
6 ERZURUM ŞUBESİ
Şube Başkanı: Mücayit ÖZDEMİR
Hastaneler Cad. Acil Karşısı Şimşek Apt. Kat: 1 No: 1 25100
Tel: 0 442 233 80 32 • Fax: 0 442 233 80 32
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Bayburt, Hakkari, Ardahan, Iğdır, 
Bingöl, Artvin, Gümüşhane, Rize Muş, Bitlis

7 İSTANBUL YAKASI ŞUBESİ
Şube Başkanı: Ahmet KARATAY
Barbaros Bulvarı Akdoğan Sokak Tuncer Apt.
No: 36/15  34353  Beşiktaş
Tel: 0 212 258 80 30 - 288 87 61 • Fax: 0 212 258 32 81
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
İstanbul Yakası, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli

8 İSTANBUL ANADOLU YAKASI ŞUBESİ
Şube Başkanı: Sedat GÜNEY
Kuşdili Caddesi Yuvasan İşhanı No: 48/6  34714 Kadıköy
Tel: 0 216 349 93 62 • Fax: 0 212 346 40 41
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Bursa

9 İZMİR ŞUBESİ
Şube Başkanı: Özkan OYUK
V. Kazım Dirik Cad. Atabey İş Merkezi No: 13/301
35210 Pasaport
Tel: 0 232 446 22 21 • Fax: 0 232 446 23 63
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
İzmir, Denizli Aydın, Manisa, Muğla, Uşak, Çanakkale, Balıkesir

10 KAYSERİ ŞUBESİ
Şube Başkanı: Erol TOPRAK
Cumhuriyet Mah. Sultanhamam Cad.
Gümüşçü Apt. No: 9 K: 3-4 38040
Tel: 0 352 222 25 05 • Fax: 0 352 222 25 06
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Malatya

11 SAMSUN ŞUBESİ
Şube Başkanı: Necip AKYÜZ
Kale Mah. Cumhuriyet Cad. Sağlam İşhanı No: 26/4 55030
Tel : 0 362 432 02 66 • Fax: 0 362 435 53 04
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Samsun, Ordu, Amasya, Sinop, Giresun, Trabzon, Çorum

1 ADANA ŞUBESİ
Şube Başkanı: Mehmet AYDINOĞLU
T. Cemal Beriker Bulvarı Güleç İşhanı No: 23/16 01010 SEYHAN
Tel: 0 322 363 21 41 - 363 24 94 • Fax: 0 322 363 24 94
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Kilis

2 ANKARA 1 NOLU ŞUBESİ
Şube Başkanı: Ümit KAYMAL
İzmir Caddesi Fevzi Çakmak 1. Sok. No:16/8 Kızılay/ANKARA
Tel: 0 312 327 06 06 • Fax: 0 312 315 20 20
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Ankara, Bartın, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, 
Kırıkkale, Kütahya, Bolu, Zonguldak

3 ANKARA MERKEZ ŞUBESİ
Şube Başkanı: Eyyüp KOPARAN
Tuna Caddesi No: 30/8 06410 Yenişehir
Tel: 0 312 430 34 50 - 51 • Fax: 0 312 430 12 13
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
PTT, TÜRKSAT, AVEA, VODAFONE, TURKCELL, 
ÇAĞRI MERKEZLERİ

4 ANTALYA ŞUBESİ
Şube Başkanı: Hüseyin ÖZÇOBAN
Tahılpazarı Mah. A. Menderes Bulvarı
Gazihan İş Merkezi No: 19/26 07040
Tel: 0 242 247 84 99 - 246 11 33 • Fax: 0 242 247 87 65
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Konya, Afyonkarahisar

5 DİYARBAKIR ŞUBESİ
Şube Başkanı:  
Ofi s Gevran Cad. Kocakaya Apt. Kat: 1 No: 1 21100
Tel: 0 412 223 52 01 • Fax: 0 412 228 04 81
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, 
Mardin, Siirt, Van, Şırnak
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Genel Teşk. Sekreteri : Turgut AKTAŞ
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1 BURSA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: Hakan GÖKÇELER
Altıparmak Caddesi Karadağ Apt.
Tel : 0 224 220 40 73
Fax : 0 224 220 40 73

2 GAZİANTEP BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: İbrahim İNİK
İncirli Pınar Mah. 3 No’lu Cadde
Akınalan İş Merkezi Kat: 7 No: 68  27090
Tel : 0 342 444 1962 - 230 46 26
Fax : 0 342 220 07 02

3 KOCAELİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: Vural BAL
Ömerağa Mah. Ankara Caddesi
İpek Apt. No: 81/2   41000
Tel : 0 262 321 99 19
Fax : 0 262 321 99 19

4 KONYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: Ömer ŞENER
Şems-i Tebriz Mah. Şerafettin Caddesi
Tel : 0 332 350 50 45 • Fax: 0 332 353 21 92

5 TRABZON BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: İsmail BOSTAN
Gazipaşa Mah. Yavuz Selim Bulvarı No: 173 Kat: 5
Tel : 0 462 326 37 68 • Fax: 0 462 326 37 68

ÇEŞME EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
Sakarya Mah. Kelami Ertan Cad. No: 26
Tel : 0 232 712 90 35 - 712 92 57 - 712 92 58
Fax : 0 232 712 92 57

YEŞİLOVACIK EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
Antalya Yolu Çankaya Mah. No: 91 Yeşilovacık / Mersin
Tel : 0 324 747 54 57 (pbx)
Fax : 0 324 747 55 34
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bir önceki aya göre yüzde 0,04 

oran nda geriledi. 

 Y l n ilk yar s  itibariyle art  

oran  yüzde -1,64 oldu.

 G da enflasyonunda oniki ay 

itibariyle art  oran  yüzde 

5,33 oran nda gerçekle ti.

 Y ll k ortalama art  oran  ise 

yüzde 7,55 olarak hesapland .  

G da harcamas  çal mas na 

temel al nan beslenme kal b n-

da yer alan ürünlerin fiyatlar nda 

Haziran 2012 itibariyle gözlenen 

de i im öyledir:  

• Süt, yo urt, peynir grubunda; 

ortalama fiyatlar bak m ndan 

herhangi bir de i iklik görül-

memi tir. Süt fiyatlar ndaki 

hareketlilik (markalara göre 

fiyat n artmas  veya gerilemesi) 

dikkati çekmi tir.  

• Et, tavuk, bal k, sakatat, bak-

liyat gibi ürünlerin bulundu u 

grupta; et, tavuk ve sakatat 

ürünleri (ci er, böbrek vb) fiya-

t  ayn  kalm t r. Hesaplamada 

esas al nan bal n (alabal k, 

somon, levrek vb) fiyat nda da 

önemli bir de i iklik olmam -

t r. Yumurta fiyat  ise bu ay 3 

kuru  artarak tanesi 28 kuru  

olmu tur. Bakliyat ürünlerinin 

(nohut, mercimek, kuru fasul-

ye, barbunya vb) fiyatlar  bu ay 

da de i memi tir.    

• Ya  sebze-meyve grubundaki 

ortalama fiyat geli mesi mev-

sim ko ullar na da ba l  olarak 

mutfak harcamas n  yine olum-

lu yönde etkilemi tir. Ortalama 

sebze kilogram fiyat  bu ay 

daha da gerileyerek 2,12, orta-

lama meyve kilogram fiyat  ise 

biraz artarak 2,76 lira olarak 

hesaplanm t r. Sebze-meyve-

nin a rl kl  ortalama kilogram 

fiyat  ise gerileyerek 2,36 lira 

olmu  ve mutfak harcamas -

n  yakla k 5 lira geriletmi -

tir.  Yap lan hesaplamada -her 

zaman oldu u gibi- pazarda 

bol bulunan ve sat lan ürünler 

temel al nm t r.

• Ekmek, pirinç, un, makarna 

gibi ürünlerin bulundu u grup-

ta; bulgurdaki 10 kuru luk art  

hariç di erlerinde bu ay her-

hangi bir fiyat de i ikli i tespit 

edilmemi tir.          

• Son grup içinde yer alan g da 

maddelerinden; tereya , zey-

tinya , margarin ve ayçiçe-

i ya  fiyat  de i memi tir. 

Siyah ve ye il zeytin fiyat  bu 

ay dü ük tutarda da olsa geri-

lemi tir. Reçel, pekmez, tuz ve 

eker fiyat  de i mezken, bal n 

fiyat  artm t r. Baharat ürün-

leri (kimyon, nane, karabiber, 

vb) ile ya l  tohum ürünlerinin 

(ceviz, f nd k, f st k, ayçekir-

de i vb) fiyat  bu ay yine ayn  

kalm t r. Çay, hlamur ile salça 

fiyat  da bu ay de i memi tir.                    

“Açl k ve Yoksulluk S n r ” 

çal mas nda hesaplamaya temel 

olan g da maddelerinin fiyatlar , 

Konfederasyonumuzca piyasa-

dan, market ve semt pazarlar  

sürekli ve düzenli dola larak do -

rudan tespit edilmektedir. Çal -

ma bu niteli iyle ba ms zd r ve 

tüketici fiyatlar ndaki art  e ilimini 

yans tan “öncü gösterge” niteli i 

ta maktad r.  Ku kusuz hesapla-

nan “yoksulluk s n r ” tutar  ücret 

düzeyi olmay p, haneye girme-

si gereken gelir toplam n  ifade 

etmektedir. 

Tablo 2: G da Harcamas ndaki De i im

Haziran
2009

Haziran
 2010

Haziran
2011

Haziran
2012

Bir önceki aya göre de i im oran  (%) -1,45 -0,99 -0,38 -0,04

Bir önceki y l n Aral k ay na göre de i im oran  (%) -0,85 2,94 1,20 -1,64

Bir önceki y l n ayn  ay na göre de i im oran  (%) 3,17 11,54 7,36 5,33

12 ayl k ortalamalara göre de i im oran  (%) 7,66 8,20 8,16 7,55
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Ç
alışanlar açısından olumlu beklentilerle 

girdiğimiz 2012 yılını yarıladığımız şu günlerde, 

yıllardır ülke gündeminde olan ve bir türlü 

sonuçlandırılamayan çalışma hayatıyla ilgili 

bazı yasal düzenlemelerin hala tartışma aşamasında 

olduğunu görüyoruz.

İşveren kuruluşları ve buna paralel olarak, OECD,  IMF 

ve Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik kuruluşlar, 

öteden beri  Türkiye işgücü piyasasının kurallarının 

sertliğinden ve işçilik maliyetlerinin yüksekliğinden 

yakınmakta ve bu nedenle de ekonomik büyümenin 

istihdama yansımadığını savunmaktadırlar. İşgücü 

piyasası kurallarının daha esnek hale getirilmesi 

suretiyle sorunun aşılacağını iddia etmektedirler.

İşgücü piyasasının kurallarının esnek hale getirilmesi 

demek; İşverene ağır bir yük (!) olarak değerlendirilen 

Kıdem Tazminatı uygulamasının değiştirilmesi 

demektir. Özel İstihdam Büroları dolayısıyla sendikasız 

Kiralık İşçi uygulamasının gelmesi demektir. Kanayan 

yara olan Taşeron İşçiliğin kurumsallaşması demektir.

Bir ömür boyu emeğini,  güç ve yeteneğini çalıştığı 

işyerine harcayan, kendisinin ve ailesinin umut ve 

beklentilerini alacak olduğu kıdem tazminatına 

bağlayan işçinin aleyhine olduğunu düşündüğümüz, 

Kıdem Tazminatı Fonu uygulamasının gündeme 

geldiği günden bu yana Türkiye Haber-İş Sendikası 

olarak karşı olduk.  Bundan sonra da karşı duruşumuzu 

muhafaza edeceğiz. 

Aslında uzmanlık isteyen ve teknolojik konularda 

uygulanması gereken Taşeronluk müessesesi  (Alt 

İşveren, 4857 sayılı İş Hukuku Md II) , işveren tarafından 

üretim maliyetlerini düşürmek üzere pek çok işyerinde 

başvurulan bir yol olmuştur. Taşeronluk müessesi 

kullanılarak prim ve yan ödemesiz, asgari ücretle işçi 

çalıştırılmaktadır. Daha da ötesi çalışanlar aynı kaldığı 

halde taşeron şirketler değişmekte, işçiler de yeni 

şirketle yeni sözleşme yapmak zorunda kalmaktadır.  

