




ÖMER BUDAK | Genel Başkan
Kıymetli Üyelerimiz ve
Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu Çalışanları,

Memur-Sen Konfederasyonu ve Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolunda Genel Yetkili Sendika Birlik Haber-Sen 

olarak, zorlu geçen 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecini mutabakatla tamamladık. Bir önceki dönem mutaba-

katsızlıkla sonuçlanan süreç hepimizi fazlasıyla rahatsız etmiş; bunun üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kuru-

lundan adil bir sonuç beklerken, hakem kurulunun işverenin noteri olması 5. Dönem Toplu Sözleşmesinin im-

zasız ve anlaşmasız tamamlanmasına sebep olmuştu. Ortaya konan tasdikle beraber iki yılın sonunda kamu 

görevlilerimizin ve hizmet kolu çalışanlarımızın enflasyonun altında ezilmesine hep beraber şahitlik ettik.

Birlik Haber-Sen ve Memur-Sen olarak önceki dönemde olduğu gibi bu dönemde, en başından beri aynı cüm-

leyi kuruyoruz: “Güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Güçlenen Türkiye’den payımızı istiyoruz.” Ancak bu dö-

nem hem görüşmeler öncesi yaptığımız hazırlıklarımızla hem de görüşmeler esnasında ortaya koyduğumuz 

tavırla yol haritamızda iyimserliğe yer olmadığını net bir şekilde göstermiş olduk.

6. Dönem Toplu Sözleşme hazırlıklarımıza aylar öncesinden üyelerimize ve hizmet kolu çalışanlarımıza sun-

duğumuz anket çalışmalarımız ve teşkilat üyelerimizle yaptığımız istişare toplantılarımızla başlamıştık. Bu 

çerçevede Kamu İşveren Heyetine sadece sendikal görüşlerimizin yanı sıra emek veren ve alın teri döken siz 

kamu çalışanlarının fikirlerini ve beklentilerini taşımanın haklı gururunu yaşamış olduk. 



İnsan onuru ve insanca yaşamayı temel alan Toplu Sözleşme tekliflerimizde öncelik olarak eşit işe eşit ücret, 

taşeronlaşmaya son verilmesi, iş güvencesinin sağlanması, uygun mali ve sosyal hakların sağlanması, saygın iş 

anlayışına uygun çalışma şartlarının oluşturulması, özlük ve sosyal hakların geliştirilmesini hedefledik. Kamu 

İşveren Heyetinin tüm baskı ve yönlendirmelerine rağmen bakış açımızı değiştirmeden, temel haklarımızdan 

feragat etmeden taleplerimizin arkasında durduk.

Görüşmelerin devamında tüm olumsuzlukları arkada bırakmak, taleplerimiz konusundaki ciddiyet ve karar-

lılığımızı vurgulamak için Ankara Anadolu Meydanı’nda yaklaşık 20.000 kişinin katılımıyla Türkiye tarihinin en 

büyük emek eylemine imza attık. Eylem kararımız haklı taleplerimizin kanıtı niteliğindeydi ve ülke genelinden 

her bakış açısı, düşünceye sahip kitlelerden de tam destek aldık. Bu bizi hem onore etti hem de yürüdüğümüz 

yolda güç kazanmamızı sağladı. 

Özellikle Pandemi sürecinin dünyada ve ülkemizde sebep olduğu ağır sorunları göz önünde bulundurduğu-

muzda, beklentilerimizden taviz vermememiz gerektiğini net bir şekilde görmüş ve göstermiş olduk. Bu zorlu 

dönemde başta hizmet kolu çalışanlarımız çok çalıştı, çok emek harcadı ve çok yıprandı. Bunlarla birlikte tüm 

dünyayı etkisi altına alan küresel kriz ve yaşanan ekonomik sorunların ülkemizdeki yansımaları bizleri üretme 

ve çalışma konusunda daha çok tetikledi. Sürecin son aşamasına geldiğimizde keskin çizgilerle belirlediğimiz 

taleplerimizi büyük ölçüde kabul ettirdik ve masadan mutabakatla ayrılma kararı aldık. Bunun neticesinde 

hizmet kolu çerçevemizde 20 madde, ayrıntılarıyla birlikte 23 kazanım ve genelden elde ettiğimiz başlıklarla 

birlikte 41 kazanımla iletişim hizmet kolu ve kamu görevlileri tarihine imza atmış olduk.



