımı verilmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

29 - PTT A.Ş.’de İHS’li mühendis, mimar ve tekniker personele çalıştıkları her gün için arazi tazminatı verilmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

30 - PTT A.Ş.’de 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan Başdağıtıcı ve Dağıtıcı personel 55 yaşında resen emekliye sevk edilmesi 
nedeniyle emeklilik ikramiyesi 30 tam yıl dikkate alınarak hesaplanması.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

31 - PTT A.Ş.’de 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan personele fiilen çalıştıkları her gün için 100 ek gösterge rakamının aylık 
kat sayısının çarpımı tutarında yemek yardımı ödenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.
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32 - TRT’de görev yapan basın kartı sahibi olup yayın hizmetlerinde çalışan personele fiili hizmet süresi zammından yararlanması.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

33 - TRT’de naklen yayın personeline fiilen çalıştıkları her gün için 100 ek gösterge rakamının aylık kat sayısının çarpımı tutarında 
yemek yardımı ödenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

34 - PTT’de A.Ş.’de görev yapan Memur, Dağıtıcı ve Başdağıtıcıların ek ödeme oranına 20 puan ilave edilmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

35 - PTT A.Ş.’de İdari Hizmet Sözleşmeli personele verilen yetkinlik puanı oranında başarı ücreti (A düzeyi %8, B düzeyi %4, C 
düzeyi %2) ödenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

36 - Hizmet kolumuza bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan çalışanlar ile en çok üyeye sahip sendika arasında 4688 sayılı kanunun 
32 maddesi hükümleri çerçevesinde hizmet tazminatı sözleşmesi yapılması. 

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.
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37 - TRT ile BTK kurumlarında görev yapan personele resmi tatillerde çalışmaları halinde fazla çalışma ücretinin 3 katını aşmamak 
kaydıyla; fazla çalışma ücreti ödenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

38 - PTT A.Ş. her yıl ilan ettiği karın % 10’ unu geçmemek üzere tüm personele eşit miktarda kardan pay verilmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

39 - PTT A.Ş. personelinden alınacak gelir vergisinin %15’lik dilimden fazlası kurumca ödenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

40 - PTT A.Ş. personeli görev sırasında uğradığı şiddet nedeniyle ölümü halinde Genel Müdür brüt maaşının 10 katı, kalıcı bir hasar 
olacak şekilde yaralanması halinde Genel Müdür brüt maaşının 7 katı, süreli veya süresiz iş göremezlik raporu verilecek şekilde yara-
lanması halinde Genel Müdür brüt maaşının 5 katı, hırsızlık sonucu oluşacak psikolojik travmanın, tam teşekküllü devlet hastanesin-
den rapor edilmesi halinde Genel Müdür brüt maaşının 3 katı oranında tazminat ödenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

41  -PTT A.Ş.’de görev yapan personele okula okula giden her bir çocuğu için 9800 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımıyla 
bulunacak tutarda eğitim destek ödeneği verilmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.
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42 - PTT A.Ş.’de görev yapan 399 sayılı KHK kapsamındaki personele; vekâlet süresince vekâlet ettiği unvanın, aylık, ücret, ek öde-
me, zam ve tazminatları gibi tüm mali ve sosyal haklarının ödenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

43 - PTT A.Ş.’de görev yapan teknisyenlerin, teknikerlik diploması olması halinde teknikerlere ödenen ücretin ödenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

44 - TRT Diyarbakır ve Erzurum İl Müdürlüklerinde görev yapan personele ödenen doğu tazminatı adıyla yapılan ödemenin İstanbul 
TRT İl Müdürlüğünde görev yapan personele de eşit tutarda ödenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

45 - BTK personelinden gerekli koşulları sağlayanların idari ve teknik uzmanlığa atanması.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

46 - BTK’da görevde yükselme sınavı açılması.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.
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47 - BTK’ da çalışan geçici görevli personele kadro verilmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

48 - RTÜK bünyesinde görev yapan tüm uzmanlara sarı basın kartı verilmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

49 - PTT A.Ş.’de görev yapan İHS’li personelin rapor ücretlerinin ödenmesi.

5510 Sayılı Kanunun 4 a kapsamında sigortalı olan İHS’li personel yılda 3 defa 2 güne kadar olan geçici iş göremezlik raporları kurum 
tarafından ödenirken ayı yıl içerisinde 4. ve üzeri 2 günü aşmayan raporlarda iş görmemezlik raporları ödenmemektedir. Bu 2 günü 
aşamayan raporlarda iş görmemezlik raporları sayı sınırı olmadan ödenmesi.

5510 Sayılı Kanunun 4 a kapsamında sigortalı olan İHS’li personel 6 ayı aşan ücretsiz izin aldığında sigorta hizmetlerden faydalana-
mamaktadır. Bu personelinde diğer kamu görevlileri gibi ücretsiz izin süresi boyunca sağlık sigortası hizmetinden faydalandırılması 
sağlanması.

5510 sayılı kanunun 4.mad.- a ve c fıkralarına tabii 6475 sayılı kanuna göre görev yapan İHS’li personelin raporlu oldukları sürece 
ödenmeyen ikramiyelerinin kurum tarafından ödenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.
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50 - TRT personeline uygulanan gelir vergisi oranlarının sabitlenmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.

51 - Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolundaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri iş bu toplu sözleşmeden, yetkili 
sendika dışındaki sendikalara üye olmaları halinde sendika aidatı tutarında; herhangi bir sendikaya üye olmamaları halinde ise sendika 
aidatının iki katı tutarında yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilmesi.

Talebimiz Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca kabul edilmemiştir. Karara sendikamızca itiraz şerhi düşülmüştür.
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5. Dönem Toplu Sözleşme Tekliflerimizin Tasnif Komisyonu Üyeleri
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