Çözümün, bu kardeşlerimize sendikal örgütlenme 

veya bir sendikaya katılma hakkı verilmesi olduğuna 

inanıyoruz. 

1983 yılından beri yürürlükte olan, 2821 sayılı 

Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, 

Grev ve Lokavt Kanunu’nun yerine, sendikal  hak 

ve özgürlükler ile toplu sözleşme ve serbest  toplu 

pazarlık hakkının  demokratik toplum esasları 

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası
Genel Başkanı

Kıdem Tazminatı Fonu’na Karşı 
Duruşumuzu Muhafaza Edeceğiz...
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dikkate alınarak hazırlandığı iddia edilen Toplu İş 

İlişkileri Kanun Tasarısı,  Ekim 2011 tarihinde Bakanlar 

Kurulunda  kabul edilip,  Mart 2012 tarihinde Meclise 

gönderilmiş olmasına rağmen hala yasalaşamamıştır.

Bazı iş kollarının birleştirilmesi ve yeni iş kollarının da 

ilavesiyle iş kolu sayısı 28’den 21’e düşürülen yeni 

Kanun Tasarısında, bir iş kolunda Toplu İş Sözleşme 

yetkisi % 10’dan  % 1’e düşürülmüş olmasına rağmen 

bazı işkollarının birleştirilmesi sonucu ve SGK 

verileri dikkate alınması halinde Toplu İş Sözleşmesi 

yapma yetkisi olan 51 sendikadan pek çoğu barajı 

aşamamaktadır.

Söz konusu tasarı, sendikal faaliyetlerde bürokrasinin 

azaltılması ve sendikal çalışmalarda bazı kolaylıklar 

(üyeliğe giriş ve çıkışta noter şartının kaldırılması, 

e-devlet uygulaması, sendikaya giriş yaşının 

15’e düşürülmesi.) getirmektedir. Ancak Tasarıda 

işyerlerindeki temsilcilerin sendikal faaliyetleri 

nedeniyle haksız yere işten çıkarılmaları durumunda 

işe iade teminatını sağlayan açık bir hüküm 

bulunmamasını bir eksiklik olarak görüyoruz. Bu 

durumda işyerlerindeki sendikal çalışmalara dolaylı 

olarak işveren gölgesi düşecektir.

Öte yandan,  işverene külfet getirdiği için veya 

konuyla ilgili bilgi eksikliği yüzünden gerekli ve yeterli 

önlemlerin alınmaması nedeniyle, cinayet niteliğinde 

durum arzeden iş kazalarının sayısı hızla artmaktadır. 

İş Sağlığı ve Güvenliğini günümüz şartlarına ve 

ILO normlarına göre yeniden yorumlayarak bütün 

iş yerlerini kapsayacak şekilde ve iş kazalarının 

önlenmesi için işyerlerinde uyulması gerekli yeni 

önlemler içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 

TBMM’de kabul edildiğini sevinerek öğrenmiş 

bulunuyoruz. Darısı diğer yasal düzenlemelere olması 

dilek ve temennisiyle…

Dileriz ki; bütün bu erteleme ve ötelemelerin arkasında 

işçinin aleyhine olduğuna inandığımız Ulusal İstihdam 

Strateji Belgesi’nde yer alan hükümlerin adım adım 

hayata geçirilme düşüncesi yoktur. 

Türkiye Haber-İş Sendikası olarak bütün bu gelişmeleri 

yakından takip ediyoruz. Demokratik sistem içinde 

gerek üyelerimizin ve gerekse tüm çalışanların 

hak ve çıkarları için mücadelemizi bu güne kadar 

sürdürdüğümüz gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla 

sürdüreceğiz.

Temsilcisi olduğumuz iletişim sektörü,  1840 yılında 

Postahane-i Amirane adıyla kurulup, gurbet ve sıla 

özlemi içerikli şarkı ve türkülere konu olmuş dünün 

PTT’si 2005 yılındaki özelleştirme ile Telekom ve 

Posta Sektörü olarak ayrıştırılmıştır. Alanında marka 

olan Türk Telekom, bugünkü haline geldiyse, web 

sitelerinde iddia edildiği gibi yalnızca çağdaş teknoloji 

değil, günümüz teknolojisini uygulayan 29 bini aşkın 

işgücü sayesinde olduğu unutulmamalıdır.

Diğer yandan, halen liberalleşme sürecinde olan Posta 

Sektörümüzün posta hizmetlerine getirdiği çeşitlilik 

ve ivme açısından da Brüksel’de katıldığım “Posta 

Hizmetlerinin Liberalleşmesi Sürecinde Sendikaların 

Hazırlanması” konulu bir toplantıda; giriş sürecinde 

olduğumuz AB ülkelerinden hiç de geri olmadığımızı, 

hatta aday olan diğer ülkelerden fersah fersah ileride 

olduğumuzu gururla müşahede ettim.

Burada vurgulamak istediğim o ki;  bilimsel, teknolojik 

gelişmeler ışığında her  ulusla ve uluslararası kuruluşla 

karşılıklı diyaloğa, işbirliğine ve yardımlaşmaya 

açığız ama karşılıklı iyi niyetle ve ön yargısız 

olarak.  Yoksa biz geçmişten gelen güçlü devlet ve 

toplumsal geleneğimizle, sendikal çalışmalarımızı 

ve mücadelemizi, ülkemizin iç dinamiği içinde 

ve demokratik ilkeler doğrultusunda en iyiye ve 

doğruya ulaşmak amacıyla bugüne kadar yaptığımız 

gibi bundan sonra da yaparız. Gelen direktifler 

doğrultusunda hareket etmeyiz. “Gölge etmesinler 

başka ihsan istemiyoruz.”

Arkadaşlar, Türkiye Haber-İş Sendikası olarak 

sizlerden aldığımız güçle üyelerimizin ve tüm 

çalışanların lehine en iyiyi bulmak amacıyla sendikal 

haklarımızın bugün ve yarın amansız takipçisi olurken, 

bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak,  Vatanımıza ve Ulusal 

bütünlüğümüze karşı  (adı ne olursa olsun !) içerden 

ve dışarıdan gelen her türlü saldırıya karşı kararlılıkla 

karşı koyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. 

Hepsi bir yana, yine içimize ateş düştü kanıksamadık, 

kanıksamıyoruz, kanıksamamız mümkün değil. Kan ve 

gözyaşından beslenen hainler tarafından şehit edilen 

gencecik evlatlarımızın yasını tutuyoruz yine…

Her karışı şehit kanıyla sulanmış bu ülkemizin bölünmesi 

üzerine yapılan hesaplar ve kurulan tezgahlar 

ne olursa olsun, bu hain saldırıların sonucu nafile 

olacaktır. Dış kaynaklı, ulusal bütünlüğümüze yönelik 

bu saldırıların rastgele olmadığının bilincindeyiz. 

Bu nedenle susuyoruz ama suskunluğumuz zafiyet 

ve hoşgörü olarak algılanmasın, sağduyumuzdan 

kaynaklanmaktadır. Ülkemizi kaosa sokmak ve 

bölmek amacıyla atılan her kurşun, verdiğimiz her 

şehit, bizleri hainlere karşı, doğusuyla batısıyla, 

Hasan’ıyla Hasso’suyla, Mehmet’iyle Memo’suyla 

bütünleştirecektir. 

Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum.

Ruhları şad olsun…

Selam ve sevgilerimle…
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1 Mayıs Alanlarda Çoşkuyla Kutlandı
Türk-İş 1 Mayıs’ı Bursa’da Kutladı…

1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Günü’nde işçi ve emekçiler 
meydanlarda buluştu. İşçi-

nin en büyük bayramı 1 Mayıs, 
Bursa’da bahar havası estirdi. Bu 
yıl kutlamalar için Bursa’yı seçen 
Türk-İş ve Kamu-Sen’le birlikte 
çok sayıda sivil toplum örgütü, mi-
ting alanını doldurdu. 

Yaklaşık 25 bin işçinin katıldığı 
1 Mayıs kutlamalarına Genel Baş-
kanımız Veli Solak, Genel Mali 
Sekreterimiz Kemal İlçioğlu ve 
üyelerimizde katılarak destek ver-
diler.

Yüzlerce polis geniş güvenlik 
tedbiri alırken, Atatürk Stadyumu 
önünden binlerce emekçi Kent 
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Meydanı’na yürüyüşe geçip elle-
rinde dövizlerle sloganlar atarak 
kutlama yaptı. Gündemde ise “kı-
dem tazminatı” ve “esnek çalış-
ma” vardı. 

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama-
larının bu yıl ana merkezlerinden 

biri olan Bursa’da binlerce kişi mi-
ting alanını  doldurdu. Resmi tatil 
ilan edilen 1 Mayıs Emek ve Daya-
nışma Günü’nü Bursa’da kutlayan 
işçi konfederasyonu Türk-iş ile 
memur konfederasyonu Türkiye 
Kamu-Sen’in etkinliğine katılmak 

üzere Kocaeli, Eskişehir, Bilecik, 

Yalova, Çanakkale, Sakarya, Kü-

tahya ve Balıkesir’den otobüslerle 

Bursa’ya gelen gruplar, sabah sa-

atlerinde Atatürk Stadyumu önün-

de toplandı. 
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Binlerce kişi, burada davul ve 
zurna eşliğinde oynadıktan sonra 
ellerinde dövizlerle sloganlar ata-
rak Darmstadt Caddesi’nden yü-
rüyüşe geçti. Kutlamaların yapıldı-
ğı Kent Meydanı’na gelene kadar 
halay çekerek 1 Mayıs’ı kutlayan 
işçiler “Yaşasın 1 Mayıs” pan-
kartları ile sendika ve Türk bayrak-
ları taşıdılar.

Kent Meydanı’nda düzenle-
nen mitingde konuşan Türk-İş 
Genel Başkanı Mustafa Kumlu, 
“1 Mayıs Emek ve Dayanışma 
Bayramı’nda bu meydandan 
yükselen ses, halkın sesidir. 
Yılgınlığa umutsuzluğa yer yok. 
Bu ülkenin gerçek sahibi bizle-
riz” dedi. Sorunları dile getirmek 
için Bursa Kent Meydanı’nda top-
landıklarını belirten Türk-İş Genel 
Başkanı Kumlu, şunları kaydetti: 

“Bugün dünyanın her yerinde 
emekçiler, sermayenin, yoksul-
luğa, işsizliğe, savaşlara neden 
olan aç gözlülüğünü protesto 
ediyor. Türkiye’deki güvence-
siz çalışma biçimlerine isyan 
ediyoruz, işsizliğe, yoksulluğa, 
adaletsizliklere isyan ediyoruz. 
Sosyal devletin gün geçtikçe 
budanmasına isyan ediyoruz.” 

“Ulusal İstihdam Stratejisi 
diye bir şey çıkardılar. İşsizliği 
önleyeceklermiş. İşsizliği önle-
mek için ne yapmak istiyorlar? 
Kıdem tazminatı hakkımızı bu-
damak, esnek çalışma biçimleri-
ni yaygınlaştırmak, asgari ücreti 
bölgeselleştirmek, kiralık işçilik 
düzenlemesini getirmek istiyor-
lar ve daha neler neler” diyen 
Türk-İş Genel Başkanı Kumlu, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Kıdem tazminatımıza el uza-
tılmasını kabul edecek miyiz? 
Etmeyeceğiz. Genel grev yapa-
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cağız, genel grev. Peki esnek 
çalışma biçimleriyle köleleş-
tirilmeyi kabul edecek miyiz? 
Etmeyeceğiz. Asgari ücretin 
bölgeselleşmesini kabul ede-
cek miyiz? Etmeyeceğiz. Tüm 
bunlara ve haklarımıza yönelik 
diğer saldırılara karşı hep birlik-
te direnecek miyiz? Direneceğiz 
arkadaşlar. Ey hükümet sana 
sesleniyorum; yoksulluğu açlığı 
önle, işsize iş yarat, iş güvence-
sini, sosyal adaleti, adil bölüşü-
mü sağla. Taşeronluğu, cinayet 
haline gelen iş kazalarını engel-
le. İşsizlik sigortası fonundaki 
paralarımıza dokunma. Esnek 
çalışma biçimlerinden vazgeç. 
Kayıt dışı ekonomiye karşı mü-
cadele ver.”