Toplu Sözleşme süreci kurnaz oyunculuklarla, sosyal medya silahşörlerinin altı boş cümleleriyle sonuçlan-

madığını birazdan inceleyeceğiniz sayfalarda açık ve net görülecektir. İki yıl için toplamda elde edilen %26’lık 

zammın yanı sıra yeni kazanımlarımız ve geliştirilen kazanımlarla birlikte önemli rakamlara imza atılmıştır. 

Hizmet kolu kazanımlarımızla birlikte kümülatif rakamlar da göz önüne alındığında, çalışanlarımız için elde et-

tiğimiz en düşük zam oranı iki yıl için %38’in üzerindedir. Bu rakamlar ise toplu görüşme ve Toplu Sözleşmenin 

kanunla düzenlendiği son yirmi yılın, kamu çalışanları adına yapılmış en kapsamlı ve en değerli zam oranını 

kapsamaktadır.

Bizler Birlik Haber-Sen ve Memur-Sen olarak 6. Dönem Toplu Sözleşme sürecini, bazılarının karalamalarına ve 

kambur olmalarına rağmen hayal bile edemeyecekleri noktaya getirerek sonlandırdık. Gelinen nokta sadece 

yüz karası sürmeye çalışanlar için yetersiz gösterilmeye çalışılabilir. Ancak daha yükseğe çıkmak adına emin 

adımlarla, ilk günün heyecanı ve şevkiyle yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz. 

Birlik Haber-Sen, üyelerine hizmet yolunda revan olmuş sendikacılığın ismidir. Bugün olduğu gibi bundan 

sonra da, ant içtiğimiz davamızın bir parçası olmaya devam edeceğiz. Bizlere bu zamana kadar destek vermiş, 

gücümüze güç katmaya çalışmış ve çalışan tüm kamu çalışanlarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Birlikte güçlendik, birlikte büyümeye, birlikte kazanmaya devam edeceğiz.
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6. Dönem Toplu Sözleşme

KAZANIMLARIMIZ
2022-2023 Zam Oranı

2022 yılı için;   %5+ %7  + Enflasyon Farkı

Toplamda  %12,35   oranında zam

2023 yılı için  %8+%6  + Enflasyon Farkı

Toplamda %14,48    oranında zam

1 Ocak 2022- 31 Aralık 2023 döneminde

Maaş ve ücretlerde, kümülatif   %28,61 ’lik artış

İki yıl için    %21,10   artış sağladık.

Toplamda   %49,71   artış aldık.

Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesinden
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6. Dönem Toplu Sözleşme

KAZANIMLARIMIZ

Sendikamıza
ÜYE OL! 400TL AL!

134,84 TL olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesini, 400 TL’ye yükselttik.

2023 Temmuz’da 489 TL artarak ödenmeye devam edecek.

262
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6. Dönem Toplu Sözleşme

KAZANIMLARIMIZ

TRT Personeline
ilave %5 artırım

TRT personelinin brüt ücretlerine ilave % 5 zam aldık.





13
6. Dönem Toplu Sözleşme

KAZANIMLARIMIZ
TRT’de Giyim Yardımı

Tüm TRT personeline giyim yardımı aldık.

Yeni dönemde yapılacak artış oranı,
TRT ve Genel Yetkili Sendika Birlik Haber-Sen
arasında belirlenecektir.
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6. Dönem Toplu Sözleşme

KAZANIMLARIMIZ
TRT’de Tüm Personele İlave Ücret

Tüm TRT personeline 175 TL ilave ücret aldık.
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6. Dönem Toplu Sözleşme

KAZANIMLARIMIZ
TRT’de Koruma ve Güvenlik
Görevlilerinin Ek Ödeme Oranı

Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelinin

ek ödeme oranına 8 puan ilave edilmesini, silahlı olarak görev yapanların ek 

ödeme oranlarına ayrıca 5 puan ilave edilmesini sağladık.
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6. Dönem Toplu Sözleşme

KAZANIMLARIMIZ
TRT’de Koruyucu Gıda Yardımı

TRT’de elektromanyetik, radyasyonlu ve insan sağlığını tehdit eden ortamlarda 

çalışan personele, koruyucu gıda yardımı aldık.
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6. Dönem Toplu Sözleşme

KAZANIMLARIMIZ
TRT’de Kahvaltı Servisi

TRT bünyesinde 06:00 nöbetine gelen tüm personele, iş yerlerinde tüketilmesi 

kaydıyla sabah kahvaltısı aldık.



TRT lojman ücretlerinde %15 oranında indirim yapılmasını 

sağladık.

TRT’de yayında çalışan personele gündüz nöbet değişimlerinde

servis hizmeti verilmesini sağladık.