Çalışanların kıdem tazminatına 
göz diken Ulusal İstihdam Strate-
jisi ile esnek ve kuralsız çalışma 
biçimlerine karşı çıkan Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail 
Koncuk, sendikal örgütlenmenin 
önüne çıkarılan engellere dikkati 
çekti.

Yurt çapında kutlanan 1 Mayıs, 
bir bayram havası içinde olaysız 
bir şekilde sona erdi.
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2012 Yılında İlk Başkanlar Kurulumuz 
Ankara’da Toplandı

Türkiye Haber-İş Sendikası 
Başkanlar Kurulu, 03 Nisan 
2012 tarihinde Ankara’da 

Sendika Genel Merkezi’nde top-
landı. 

Genel Başkanımız Veli Solak 
Başkanlar Kurulu’nun açılışında 
yaptığı konuşmada, ülkemizin ve 
çalışma hayatının gündemindeki 
konuları, işkolumuzda yaşanan 
gelişmeleri ve teşkilatın genel 
çalışmalarını değerlendirdi.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
ülkenin önemli sorunların başında 
terör olaylarının geldiğini belirte-
rek, “Terör gerekçesi ve amacı 
ne olursa olsun, insanlığa karşı 
yapılmış alçakça bir eylemdir. 
Ülkedeki huzur ortamını bozmak 
isteyenlere, Türk Milletinin daya-
nışması ve Türk Silahlı Kuvvet-
lerimizin özverili çabalarıyla hiç-
bir zaman izin verilmeyeceğine 

yürekten inanıyoruz. Bu hain sal-
dırıları yapanları lanetle kınıyor, 
saldırılarda şehit olanlara Yüce 
Allah›tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar diliyor, şehit ailelerine ve 
milletimize başsağlığı diliyorum” 
dedi.

Çalışma hayatının önemli bir 
sorunun da iş kazalarının olduğu-
nun altını çizen Genel Başkanımız 
Veli Solak, resmi rakamlara göre 
her gün ortalama 4 işçinin iş kaza-
larında yaşamını yitirdiğini belirte-
rek, “Emeği ile geçinen insanların 
evine ekmek götürmek için her 
gün hayatlarını ortaya koymak-
tadırlar. Daha çok kar etmek için 
birileri insan hayatıyla oynuyor. 
Yalnızca 2010 yılında iş kazaları 
sonucunda bin 454 işçimiz haya-
tını kaybetti. Bu sayıyı güne böl-
düğümüzde ortalama 4 işçimizi 
iş kazalarında kaybediyoruz. İş 

kazalarının önüne geçebilmek 
için denetimlerin mutlaka arttırıl-
ması ve kayıt dışı istihdama son 
verilmesi gerekmektedir.” diye 
konuştu.

TBMM Sağlık, Aile ve Sosyal 
İşler Komisyonu tarafından kabul 
edilen Toplu İş İlişkileri Kanun 
Tasarısı hakkında bilgiler veren 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
gelişmeleri yakından takip ettikleri-
ni, Türk-İş’in çalışma hayatı, sendi-
kal hak ve özgürlükler konusunda 
alacağı kararların arkasında oluna-
cağını söyledi.

Türk Telekom A.Ş. Genel 
Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlü-
ğü ve TÜRKSAT Genel Müdürlü-
ğü yetkilileri ile zaman zaman bir 
araya gelindiğini ifade eden Genel 
Başkanımız Veli Solak, “işyer-
lerinde toplu iş sözleşmesinin 
uygulanmasında yaşanan aksak-
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lıklarla ilgili olarak işverenleri-
mizle zaman zaman bir araya 
geliyoruz ve bu aksaklıkları en 
kısa zamanda gidermeye çalışı-
yoruz” diye konuştu.

Başkanlar Kurulu toplantısında, 
yeni dönem toplu iş sözleşme-

si görüşmelerinde izlenecek yol 
haritası değerlendirilmiş ve taslak 
çalışmaları üzerinde durulmuştur. 
Sözleşme görüşmelerinde ana 
ilke olarak, üyelerimizin kazanılmış 
haklarının korunması ve günün 
şartlarına göre geliştirilmesi benim-
senmiştir .

Türkiye Haber-İş Sendikası Başkanlar Kurulu 03 
Nisan 2012 tarihinde Sendika Genel Merkez’inde 
toplanarak, ülkemizde ve çalışma hayatında yaşanan 
gelişmeleri ve sendikamızın çalışmalarını değerlendi-
rerek, aşağıdaki hususlarda mutabakata varmıştır;

ü Başkanlar Kurulumuz, TBMM Sağlık, Aile ve 
Sosyal İşler Komisyonu tarafından kabul edi-
len Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı ile ilgili 
gelişmeleri yakından takip ederek, Türk-İş’in 
çalışma hayatı, sendikal hak ve özgürlükler ko-
nusunda alacağı kararın arkasında olunacağı-
nı kararlaştırdı.

ü Başkanlar Kurulumuz, terörü gerekçesi ve 
amacı ne olursa olsun, insanlığa karşı yapıl-
mış alçakça bir eylem olarak kabul etmekte-
dir. Bu hain saldırıları yapanları lanetle kına-
yan Başkanlar Kurulumuz, saldırılarda şehit 
olanlara Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar, şehit ailelerine ve milletimize başsağlı-
ğı dilemektedir.

ü İnsanların evine ekmek götürmek için her gün 
hayatlarını ortaya koyduklarını ve ortalama her 
gün 4 işçinin iş kazası sonucu hayatını kaybet-
tiği resmi rakamlarla tespit edilmiştir. Başkan-
lar Kurulumuz, iş kazalarının önüne geçebil-
mek için denetimlerin mutlaka arttırılmasını ve 
kayıt dışı istihdama son verilmesi gerektiğine 
dikkat çekmektedir.

ü Başkanlar Kurulumuz, yeni dönem toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerinde izleyeceği yol ha-
ritasını değerlendirmiş ve taslak çalışmalarının 
üzerinde durmuştur. Görüşmeler de ana ilke 
olarak, üyelerimizin kazanılmış haklarının ko-
runması ve günün şartlarına göre geliştirilmesi 
benimsenmiş tir.

ü Başkanlar Kurulumuz, iş kolumuzda sendikal 
örgütlenme dışında kalan tüm işletme ve iş-
yerlerinde çalışanları sendikamızın çatısı altına 
almak amacıyla örgütlenme çalışmalarına de-
vam edilmesini kararlaştırmıştır. 

Basınımıza ve kamuoyumuza saygıyla duyurulur.

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI
BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRİSİ

(03 Nisan 2012 - ANKARA)

Başkanlar Kurulu toplantısın-
da, ayrıca teşkilat çalışmaları ile 
ilgili olarak görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Başkanlar Kurulu toplantısının 
sonunda bir sonuç bildirisi yayın-
landı.
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Türkiye’nin İlk 3 Boyutlu Alışveriş Sitesi 
e-PTT AVM Hizmete Açıldı

Çeşme Sheraton Hotel’de 17 
Mayıs 2012 Perşembe günü 
düzenlenen açılış törenine, 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanı Binali Yıldırım, eski 
Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 
İzmir Milletvekili İlknur Denizli, 
PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdür Osman Tural, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) Başkanı  Tayfun Acarer, 
Türkiye Haber-İş Sendikası Genel 
Başkanı Veli Solak, Genel Mali 
Sekreteri Kemal İlçioğlu, Genel 
Eğitim Sekreteri Alaittin Değir-
menci, PTT Yönetim Kurulu Üye-
si ve Genel Müdür Yardımcıları 
Yusuf Toprak ile Özay Atbaş, PTT 
Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. 
Ender Ethem Atay, Münir Kaya 
Amanvermez, Ahmet Fethi Top-
taş, davetliler ve basın mensupları 
katıldılar.

Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı
Binali YILDIRIM, 
Türkiye’nin ilk 3 
boyutlu alışveriş sitesi 
e-PTT AVM’yi 
hizmete açtı.

Binali YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Yıldırım, Çeşme 
Sheraton’daki e-PTT AVM projesi-
nin tanıtım töreninde yaptığı konuş-
mada, 2003 yılında tüm kurumlarla 
ilgili brifing aldığını, 170 yıla yakın 
geçmişi olan PTT’nin dünyadaki 

değişime uyum sağlayamadığını 
gördüğünü belirtti.

PTT’nin 2000’li yılların başında 
yaygın hizmet ağının olduğunu, 
ancak hizmet verimliliği ve karlılığı-
nın iyi durumda olmadığını anlatan 
Yıldırım, “Neredeyse gelirleri ve 
giderleri birbirini zor karşılıyor-
du. Ayrıca 1990’lı yılların ortasın-
da PTT ve Telekom’un ayrılma-
sı da gelirin azalmasına neden 
olmuştu. Mektup yazma alışkan-
lığı da gittikçe kayboluyordu. Biz 
de değişen dünya şartlarında 
üzerimize düşeni yapmaya karar 
verdik” dedi.

PTT hizmetlerini 3 başlık altında 
topladıklarını, bu hizmetlerin pos-
ta, banka ve lojistik olduğunu dile 
getiren Yıldırım, PTT’nin sadece 
renkleriyle, amblemiyle değişme-
diğini aynı zamanda hizmet çeşit-
liliğini ve ağını genişlettiğini belirtti.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Binali Yıldırım, 
PTT’nin banka olmadığını, ancak 
bankaların yaptığı her işi yaptığı-
nı vurgulayarak, “Türkiye’nin en 
büyük finansal kuruluşu, en fazla 
parasal işlemin döndüğü ve bu 
işlemleri en ekonomik şartlarda 
gerçekleştiren kuruluş PTT’dir” 
diye konuştu.

PTT’nin daha önce 5-6 kurum-
la iş yaptığını, bugünse 181 ayrı 
kurumla sözleşmesinin bulundu-
ğunu söyleyen Yıldırım, 215 farklı 
kalemde vatandaşa hizmet götür-
düklerini ifade etti.

Kurumun 2003 yılında ayda 
2 milyon 700 bin işlem yaparken 
artık 24 milyon işlem gerçekleştir-
diğini dile getiren Binali Yıldırım, 
şöyle devam etti:

“Peki değişen nedir? Bir tek 
genel müdür değişmiş. Asıl zih-
niyet değişimi önemlidir. Vatan-
daşa hizmet odaklı anlayışın 
gelişmesi önemlidir. Bu yüzden 
kriz öncesi PTT sıfırdan 400 tril-
yon lira kara geldi. Bunu yapar-
ken iş yerlerini yeniledi. Yatırım-
ları da 15 kat arttı.

Bugün bin 342 noktada hiz-
met veriyor PTT. Devletin göre-
vi, vatandaşı nerede yaşarsa 
yaşasın hizmeti aynı kalitede 
ona ulaştırmaktır. PTT böyle bir 
görev de yapıyor. Evrensel hiz-
met yükümlülüğünü yerine geti-
riyor. Şehir demeden, köy deme-
den bütün götürüleri dağıtıyor.”

Bakan Yıldırım, Türkiye’de 
bilişim sektörünün çok geliştiğini 
ifade ederek, “Türkiye’nin bili-
şim altyapısı Avrupa›nın önün-
de. Göireve geldiğimizde Afrika 
seviyesindeydi. Türkiye’de mobil 
ve sabit internet abone sayısı 
18,5 milyona erişti. Göreve geldi-
ğimizde internetin ne olduğunu 
biliyorum. Çeviriyorsunuz çeviri-
yorsunuz karın guruldaması sesi 
gibi bir ses geliyor, internet de 
gelmiyordu. Bugün hem mobil, 
hem sabit 45 milyon vatanda-
şımız interneti kullanıyor” diye 
konuştu.

Bilgi iletişim sektöründe ser-
bestleşme dönemi yaşandığına 
dikkati çeken Binali Yıldırım, 
e-PTT AVM Projesi kapsamında 
51 KOBİ ile protokol imzalandığını, 
kamu sektörü ve özel sektörün bir-
likte çalıştığını dile getirdi.

Türkiye’de sanal ortamda alış-
verişin her geçen gün arttığını 
söyleyen Yıldırım, e-PTT AVM’de 
vatandaşın istediği dükkândan, 
istediği ürünü alabileceğini, ürünü 
de PTT’nin getireceğini dile getirdi.

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Osman Tural, mev-
cut hizmetleri iyileştirmek ve yeni 
hizmetler sunmak için çalıştıklarını 
belirtti.

PTT Kargo gibi büyük projeleri 
uygulamaya koyduklarını söyleyen 
PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Tural, şunları kay-
detti:

“Stratejik planımızı hazırla-
dık. 2023 yılına kadar uygulama-
ya koyacağımız 100’e yakın pro-
je var. Bugün hizmete alacağı-
mız proje de stratejik planımızın 
içinde yer alıyor. Bu Türkiye’nin 
ilk 3 boyutlu alışveriş merkezi 
olacak. Bir alışveriş merkezinde 
ne varsa olacak. Müşteriler sanal 
ortamda buluşup sohbet edebi-
lecek. Ayrıca e-PTT AVM’de yer 
alacak mağazaların online müş-
teri hizmetleri kapsamında sanal 
suret yani avatar şeklinde satış 
danışmanı atayabilmeleri saye-
sinde son kullanıcılar gerçek bir 
alışveriş merkezinde alışveriş 
yapar gibi e-PTT AVM’nin kapı-
sından girecek, ürünleri incele-
yecek ve isteyenler sanal dük-
kandaki müşteri temsilcisinden 
yardım alabilecek. Biz burada 
devletin güven duyulan yanı ile 
özel sektörün hız ve iş yapabil-
me kabiliyetini birleştirdik.’’

Tören sonunda Binali 
Yıldırım’ın sanal sureti (avatar) 
sanal ortamda kırmızı kurdele 
keserek e-PTT AVM’nin açılışını 
yaptı. İlk alışverişi de yapan Binali 
Yıldırım bin 750 liraya kırmızı bir 
bilgisayar satın aldı.

Alışveriş sırasında pazarlık yap-
mak isteyen Binali Yıldırım, siste-
min kimseye ayrıcalık tanımadığını 
ifade etti ve sistemi oluşturan PTT 
yetkililerine “Siz bu kapıdan çıkın-
ca beni tanımazsınız da” diye 
espri yaptı.

Osman TURAL
PTT Genel Müdürü
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Türkiye Haber-İş Sendikası Heyeti 
Çankaya Köşkü’nde

Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, 20 Mart 2012 tarihinde 

saat 17.30’da Türkiye Haber-İş 

Sendikası Genel Başkanı Veli 

Solak, Genel Mali Sekreteri Kemal 

İlçioğlu ve Genel Eğitim Sekreteri 

Alaittin Değirmenci’yi Çankaya’da 

Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde 

kabul etti.

Kabulde; Genel Başkanımız Veli 

Solak sendikamızın çalışmaları 

hakkında bilgiler verdi ve TBMM 

Sağlık, Aile ve Çalışma ve Sosyal 

İşler Komisyonu’nda kabul edi-

len “Toplu İş İlişkileri Kanun 

Tasarısı” hakkında da sendikamı-

zın görüşlerini sundu. Kabulde ayrı-

ca, ülkenin gündeminde yer alan 

diğer konularda görüşüldü.
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MHP Antalya Milletvekili, Plan ve 
Bütçe Komisyonu Üyesi Mehmet 

Günal 09 Şubat 2012 tarihinde sendi-

kamızı ziyaret ederek, Genel Başkanı-

mız Veli Solak ve Genel Teşkilatlan-

dırma Sekreterimiz Turgut Aktaş’la 

görüştü. Ziyarette Türk Koop-İş Genel 

Başkanı Eyüp Alemdar da bulundu.

Ziyarette, ülkenin ve çalışma haya-

tının gündemindeki konular görüşü-

lerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulu-

nuldu. 

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal
Sendikamızı Ziyaret Etti

Genel Başkanımız Veli Solak, 
Genel Sekreterimiz Levent 

Dokuyucu ve Genel Eğitim Sek-

reterimiz Alaittin Değirmenci, 20 

Şubat 2012 tarihinde Türk Tele-

kom A.Ş. Genel Müdürü K. Gök-

han Bozkurt’u, İnsan Kaynakları, 

Destek ve Regülasyon Başkanı 
Şükrü Kutlu’yu ve İç Denetim Baş-
kanı Nazif Burca’yı ziyaret ettiler.

Ziyaretlerde, Türk Telekom 
A.Ş.’de yaşanan gelişmeler görü-
şülerek, karşılıklı fikir alışverişinde 

bulunuldu. 

Genel Başkanımız Veli Solak 

ziyaretlerinde Türk Telekom 

A.Ş. Genel Müdürü K. Gökhan 
Bozkurt’a ve İç Denetim Başkanı 
Nazif Burca’ya sendikamız tarafın-
dan yaptırılan nostaljik radyo hedi-
ye etti.

Genel Başkanımız Veli Solak ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
K. Gökhan Bozkurt’u Ziyaret Ettiler

p Türk Telekom A.Ş. Genel Müdürü K. Gökhan Bozkurt’u 
ziyaret.

p Türk Telekom A.Ş. İç Denetim Başkanı Nazif Burca’yı 
ziyaret.
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AK Parti Genel Başkan 

Yardımcısı ve Ankara Mil-

letvekili Salih Kapusuz 

20 Şubat 2012 tarihinde Türk-İş 

Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.  

Ziyarette Genel Başkanımız Veli 

Solak hazır bulundu.

AK Parti Halkla İlişkiler Başkan-

lığı heyeti Türk-İş Başkanı Mustafa 

Kumlu’yu ziyaret etti. AK Parti Ge-

nel Başkan Yardımcısı Salih Ka-

pusuz, ziyarette yaptığı açıklama-

da, Türk-İş başkanlığına yeniden 

seçilen Mustafa Kumlu’yu tebrik 

etmek için bu ziyareti gerçekleş-

tirdiklerini söyledi. TBMM’de ça-

lışma hayatını ilgilendiren düzen-

lemeler için çalışmaların devam 

ettiğini belirten Kapusuz, yapılan 

Anayasa değişikliğinin ardından 

bazı adımların atılması gerektiğini 

dile getirdi. Çalışma Bakanlığı’nın 

hazırladığı iki önemli yasa tasa-

rısının TBMM’ye gönderildiğini 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Salih Kapusuz Türk-İş’i Ziyaret Etti

hatırlatan Salih Kapusuz, bu ta-

sarıların sendikalar ve intibakla il-

gili olduğunu ifade etti. Kapusuz, 

başkanlığa yeniden seçilen Mus-

tafa Kumlu ve yönetim kurulu 

üyelerini kutladı. Türk-İş Başkanı 

Kumlu da yaptığı açıklamada, 

yapılan genel kurulun ardından 

kendilerini tebrik etmek için zi-

yaret eden Kapusuz’a teşekkür 

etti. Toplu iş ilişkileri ile ilgili yasa 

tasarısının TBMM gündeminde ol-

duğunu belirten Mustafa Kumlu, 

tasarının komisyon ve genel kurul-

da görüşülmesinin ardından yasa-

laşacağını söyledi.

Türk-İş Başkanı KUMLU: 

“Türk-İş Olarak Kıdem 

Tazminatının Konuşulduğu 

Yerde Biz Olmayız” 

Yapılan açıklamaların ardın-

dan basın mensuplarının soru-

larını yanıtlayan Kumlu, kıdem 

tazminatı ile ilgili sorulan bir soru 

üzerine, Türk-İş’in Ulusal İstihdam 

Stratejisi ile ilgili görüşlerini daha 

önce bildirdiğini hatırlattı. Türk-İş 

Başkanı Kumlu, şunları söyledi: 

“Bugüne kadar Türk-İş olarak 

kıdem tazminatının konuşuldu-

ğu yerde biz olmayız dedik. 8-11 

Aralık 2011 tarihinde yapılan 

genel kurulda da ‘kırmızı çizgi-

miz kıdem tazminatıdır’ dedik. 

Kıdem tazminatının gündeme 

gelmesi genel grev sebebidir 

dedik. Bu konuyla ilgili görüş-

lerimizi bildirdik. Bizim kırmı-

zı çizgimiz kıdem tazminatıdır 

diyoruz. Üçlü danışma kurulu 

toplantısına katılacağız. Ulusal 

İstihdam Planı’nda kıdem taz-

minatı, bölgesel asgari ücret, 

esnek çalışma ve kiralık işçilik 

konuları var. Üçlü danışma ku-

rulu toplantısında ne yapmak 

istediklerini gördükten sonra 

gerekli açıklamaları yapacağız.”
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Genel Başkanımız Veli Solak 
06 Şubat 2012 tarihinde PTT 

Genel Müdürü Osman Tural, 
Genel Müdür Yardımcısı Özay 
Atbaş, Genel Müdür Yardım-
cısı Ali İhsan Karaca ve İnsan 
Kaynakları Daire Başkanı Erdal 
Örgen’i makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde, PTT Genel 
Müdürlüğü’nde yaşanan gelişme-
ler görüşülerek, karşılıklı fikir alış-
verişinde bulunuldu. Genel Baş-
kanımız Veli Solak ziyaretlerinde 
PTT Yöneticilerine sendikamız 
tarafından yaptırılan nostaljik rad-
yo hediye etti.

Genel Başkanımız Veli Solak
PTT Genel Müdürü 
Osman Tural’ı Ziyaret Etti

p PTT Genel Müdürü Osman Tural

p PTT Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca

p PTT Genel Müdür Yardımcısı Özay Atbaş

p PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanı Erdal Örgen
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Türk Telekom Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vakfı Genel Müdürü 

İlhan Hatipoğlu, Sağlık ve 
Sosyal İşler Müdürü Ali Emre 
Dinkçioğlu,   İdari ve Mali İşler 
Müdürü Asiye Aygül Aşar, 
Ticaret ve Finans Müdürü Gökhan 
Küpeli ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Tagi İş 23 Mayıs 2012 tarihinde 
sendikamızı ziyaret ederek, Genel 
Başkanımız Veli Solak, Genel Mali 
Sekreterimiz Kemal İlçioğlu ve 
Genel Eğitim Sekreterimiz Alaittin 
Değirmenci ile görüştüler.

Ziyarette, güncel konular görü-
şülerek, karşılıklı fikir alışverişinde 
bulunuldu. 

Türk Telekom Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vakfı Genel Müdürü İlhan 
Hatipoğlu, Genel Başkanımız 
Veli Solak’a çini işlemeli  bir tabak 
hediye etti.

Türk Telekom Sağlık ve 
Sosyal Yardım Vakfı Yönetimi 
Sendikamızı Ziyaret Etti
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Türk Telekom, çocuklarının 
karnelerini bilgisayarla ödül-
lendirmek isteyen müşte-

rileri için bilgisayar kampanyası 
başlattı. 

Türk Telekom açıklamasına 
göre şirketin, gelişen teknoloji-
ye ayak uydurmak ya da başarılı 
çocuklarının karnelerini bilgisayar-
la ödüllendirmek isteyen müşteri-
leri için geliştirdiği bilgisayar kam-
panyası bilgisayar sahibi olmayı 
kolaylaştırıyor.

Kampanya kapsamında Türk 
Telekom bireysel müşterileri 26,99 

TÜRK TELEKOM’DAN YENİ FIRSATTÜRK TELEKOM’DAN YENİ FIRSAT

TÜRK TELEKOM’DAN BİLGİSAYAR 
KAMPANYASI

Türk Telekom, müşterilerin hatlarının bağlı bulunduğu 
konutlara konut sigortası hediye ediyor

liradan başla-
yan taksitlerle 
masaüstü bilgi-
sayara, 31,99 liradan başlayan 
taksitlerle ise dizüstü bilgisayara 
sahip olabilecek.