TRT’de Konut Kira Bedeli

TRT’de Yayın Hizmetlerinde Çalışan 
Personele Servis Verilmesi

6. Dönem Toplu Sözleşme
KAZANIMLARIMIZ 22



Sözleşmeli personel için aile, eş ve çocuk yardımı, temel ücrete

uygulanmakta olan ve her yıl artan memur maaş katsayısı oranında

arttırılmaya devam etmesini sağladık.

19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerin-

den aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli pozisyonlarında istih-

dam edilen personel de yararlanmasını sağladık.

Aile, Eş ve Çocuk Yardımı

Sözleşmeli Personele Yiyecek Yardımı 

6. Dönem Toplu Sözleşme
KAZANIMLARIMIZ23



6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre 

bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemele-

rinde de il sınırı esas alınmasını sağladık. 

Seyyar Görev Tazminatı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uya-

rınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan 

veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin 

verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar 

dahilinde ödenmesini sağladık. 

Burs Alan veya Devletçe Okutulan
Çocuklar İçin Aile Yardımı Ödeneği Verilmesi

6. Dönem Toplu Sözleşme
KAZANIMLARIMIZ 24



659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendinde öngörülen “10.000” gösterge rakamı, “20.000” 
olarak uygulanmasını sağladık.

Avukatlık Vekalet Ücreti

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin kıdem ücretini düzen-

leyen 28 inci maddesinde yer alan “6” ibaresi “60 ayı tamamlama”, “11” 

ibaresi “120 ayı tamamlama”, “16” ibaresi “180 ayı tamamlama”, “21” 

ibaresi “240 ayı tamamlama” şeklinde uygulanmasını sağladık.

KİT’lerde Kıdem Ücreti Verilmesi

6. Dönem Toplu Sözleşme
KAZANIMLARIMIZ25



Kamu görevlilerine cuma namazı saatlerinde izin verilmesine 

ilişkin 2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasına

devam edilmesini sağladık. 

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye 
hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlileri 

hac süresince ücretsiz izinli sayılmasını sağladık. 

Cuma Namazı İzni

Hac İzni

6. Dönem Toplu Sözleşme
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İlgili mevzuat ve bu Toplu Sözleşme hükümleri uyarınca çocuklar için 

verilmekte olan aile yardımı ödeneği, Erişkinler İçin Engellilik Değer-

lendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az %40 engelli 

olan veya Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında 

Yönetmeliğe ekli 3 sayılı tabloya göre bu oran ve üzerine denk özel 
gereksinim durumu olan çocuklar için %50 artırımlı olarak 

ödenmesini sağladık.

Engelli Çocuk Aile Yardımı

6. Dönem Toplu Sözleşme
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Tedavi maksadıyla memuriyet mahalli dışına giden memur ve eşi ile 

bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocukları misafirhaneler-
den imkanlar nispetinde yararlanılmasını sağladık.

Memurların bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından yükseköğrenim 

görmekteyken sınav veya en fazla bir ay sürecek zorunlu staj sebebiyle 

memuriyet mahalli dışına gidenler, sınava gireceklerini veya öğrenim 

stajının zorunlu olduğunu belgelendirmek kaydıyla kamu kurumların-

ca işletilen misafirhanelerden imkanlar dahilinde kurum personeli ta-

rifesi üzerinden faydalanılmasını sağladık.

Misafirhanelerden Yararlanma

6. Dönem Toplu Sözleşme
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Helal gıda sertifikalı ürünlere ilişkin alt yapının kurulmasıyla eşgü-

dümlü olarak kamu kurum ve kuruluşlarınca yemek hizmeti sunulma-

sında bu ürünlerin kullanımına ihtimam gösterilmesini sağladık.

Helal Gıda

6. Dönem Toplu Sözleşme
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Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan engelli kamu
görevlilerine yönelik olmak üzere; 

a) Yürütmekte oldukları görevlerine intibaklarını ve mesleki verimlilik-

lerini arttırmak üzere mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi,

b) Engelliliklerinden kaynaklanan dezavantajlı durumların asgariye

indirilmesi amacıyla fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

c) Memuriyet mahalli dışında eğitim, kurs, seminer ve benzeri çalışma-

lar için görevlendirilmesi ve gerekli olması halinde kurumca refakatçi 

görevlendirilmesi,

ç) Kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması,

amacına dönük olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda

ihtimam gösterilmesini sağladık.

Engelli Kamu Görevlilerine Yönelik 
Düzenlemeler

6. Dönem Toplu Sözleşme
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Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme Metni
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