Türk Telekom bireysel müşte-
rileri farklı özellikler sunan 3 mar-
ka, 24 ay ve 36 aydan oluşan tak-
sit seçeneklerinden kendisi için 
uygun olanı tercih edebilecek. 
Taksit tutarları, her ay ev telefonu 
faturasına eklenecek. Bilgisayar 

sahibi olmak isteyen Türk Tele-
kom bireysel müşterileri ek ücret 
ödemeden Türk Telekom bayii ve 
ofislerinden imzalayacakları söz-
leşme ile taksit süresince taahhüt 
vererek kampanyadan faydalana-
bilecek.

Türk Telekom, müşterileri için 
ev telefonu üzerinden değer 
yaratmaya devam ediyor. 

Türk Telekom, 31 Aralık 2012 tari-
hine kadar başvuruda bulunan 
tüm bireysel müşterilerin hatla-
rının bağlı bulunduğu konutlara 
Allianz Konut Sigortası hediye edi-
yor. Yangın, yıldırım, dahili su, infi-
lak ve hırsızlık durumlarına karşı 
konut sigortası imkanından fayda-
lanmak için herhangi bir taahhüt 
veya ücret talep edilmiyor.

31 Aralık 2012 tarihine kadar 
başvuruda bulunan tüm Türk 
Telekom bireysel müşterilerinin 
evleri ücretsiz olarak yangın, yıl-

dırım, dahili su, infilak ve hırsızlık 
durumlarına karşı Allianz güven-
cesiyle 5.000 TL tutarında sigorta 
kapsamına alınacak. 13 milyon 
Türk Telekom bireysel müşterisi 
herhangi bir taahhütte bulunma-
dan ve hiçbir ek ücret ödemeden 
konut sigortasından faydalana-
bilecek. Türk Telekom bireysel 
müşterilerinin evleri kampanyaya 

başvurduktan sonra 12 ay boyun-
ca, yıldırım, dahili su, infilak ve 
hırsızlık durumlarına karşı sigorta 
güvencesi altına alınacak.

Kampanyadan yararlanmak 
isteyen Türk Telekom bireysel 
müşterileri, 444 1 444 Türk Tele-
kom Müşteri Hizmetleri, Türk Tele-
kom ofis ve bayileri, SMS ya da 
web sitesi aracılığı ile başvurula-
rını gerçekleştirebilecek. SMS ile 
başvurmak isteyen müşterilerin 
tüm mobil operatörlerden Sigorta 
yazıp, boşluk bırakıp başında sıfır 
olmadan alan kodu ile birlikte tele-
fon numaralarını 6616›ya gönder-
meleri yeterli. 

şla-
erle

bilgi-
,99 liradan başlayan

di ü tü bil i
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Türkiye’nin öncü iletişim ve 
bilgi teknolojileri şirketi Türk 
Telekom A.Ş. yeni Genel 

Müdürlük binasının temel atma 
töreni 03 Şubat 2012 tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirdi. 

Törene Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı Bina-
li Yıldırım, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu (BTK) Başkanı Dr. 
Tayfun Acarer, Altındağ Beledi-
ye Başkanı Veysel Tiryaki, Türk 
Telekom Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili ve TRT Genel Müdürü İbra-
him Şahin, Türk Telekom Grup 
CEO’su Hakam Kanafani, Türk 
Telekom CEO’su K. Gökhan Boz-
kurt, PTT Genel Müdürü Osman 
Tural, Türk Telekom İnsan Kay-
nakları, Destek, Regülasyon Baş-
kanı Şükrü Kutlu, SGK Yönetim 
Kurulu Üyesi Salih Kılıç, Türkiye 
Haber-İş Sendikası Genel Başkanı 
Veli Solak, Türk Telekom Yöneti-
cileri ve çok sayıda konuk katıldı. 

Türk Telekom’un Ofis Kule-
si 192 metrelik yüksekliği ile 
Ankara’nın en yüksek binası ola-
cak. 2013 yılında tamamlanma-

Türk 
Telekom 
A.Ş. 
Ankara’da 
192 Metrelik 
Ofi s Binası 
Yapıyor…
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sı planlanan Türk Telekom’un 
yeni genel müdürlük binasının, 
modern tasarımı, akıllı bina tek-
noloji ve doğa dostu, yenilenebi-
lir enerji kaynakları özellikleriyle 
Ankara›’nın sembol binalarından 
olması hedefleniyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Binali Yıldırım, 
temel atma töreninde yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin 1,5 asır-
lık iletişim haberleşme kuruluşu 
olan Türk Telekom’un yeni genel 
müdürlük binasının Ankara’nın en 
yüksek binası olacağını ve Altın-

dağ Belediyesi sınırları içerisinde 
yapımının gerçekleştirileceğini 
belirtti.

Temelini attıkları binanın açı-
lışını da beraber yapmayı temen-
ni eden Bakan Yıldırım, “Türk 
Telekom’a da yakışan budur. 
Türkiye’nin en köklü en eski 
iletişim kurumlarından biri olan 
Türk Telekom’un, belli ki gözü 
yükseklerde” dedi. 

Sadece yerin üstüne yatı-
rım yapmanın yeterli olmadığını 
belirten Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldı-

rım, iletişimin, hem yerin altında 
hem yerin üstünde iletişim oto-
banlarının sayısının, kapasitesi-
nin artırılması anlamına geldiğini 
söyledi. Türkiye’nin bilgi toplumu 
olma yönünde hızla ilerlediğini 
kaydeden Bakan Yıldırım, Türk 
Telekom’un Türkiye’ye büyük hiz-
metleri olduğunu belirtti. Zama-
nın, teknolojinin geliştiğini ifade 
eden Yıldırım, Türk Telekom’un 
da bu değişime uygun kendisini 
geliştirdiğini vurguladı. 

2002 yılından önce Türkiye’de 
geniş bant internet erişiminin 
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ticaretini, seyahatini, devletle 
olan işlerini hep sanal ortamdan 
yapmayı tercih ediyor. Bakın 
e-devlet uygulamalarında 12 
milyona yaklaştık. Hatta 350 bin 
civarında e-devlet kullanıcısı 
da 66 yaş ve üzeri vatandaşla-
rımız. Türk insanın değişime, 
dönüşüme, yeniliklere ne kadar 
açık olduğunu, ne kadar kolay 
benimsediğini bu örnek bile 
açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Bina akıllı, bina fiyakalı her 
şey tamam, ama binalarla iş bit-
miyor. Önemli olan onun içine 
doldurmaktır. İçini doldurmak-
tan kastım; burada ülkemiz için 
katma değerli ürünler ortaya 
koyacak, hizmetler ortaya koya-
cak personelin bulunmasıdır. 

Binali YILDIRIM
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

bulunmadığını anlatan Yıldırım, 
bugün itibarıyla Türkiye’nin her 
köşesinde, hatta deprem anında 
Erçiş’in köylerinde bile 3. nesil 
iletişim ile naklen yayınlar yapıl-
dığını hatırlattı. Bunun Türkiye’nin 
geldiği noktayı gösterdiğini ifade 
eden Yıldırım, Türkiye’nin ileti-
şimde çok önemli yol kat ettiğini 
kaydetti. Bunları asla yeterli gör-
mediklerini ifade eden Yıldırım, 
Türk Telekom’a ve bütün iletişim 
şirketlerine hedef olarak, fiber eri-
şim alt yapısını evlere kadar hem 
kapasite olarak, hemde hız olarak 
artırmalarını verdiklerini söyledi. 
Buna ilk cevap verenin Türk Tele-
kom olduğunu, Türk Telekom’un 
bu yıl kapsamlı bir erişim yatırım 
programını açıkladığını hatırlatan 

Yıldırım, Türk Telekom’un 3 mil-
yon haneye ulaşacak bir alt yapıyı 
gerçekleştireceklerini belirtti. 

Önlerindeki en önemli hedefin 
alt yapının kapasitesini geliştir-
mek olduğunu belirten Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

“Üst yapı zaten kendiliğinden 
gelişiyor. Eğer yolları yapmaz-
sak ne kadar trafik üretirseniz 
üretin sonuç alamayız. Mutlaka 
yolları, şeritleri, bilgi otobanla-
rını alabildiğince genişletmesi 
lazım. Çünkü bilgi toplumuna 
doğru hızla giderken, o kadar 
çok uygulamalar artıyor ki, 
sanal alemdeki uygulamalar çok 
hızlı gelişiyor. Vatandaş gittikçe 
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Bu anlamda Türk Telekom, bir 
yandan ülkemizin iletişimine, 
bilişim hayatımıza birçok ürün-
ler kazandırırken, diğer yandan 
da sosyal sorumluluğunu asla 
ve asla ihmal etmedi. Örnek, 
50’den fazla okul. Türkiye›nin 
her tarafından MEB ile öğret-
menlerimizin kullanacağı bil-
gisayar yazılım programları, 
bilgi teknoloji sınıfları, internet 
evleri ve kablolu geniş bant 
erişim olmayan köylere mezra-
lara kadar iletişim alt yapısının 
kurulması. Bütün bunlar birer 
sosyal sorumluluk projesidir.”

Veysel TİRYAKİ
Altındağ Belediye Başkanı

Gökhan BOZKURT
Türk Telekom Genel Müdürü

Şükrü KUTLU
Türk Telekom İnsan Kaynakları 
Destek ve Regülasyon Başkanı

İlk etapta 52 okulda bu proje-
nin uygulanacağını belirten Bakan 
Yıldırım, Türk Telekom’un bura-
da da “Bende varım” dediğini ve 
projeyle ilgili okulların erişim alt 
yapısını hazır hale getirdiğini söy-
ledi. Bunun aynı zamanda ülkenin 
fiber alt yapısının kapasite artırma-
sına yönelik de önemli bir adım 
olduğunu vurgulayan Yıldırım, 
şöyle devam etti:

“Doğrusu bu güzel, akıl-
lı, fiyakalı binada, daha çok 
güzel hizmetleri Türk Telekom, 
1,5 asırdır verdiği gibi yeni bir 
anlayışla vermeye, geliştirme-

ye devam edecektir. Bu proje 
Altındağ›a çok yakışacak. Geliş-
mek, geleneklerini koruyarak 
değişmek demektir. Bunu en 
güzel şekilde Altındağ ilçesi 
yapıyor. Gelenekle geleceği 
bir arada buluşturan böyle bir 
projenin de bu ilçe sınırlarında 
olması çok güzel oldu.”

Bakan Yıldırım, Türk 
Telekom’un Şubat ayından itiba-
ren engelli vatandaşlara yüzde 
25 indirimli internet kullandırmaya 
başladığını hatırlatarak, buna ben-
zer teşviklerin devamını artarak 
beklediklerini ifade etti.
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Türk Telekom Ceo’su Gökhan 
Bozkurt da Türk Telekom olarak 
2012 yılına çok hızlı başladıkla-
rını, her hafta yeni bir hizmetle-
rini duyurduklarını söyledi. Türk 
Telekom’un gayrimenkul yatı-
rımlarını kesintisiz sürdürdüğünü 
anlatan Bozkurt, yatırım harca-
malarının son 6 yılda 1 milyar lirayı 
aştığını bildirdi. 

Ankara’ya mimarı alanda 
değer katacak böyle bir projeyi 
başlatmanın heyecanı ve gururu-
nu yaşadıklarını ifade eden Türk 
Telekom Ceo’su Gökhan Boz-
kurt, Ankara’nın en teknolojik ve 

çevreci ofis binalarından birisi ola-
cak yeni genel müdürlük binasının 
Ankara’nın sembol binalarından 
biri olmasını hedeflediklerini kay-
detti.

Türk Telekom’un Türkiye’nin 
sadece erişim altyapısına yatırım 
yapmakla kalmadığını belirten 
Türk Telekom İnsan Kaynakları, 
Destek ve Regülasyon Başkanı 
Şükrü Kutlu, şirketin istihdama ve 
geleceğe yatırım yaptığını belirte-
rek, Türk Telekom’un, yurt gene-
line yayılmış inşaat çalışmalarıyla 
da Türkiye’nin en önemli inşaat 
yatırımcılarından biri olduğunu 
vurguladı.

Altındağ Belediye Başkanı 
Veysel Tiryaki de yaptığı konuş-
mada Türk Telekom’un son tekno-
loji ile yapılan binasının Ankara’ya 
ve Altındağ ilçesine hayırlı olma-
sını diledi. Türk Telekom’un 
Türkiye’nin her köşesine yaptığı 
yatırımlardan bir tanesine şahitlik 
ettiklerini ifade eden Tiryaki, bina-
nın proje aşamasından bitimine 
kadar Altındağ Belediyesi olarak 
üzerlerine düşeni yapacaklarını 
söyledi.

Konuşmaların tamamlanması-
nın ardından, Ulaştırma, Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım ve beraberindeki heyet 
düğmeye basarak inşaatın teme-
lini attılar.

Yaklaşık 6 bin 300 metrekarelik 
zemin oturumu bulunan bina, üç 
bodrum kat ve zemin üzerinde 33 
kat olmak üzere 36 katlı olacak. 
54 bin 290 metrekare kapalı alanı 
bulunacak binada toplam 1.500 
kişi çalışacak. Genel müdürlük 
birimlerinin de yer alacağı binada 
550 kişi kapasiteli konferans salo-
nu, fuaye ve çok amaçlı alanlar 
bulunacak. Binanın 2013 yılında 
tamamlanması planlanıyor.

İç bahçe tasarımları, katlardaki 
yeşil alanları ile yeşil bina konsep-
tini barındıracak bina, aynı zaman-
da Ankara›’nın bina içi yeşil alana 
sahip ilk binası olacak.
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Türk-İş Başkanlar Kurulu Toplandı

Türk-İş Başkanlar Kurulu, 05 
Haziran 2012 Salı günü saat 

14.00’da Konfederasyon Genel 

Merkezi’nde toplandı. 

Türk-İş Başkanlar Kurulu top-

lantısına sendikamızı temsilen 

Genel Başkanımız Veli Solak 

katıldı.

Basına kapalı olarak yapılan 

Türk-İş Başkanlar Kurulu toplan-

tısında, Toplu İş İlişkileri Kanun 

Tasarısı, Hava İş Koluna getirilen 

grev yasağı ve çalışma hayatı-

nın gündemindeki genel konular 

görüşüldü.

Başkanlar Kurulu toplantısının 

sonunda bir sonuç bildirisi yayın-

landı.
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TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU 
BİLDİRİSİ

6 Haziran 2012 - Ankara

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 05 Haziran 
2012 tarihinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde 
toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır: 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Toplu İş İlişkileri Yasası’nın çıkarılmaması-
nı gerekçe göstererek, yüzlerce işyerinde 
binlerce işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleş-
meleri için yetki vermemektedir. TÜRK-İŞ 
Başkanlar Kurulu, bu mağduriyetin gideril-
mesini; TBMM gündeminde bekleyen Toplu 
İş İlişkileri Yasası’nın TÜRK-İŞ’in talepleri de 
dikkate alınarak bir an önce çıkarılmasını is-
temektedir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, Hükümetten, 
Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesi’nde yer 
alan emek karşıtı hükümleri çıkarmasını iste-
mektedir. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, esnek 
çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılmasına, var 
olan esnek çalışma biçimlerinin yasalaştırıl-
masına, güvenceli esneklik aldatmacasına, 
özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi 
verilmesine, asgari ücretin bölgeselleştiril-
mesine, işsizlik sigortası fonunun amacı dı-
şında kullanılmasına, kıdem tazminatının hak 
kaybına yol açacak şekilde fona dönüştürül-
mesine karşıdır. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 
kıdem tazminatında hak kaybına yol açacak 
bir uygulamanın TÜRK-İŞ açısından GENEL 
GREV sebebi sayılacağını hatırlatmakta ve 
bu konudaki kararlılığını vurgulamaktadır. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, hava iş kolu-
nun grev yasağı kapsamına alınmasını, hükü-
metin çokça dile getirdiği “ileri demokrasi” 
yaklaşımıyla taban tabana çeliştiği görüşü-
nü dile getirmektedir. TBMM gündeminde 
bulunan Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı’nın 
ilgili maddesinde hava iş kolu grev yasa-
ğı kapsamında olmamasına karşın, sosyal 
tarafların mutabakatına aykırı olarak torba 

yasanın bir maddesiyle hava iş koluna grev 
yasağı getirilmesi demokratik rejim işleyişi 
ile bağdaşmamaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar 
Kurulu, hava iş koluna getirilen grev yasa-
ğını kınamakta, HAVA-İŞ Sendikamızın THY 
işyerlerinde yaptığı eylemi desteklemektedir. 
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, THY işverenini 
eylem nedeniyle işten çıkardığı işçilerimi-
zi işe geri almaya ve işten çıkarmalara son 
vermeye çağırmaktadır. TÜRK-İŞ Başkanlar 
Kurulu, hava iş koluna getirilen grev yasağı-
nın ILO sözleşme ve ilkelerine aykırı olduğu 
gerçeğinden hareketle konunun uluslararası 
platformlara taşınması kararı almıştır. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu ülkemizde uy-
gulanan ekonomik ve sosyal politikalarda 
özellikle geniş halk kesimlerinin yaşam ve 
çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep et-
mektedir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu demokratik 
sistemin tüm kurum ve kurallarıyla işlerliğe 
kavuşmasının, evrensel hukuk ilkelerinin uy-
gulamalarda temel alınmasının zorunluluğu-
na işaret etmektedir. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu kamuoyuna 
yansıyan söylem ve davranışların toplumda 
ayrımcılık ve gerginlik yaratmayacak nitelikte 
olmasının toplumsal barış açısından önemi-
ne işaret etmekte, siyasi parti liderlerini so-
run yaratıcı yaklaşımlar yerine çözüm odaklı 
politikalar üretmeye çağırmaktadır. 

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, başta Deri-İş 
Sendikamıza üye TOGO, Kampana, Safra-
noğlu işçileri olmak üzere ülke çapında sen-
dikalaşma mücadelesi veren tüm emekçiler 
ile Petrol-İş Sendikamıza üye Soda, Krom-
san ve tuz işçilerinin sürdürdüğü grevleri 
desteklemektedir. 
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İzmir Şubemizin Temsilcileri İle 
Toplantı Yapıldı

18 Mayıs 2012 tarihinde, Genel 
Başkanımız Veli Solak, 

Genel Mali Sekreterimiz Kemal 
İlçioğlu ile Genel Eğitim Sekrete-
rimiz Alaittin Değirmenci, İzmir 
Şubemizi ziyaret ederek, Şube 
Yöneticilerimiz ve temsilcilerimizle 
Şubemizin toplantı salonunda bir 
araya geldiler.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
toplantıda yaptığı konuşmasına 

İzmir Şubemizin yeni oluşan yöne-
tim kuruluna görevlerin de başarı-
lar dileyerek başladı.

Çalışma hayatının içinde 
bulunduğu sıkıntılara değinen 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
“Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarı-
sı” ve “Kıdem Tazminatı” hakkın-
da bilgiler vererek bu konulardaki 
gelişmeleri yakından takip ettikle-
rini ifade etti.

Türk Telekom A.Ş. Genel 
Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlü-
ğü ve TÜRKSAT Genel Müdür-
lüğü yetkilileri ile zaman zaman 
bir araya gelindiğini ifade eden 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
“işyerlerinde toplu iş sözleşme-
sinin uygulanmasında yaşanan 
aksaklıklarla ilgili olarak işve-
renlerimizle zaman zaman bir 
araya geliyoruz ve bu aksaklık-
ları en kısa zamanda gidermeye 
çalışıyoruz” diye konuştu.

Önümüzdeki dönem toplu iş 
sözleşmesi görüşmeleri için taslak 
çalışmalarının başlatıldığını, tem-
silcilere bu konuda önemli görev 
düştüğünü belirten Genel Başka-
nımız Veli Solak “Önümüzdeki 
dönem Toplu Sözleşme görüş-
melerinde, üyelerimizin mevcut 
haklarını korumak suretiyle, 
ülkemizin ekonomik şartlarını 
da göz önünde tutarak görüş-
melerimizi en iyi şekilde yürüte-
ceğiz” dedi.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
toplantının sonunda temsilcileri-
mizin sorularını cevapladı.
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Genel Başkanımız Veli Solak 
Posta İşleme ve Dağıtım 
Başmüdürlüğü’nde Üyelerimizle 
Biraraya Geldi

Genel Başkanımız Veli Solak 
17 Nisan 2012 tarihinde 
Ankara Posta İşleme ve 

Dağıtım Başmüdürlüğü’ nde çalışan 
üyelerimizle bir toplantı yaptı.

Genel Başkanımız Veli Solak 
toplantıda yaptığı konuşmada, ça-
lışma hayatının gündemindeki ko-
nuları, PTT’de yaşanan gelişmele-
ri ve teşkilatın genel çalışmalarını 
değerlendirdi.

“Toplu İş İlişkileri Kanun 
Tasarısı” ve “Kıdem Tazminatı” 
hakkında bilgiler veren Genel Baş-
kanımız Veli Solak, çalışmaları ya-
kından takip ettiklerini ifade etti.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
“PTT bizim Sendikamızın ilk var 
olduğu kuruluştur. Bizim gözü-
müzde PTT’nin yeri ve önemi 
farklıdır.” dedi.

PTT’deki gelişmeleri de yakın-
dan takip ettiklerini belirten Genel 
Başkanımız Veli Solak, “PTT her 
geçen gün kendini yenileyen 
ve kâr eden bir kuruluş haline 
gelmiştir. PTT’nin gelişmesinde 
sayın genel müdürümüzün ve 
ekibinin de gayretleri büyük-
tür. Bizler de çalışanlar olarak 
gerekeni bugüne kadar yaptık, 
bundan sonra da üzerimize dü-
şen görevi yapacağımızdan hiç 
kimsenin kuşkusu olmasın” diye 
konuştu.

PTT Genel Müdürlüğü yetki-
lileri ile zaman zaman bir araya 
gelindiğini ifade eden Genel Baş-
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kanımız Veli Solak, “işyerlerinde toplu iş 
sözleşmesinin uygulanmasında yaşa-
nan aksaklıklarla ilgili olarak işverenle-
rimizle zaman zaman bir araya geliyo-
ruz ve bu aksaklıkları en kısa zamanda 
gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüş-
meleri için taslak çalışmalarına başlandığı-
nı söyleyen Genel Başkanımız Veli Solak 
“Önümüzdeki dönem Toplu Sözleşme 
görüşmelerinde, üyelerimizin mevcut 
haklarının koruyarak, ülkemizin ekono-
mik şartlarını da göz önünde bulundu-
rarak kamu sözleşmeleri ile birlikte gö-
rüşmelerimizi yürüteceğiz” dedi.

Genel Başkanımız Veli Solak, toplan-
tının sonunda üyelerimizin sorularını ce-
vapladı.

Toplantının tamamlanmasından sonra 
Genel Başkanımız Veli Solak, İşyeri Baş-
temsilcimiz Ferhat Daldal ve Temsilcimiz 
Mahmut Özcan Posta İşleme ve Dağıtım 
Başmüdürü Ali Aybal’ı makamında ziya-
ret ettiler.
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Adana Şubesi Olağanüstü 
Genel Kurulu Yapıldı

Şube Başkanlığına Mehmet Aydınoğlu,
Şube Sekreterliğine Alptekin Ilıca, 
Şube Mali Sekreterliğine de Halil Macık 
seçildi.
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Adana Şubemizin Olağanüstü 

Genel Kurulu 28 Nisan 2012 

tarihinde İnci Otel’de yapıldı.

Olağanüstü Genel Kurulda 

yeterli çoğunluğun sağlandı-

ğı Şube Başkanı (eski) İbrahim 

Kaya tarafından belirtilerek Genel 

Kurulun açılışı yapıldı. 

Genel Kurulu, Başkanlığını 

Genel Başkanımız Veli Solak’ın 

yaptığı bir Divan Heyeti yönetti.

Divan Başkanı ve Genel Baş-

kanımız Veli Solak, Divan seçi-

minde şahsı ve Divan üyelerine 

gösterdikleri güvenden dolayı 

delegelere teşekkür etti. 

Olağanüstü genel kurul süre-

ci ve çalışma hayatının içinde 

bulunduğu sıkıntılar hakkında bil-

giler veren Genel Başkanımız Veli 

Solak, genel kurulun sonunda 

seçimi kim kazanırsa kazansın, 

kazananın 50 yıllık bir tarihe sahip 

olan Türkiye Haber-İş Sendikası 

olacağını söyledi.

Genel Kurulda, Mustafa Kemal 

Atatürk ve silah arkadaşları, ülke 

güvenliğinde şehit düşen güven-

lik güçleri ve çeşitli iş kazaların-

da hayatını kaybedenler için 1 

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası Genel Başkanı

Mehmet AYDINOĞLU
Adana Şube Başkanı

dakikalık saygı duruşu yapıldı ve 

İstiklâl Marşı okundu.

İki listenin yarıştığı genel kurul-

da yapılan seçimlerin sonunda 

Şube Başkanlığına Mehmet Aydı-

noğlu, Şube Sekreterliğine Alpte-

kin Ilıca ve Şube Mali Sekreterliği-

ne de Halil Macık seçildi.
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PTT YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE GENEL MÜDÜRÜ

OSMAN TURAL İLE RÖPORTAJ

OSMAN TURAL 
PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

1964 yılı, Samsun ili alaçam ilçesi doğumluyum. İlk 
ve orta öğrenimimi Alaçam ilçesinde tamamladıktan 
sonra 1982 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
fakültesi kamu yönetimi bölümüne girdim. 1986 yılın-
da aynı yerden mezun olduktan sonra 1987 yılında 
İçişleri Bakanlığınca açılan kaymakam adaylığı sınavı-
nı kazanarak aynı yıl Tokat Kaymakam adaylığı göre-
vine başladım. 3 yıllık adaylık döneminde 1 yıl süreyle 
İngiltere’de lisan ve mesleki konularda eğitim gördüm. 
1990 yılında katıldığım kaymakamlık kursunun ardın-
dan aynı yıl durağan (Sinop) kaymakamı olarak atan-
dım. Daha sonra sırasıyla; 

1991-1992 yıllarında Elazığ-Alacakaya, 1992-1993 
yıllarında Bingöl-Yedisu, 1993-1997 yıllarında Adana-
Karaisalı Kaymakamlıkları görevini yaptım. 1997-2000 

yılında Sivas Vali Yardımcılığına atandım. Aynı yerde 
görev yapmakta iken 2000 yılında 1 yıl süreyle sosyal 
politika alanında master yapmak üzere İngiltere’ye gi-
derek acil durum yönetimi ve planlaması konusunda 
master tezini hazırladım. İngiltere’de iken 2000 yılında 
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına 
atandım. 

2003 yılında atandığı İçişleri Bakanlığı Mahalli İda-
reler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevini sür-
dürmekte iken aynı yıl Ağustos ayında geçici görevle 
Ulaştırma Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev-
lendirildim. 2003 yılında PTT Genel Müdürlüğü Yöne-
tim Kurulu Üyeliğine atandım. 

Bu görevi sürdürmekte iken, 7 Haziran 2005 tarihi 
itibari ile Ptt Genel Müdürü Ve Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına atandım ve halen bu görevlerimi sürdürmek-
teyim.
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Haber-İş: PTT çok tanıdık bil-
dik bir kurumumuz. Ancak biz 
yine de sizin ağzınızdan PTT’yi 
tanıyabilir miyiz?

PTT, 1840 yılında kurulmuş, 
172 yıllık köklü bir geçmişi olan, 
tüzel kişiliğe sahip, özerk ve 
sorumluluğu sermayesiyle sınırlı 
bir kamu iktisadi kuruluşudur.

Yapmış olduğu çalışmalarda 
kârlılık ilkesinin yanı sıra vatan-
daşlarımıza kalite, sürat ve güvenli 
hizmetler sunma amacındadır. 

Ülke çapında 86 Başmüdürlük,  
1083 Merkez, 2286 Şube ve 981 
Acente olmak üzere toplam 4350 
işyeri ile Türkiye’nin en geniş onli-

ne hizmet ağına sahip durumda 
olan ptt’nin faaliyet alanlarını pos-
ta banka ve lojistik olarak 3 ana 
başlık altında özetlemek müm-
kündür. 

PTT’nin faaliyet alanlarından 
birincisi posta alanındaki hizmet-
leridir. (Mektup postası gönderile-
ri, tebligat, kişisel pul, telgraf, faks, 
filateli hizmetleri)

İkincisi bankacılık alanındaki 
hizmetleridir. (Havale, posta çeki, 
efektif işlemleri, tahsilât işlemleri, 
emekli maaş ödemeleri, sigorta-
cılık işlemleri, eurogıro, western 
union)

Üçüncüsü de lojistik alanındaki 
hizmetleridir. (Pttkargo, kurye, vıp 
kargo)

Haber-İş: PTT’nin müşterile-
rine birçok bankacılık hizmeti 
sunduğunu biliyoruz. Bu bağ-
lamda PTT’nin bankacılık sektö-
ründeki konumundan bahseder 
misiniz?

Kuruluşumuz 2004 yılında baş-
latılan PTTBank Projesi kapsamın-
da, ülke genelinde bulunan yay-
gın işyeri ve otomasyon ağı saye-
sinde birçok bankacılık hizmetini 

halkımıza sunmaya başlamış ve 
bu alanda hatırı sayılır bir konuma 
gelmiştir.

Bu bağlamda PTTBank’ın Türk 
Bankacılık Sektöründeki bulun-
duğu yerin önemini daha iyi anla-
yabilmek için öncelikle PTTBank 
hizmetinden kısaca bahsetmek 
gerekmektedir.

PTT; bankacılık hizmetlerinin 
daha etkin ve süratli bir şekilde 
çağın gereklerine uygun olarak 
sunulmasını teminen 2004 yılında 
PTTBank projesini uygulamaya 
koymuştur.

PTTBank projesi 3 bölümden 
oluşmaktadır. 

Bunlar;

1- İşyerlerinin otomasyon alt 
yapısına kavuşturulması.

2- İş ve İşlem çeşitliliğinin 
arttırılması.

3- İşyerlerimizin PTTBank 
konseptine uygun şekilde 
yeniden dizayn edilmesi. 

1- İşyerlerinin otomasyon alt 
yapısına kavuşturulması.

1995 yılında 27 işyerinde gişe 
otomasyonu hizmeti başlatılmış 
olup, bugün itibariyle toplam 4350 

PTT
birincis
leridir. 
ri, teblig
filateli h

İkin
hizmet
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emekli
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işyerimizde on-line olarak işlem 
yapılabilmektedir. (981 acente 
dahil)

2007 yılı Haziran ayında yap-
mış olduğumuz yönetmelik 
değişikliği ile acentelerimizin de 
on-line olarak hizmet sunabilme-
lerine imkan sağlanmıştır. 

Bugün itibariyle 981 acente-
mizden de on-line işlem yapılabil-
mektedir. 

2- İş ve işlem çeşitliliğinin 
arttırılması. 

Otomasyon alt yapısını kurma-
nın tek başına yeterli olmayaca-
ğı, bu sistemin etkin bir biçimde 
kullanılabilmesinin ancak müşteri 
beklentileri doğrultusunda yapılan 
iş ve işlem yelpazesinin genişle-
tilmesiyle mümkün olacağı ger-
çeğinden hareketle, otomasyon 
sistemimizin yapılan işbirliği pro-
tokolleri ile değişik kamu ve özel 
sektör kuruluşlarının kullanımına 
açılması çalışma-
larına ağırlık 
verilmiştir. 

2002 yılında 7, 2003 yılında 
16 olmak üzere 2004 yılı sonuna 
kadar 44 kurumla işbirliği yapılmış 
iken, 

2012 Nisan ayı sonu itibariyle 
182 kurum ve kuruluş ile 229 ayrı 
iş ve işlem için protokol imzalan-
mış olup, kuruluşumuz tahsilât 
merkezi olmuştur. 

Bugün birçok kurum ve kuru-
luş yaygın işyeri ağımız ve ulaştı-
ğımız geniş müşteri kitlemiz saye-
sinde bizimle işbirliğine gitmek-
te, böylece müşteri portföyleri 

genişletmektedir. 

3-İşyerlerimizin PTTBank 
konseptine uygun şekilde 
yeniden dizayn edilmesi.

2004 yılından itibaren 
işyerlerimizin bankacılık 
konseptine uygun ola-
rak yeniden düzenlen-
mesi çalışmalarına baş-
lanmış, bugüne kadar 
203.861.968TL. harca-

ma yapılarak 2419 işyeri 
PTTBank konseptine dönüş-

türülmüştür. 

Karlılığımızı artırmanın 
yanında müşteri memnuniyetini 
ön planda tutan bu çalışmaları-

mız ile PTT bankacılık hizmetleri 
alanında etkin bir kurum haline 
gelmiştir.

PTT Bank’ın Türk bankacılık 
sektöründeki konumu;

10 Temmuz 2009 tarihli ve 
27284 sayılı resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
“5584 sayılı Posta Kanunu’nun 
70. Maddesinden sonra gel-
mek üzere eklenen ek madde” 
hükmünde “PTT idaresi; denet-
lemeye ilişkin hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla, 19.10.2005 
tarihli ve 5411 sayılı bankacılık 
kanununa tabi olmaksızın, anı-
lan kanun kapsamında belirtilen 
faaliyet konuları ile ilgili olarak 
bankalarla yapacağı sözleşme-
ler doğrultusunda bankalara 
destek hizmeti verebilir.” ifadesi 
yer almaktadır. 

Kuruluşumuz bu kanun ile 
almış olduğu yetki kapsamında 
yapılan sözleşmelerle bankalara 
destek hizmeti vermektedir. Bu 
kapsamda Ülkemizin önde gelen 
kurumları ile anlaşmalar imzalan-
mış ve böylece ucuz para trans-
ferinden, sigortacılık işlemlerine; 
borsaya aracılık hizmetlerinden,  

açılması çalışma-
larına ağırlık 
verilmiştir.
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mış olup,
merkezi o
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PTT kartların alışverişlerde kulla-
nılması ve tüm banka ATM’lerinde 
kullanılabilecek ortak banka kartı, 
kredi kartı ve ön ödemeli kart çıka-
rılmasına kadar birçok hizmetin 
önü açılmıştır.

Bugüne kadar PTTBank kap-
samında yapılan çalışmalar sonu-
cunda PTT işyerlerinden;

2004 yılında 126 milyon 784 
bin işlem karşılığında, 150 milyon 
26 bin TL’lik gelir elde etmiştik. 

2010 yılında 260 milyon 795 
bin 655 adet işlem karşılığında 
332 milyon 895 bin 868 TL gelir 
elde ettik.

2011 yılında 289 mil-
yon 286 bin adet işlem 
karşılığında 370 milyon 
520TL gelir elde edildi. 

2012 yılı aylık ortalama 
işlem adeti 24 milyon 673 
bin adet olarak gerçek-
leşmiştir.

Rakamlar göstermek-
tedir ki PTT işyerleri sun-
muş olduğu hizmetler ile 
halkımızın teveccühüne 
mazhar olmuş ve halkı-
mızın en fazla tercih ettiği 
kurumlar arasında en ön 
sıralar da yerini almıştır.

Bugün hiçbir banka 
şubesinin olmadığı 36 
ilçe, 1222 belde ve 216 
köy olmak üzere top-
lam 1474 yerleşim yerin-
de bankacılık hizmetleri 
sadece PTT işyerlerinden 
yürütülmektedir. Dolayı-
sıyla PTT işyerlerinin hiz-

met götürdüğü kitlenin büyüklüğü 
ve hizmet götürülen yerler(ücra 
yerler dahil) dikkate alındığında 
PTTBank’lar Türk bankacılık sek-
töründe önemli bir yere sahiptir.

Haber-İş: Ülkemiz kargo 
taşımacılığı sektöründe PTT 
önemli bir yere sahip ve sizinde 
PTTKargo hizmeti ile bu alanda 
ciddi yatırımlarınız var. PTTKar-
go hakkında bilgi verir misiniz? 
PTTKargo’nun avantajları neler?

PTTBank hizmetlerinde yaka-
ladığımız başarıyı kargo hizmeti-
ne de yansıtmak, bu hizmetimizi 
çağın teknolojisine ve gelişmesine 
uygun şekilde müşteri beklentile-
ri doğrultusunda yürütme hedefi 
içinde Temmuz 2008 tarihinde 
PTTKARGO hizmetini halkımıza 
sunmaya başladık.

Bu kapsamda PTTKargo Hiz-
meti kapsamında yaptığımız çalış-
malarda; 14 adet “PTT Kargo 

İşleme Merkezi”  açılmış, 87 adet 
“PTT Kargo İşletme Şefliği” ihdas 
edilmiş, 25 adet “PTT Kargo Şube 
Şefliği”  oluşturulmuş, Özel moto-
rize ekipleri istihdam edilmiş, Özel 
ring seferleri oluşturulmuş, yeni 
posta hatları ihdas edilmiş ve böy-
lece kargo hizmetlerimizin etkin-
leştirilmesi sağlanmıştır.

Bizim PTTKargo’yu başlatma 
amacımız, kargo işinde başarı, 
piyasa koşullarına uyum, müşteri 
memnuniyeti, hizmette kalite ve 
etkinliğin artırılarak müşterilerimi-
ze verimli ve ucuz hizmet sunul-
masıdır.

Hedeflerimiz ise; kargo piya-
sasında pazar payımızı artırmak, 
özel kargo şirketleriyle rekabet 
ederek kuruluşumuza ilave gelir 
sağlamak, istihdam alanı yarat-
mak şeklinde özetlenebilir.

PTT’nin kargo taşımacılığı 
alanındaki avantajları

Kargo taşımacılığı alanında 
rekabet halinde olduğu-
muz diğer kargo şirketle-
rine göre bazı avantajları-
mız vardır. 

Bu avantajlarımız;

1- Yeni bir anlayış ve 
organizasyon yapısı 
ile müşterilerimize 
sunduğumuz VIP ve 
normal kargo seçe-
neği, İnternet ve tele-
fonla kargo siparişi 
verilebilmesi böyle-
ce hizmette kalite ve 
etkinlik sağlanması. 

2- Ülke genelinde yay-
gın bir işyeri ağına 
sahip olmamız bu 
alanda gerek müşte-
riye ulaşma anlamın-
da ve gerekse hızlı 
ve etkin bir dağıtım 
hizmeti sunma anla-
mında bizi ön plana 
çıkarmaktadır.
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3- Ülkemizin en geniş Otomas-
yon ağına sahip olmamız kar-
go gönderilerinin kabulünden 
teslimine kadar ki aşamaların 
bilgisayar ortamında kayde-
dilerek takibine imkan sağla-
maktadır.

4- PTT’nin kargo taşımacılığı ala-
nında ki bir başka avantajı da 
172 yılı geride bırakmış bir 
kurum olarak bu işte elde edi-
len tecrübedir.

5- Halkımızın bir kamu kuruluşu 
olarak PTT’ye olan güveni de 
avantajımızdır.

6- PTT’nin son yıllarda yapılan 
atılımlarla hizmet çeşitliliğini 
artırmış olması aynı mekanda 
bir çok hizmeti müşterilerine 
sunuyor olması, kargo taşıma-
cılığı alanında PTT’nin tercih 
edilebilirliğini artıran önemli bir 
faktördür. Çünkü günümüz-
de zamandan tasarruf etmek 
isteyen müşteriler bir taraftan 
elektrik, su, doğalgaz fatura-
mı yatırırım, diğer yandan da 
kargomu gönderirim, böylece 
kargo göndermek için farklı bir 
yere gitmeme gerek kalmaz 
gibi düşüncelerle PTT’yi tercih 
etmektedir.

Haber-İş: PTT, teknolojiyi 
yoğun kullanan kurumlarımız-
dan birisi. Bunu biz PTT’nin 
birçok projesinde görmekteyiz 
Bunlardan biriside Hybrid Mail 
yani birleşik posta projesi. Oku-
yucularımıza bu projeyi anlatır 
mısınız? Nedir birleşik posta? 

Kuruluşumuz müşteri mem-
nuniyetini sağlama esaslı hizmet 
anlayışı ile çalışmalarına devam 
etmekte olup, diğer hizmetlerde 
olduğu gibi posta alanında sun-
muş olduğu hizmetlerini de hızlı 
ve güvenli şekilde sunmaya özen 
göstermektedir.

Bu anlayış doğrultusunda 
kuruluşumuz ve müşterilerimize 
büyük avantajlar getiren ve aynı 
zamanda posta tarihinin en yük-
sek yatırım bedeline sahip olan 
Birleşik Posta (Hybrıd Maıl) Pro-
jesini uygulamaya koymuştur. 
Birleşik Posta Projesi, kuruluş 
ve özel kişilerin; PP damgası ve 
ücret ödeme makinesi kullanmak 
suretiyle kuruluşumuza tevdi etti-
ği fatura, sigorta poliçesi, banka 
ekstresi, vb. toplu gönderilerin 
elektronik ortamda müşteriden 
alınıp, veri işlemesi yapıldıktan 
sonra, 5 büyük ilde kurduğumuz 
baskı merkezlerine yine elektro-
nik ortamda iletilmesi ve bu baskı 
merkezlerinde basılıp, katlanıp, 
zarflanarak ve gerektiğinde insert 
eklenip alıcısına en hızlı şekilde 
ulaştırılmasıdır.

Proje kapsamında yapılanlar;

è İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, 
Erzurum olmak üzere 5 ayrı 
merkezde Baskı Merkezleri ve 
Ankara’da Operasyon Merke-
zi kuruldu. Baskı servislerine 
kurulan alarm ve kamera sis-
temleri ile sistemin güvenliği 
sağlandı. Projeye hazırlık süre-
cinde birçok personelimizin 
eğitim verildi, ayrıca konuyla 
ilgili olarak ilgili dairesinde 
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ve Başmüdürlüklerde ihtisas 
birimleri oluşturuldu. Birleşik 
Posta Sisteminde 2010 yılında 
toplam 70 Milyon adet gönde-
ri, 2011 yılında 157 Milyon adet 
gönderi üretimi yapıldı.

Sistemin Avantajları;

è Baskı merkezlerinde basılan 
gönderilerin alıcılara kısa süre-
de teslimi,

è Yedekli çalışma imkanı ver-
mesi (arıza durumunda başka 
merkez basıp gönderebilir)

è Göndericilerin verileri elektro-
nik ortamda takip edebilmesi,

è Bilgilerin şifrelenmiş olarak 
transferi ve saklanması,

è Sınırlandırılmış erişim kontrolü-
nün bulunması,

è Kapalı network olması,

è Baskı merkezlerine girişte kartlı 
geçiş sisteminin bulunması,

è Baskı maliyetlerinin azaltılması,

è Birleşik Posta (Hybrid Mail) 
sistemlerinde basım işlemi 
tamamlanmış ürünlerin kesilip, 
z şeklinde katladıktan sonra 
kenarlarından yapıştırma yön-
temiyle gönderi (zarf) haline 
getirmesi amacıyla İstanbul 
baskı merkezine 1 adet z- kat-
lama yapıştırma makinesi satın 
alınmış ve faaliyete geçmiştir.

Projenin Sağladığı faydalar;

è Bilgiler şifrelenmiş olarak trans-
fer edilip saklanmış ve Birleşik 
posta (hybrid mail) projesi ile 
baskı ve gönderi hizmet mali-
yetleri büyük ölçüde azaltılmış 
ve sıralama ve tasnifleme süre-
ci de hızlandırılarak hizmette 
verimlilik sağlanmıştır.

è Proje, posta gönderi teslim 
süresinin kısalmasını sağladığı 
gibi, daha az işgücü ve maliyet 
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ile verimliliği artırması yönüyle 
kuruluşumuzun karını yükselt-
mesinin yanında müşterilere 
büyük avantajlar sağlamakta-
dır. Müşterilerin bedeli yüksek 
makine ve işletim maliyetlerine 
katlanmaları önlenmiş ve tes-
lim dahil sürecin her aşamasını 
elektronik ortamda takip ede-

bilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca 
gönderiler, her sayfasına kişi-
ye özel bilgi basılmak suretiyle 
kişiselleştirilebilmektedir.

è 2010 yılı ocak ayında faaliyete 
geçirilen baskı merkezlerinde,  
günlük 2,5 milyon adet (maki-
nelerin ve insanların dinlenme 
süreleri sebebiyle) baskı kat-

lama ve zarflama yapabilecek 
kapasite mevcut olup, baskı 
merkezlerinde kurulu bulunan 
sistemler iş yükünün yoğun 
olduğu durumlarda birbirlerine 
destek vermekte ve herhan-
gi bir aksaklıkta birbirlerinin 
yedeği olabilmektedirler.

è Mevcut sisteme ek olarak, 
bireysel müşterilerin web orta-
mında gönderiyi dizayn etme-
si, alıcı adreslerinin ve içerik 
bilgilerinin girilmesi, ücret 
hesaplama ve web üzerinden 
ödeme yapılması, basımı yapıl-
mak üzere Kurumumuza ulaş-
tırılması, gönderinin üretimin 
yapılacağı kompakt (masa-
üstü) zarflama makinelerinin 
bulunduğu merkezlere yönlen-
dirilmesi ile baskı ve zarflaması 
yapılarak gönderilerin hazırlan-
ması, ayrıca işlem durumunun 
müşteri tarafından takip edile-
bilmesini sağlayacak mektup 
sepeti projesinin ihalesi yapıl-
mış olup, 2012 yılında proje 
faaliyete geçirilerek hizmet 
verilmesi planlanmaktadır.

Haber-İş: PTT, E-Ticaret 
Sektörüne Hızlı Bir Giriş Yaptı. 
E-PTTAVM’den Biraz Bahseder 
Misiniz? Bu İnternet Üzerinden 
Alışveriş Nasıl Olacak? 

17 Mayıs 2012 tarihinde açı-
lan bu proje ile internet üzerinden 
çeşitli sektörlerde faaliyet göste-
ren şirketlere ait ürünlerin satıla-
bileceği, müşterilerin internet üze-
rinden kolayca erişim sağlayarak 
çok sayıda ve farklı sektörlerdeki 
markaları 2 boyutlu ve 3 boyutlu 
platform üzerinden tercih edebile-
ceği bir yapı kurulmuştur.

e-PTTAVM; 3 boyutlu kısmı 
ve KOBİ’lere ait ürünlerin satış 
ve sunumunun gerçekleştirilece-
ği 2 boyutlu kısmı ile büyük bir 
e-ticaret dünyasıdır. 
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platformunda sohbet edebilecek, 
birlikte alışveriş yapabilecektir.

e-PTTAVM’de yer alacak 
mağazaların onlıne müşteri hiz-
metleri kapsamında kendilerine 
avatar (sanal suret) şeklinde satış 
danışmanı atayabilmeleri sayesin-
de son kullanıcılar gerçek bir alış-
veriş merkezinde alışveriş yapar 
gibi e-PTTAVM’nin kapısından 
girecek, ürünleri inceleyecek ve 
isteyenler sanal dükkandaki müş-
teri temsilcisinden yardım alabile-
cektir.

e-Ticaret alanında güven 
unsuru için ihtiyaç duyulan kamu 
güvencesi sağlanacak ve sektör-
deki hareketlilik artacak, Kargo 
ve kurye hizmetlerimiz sayesinde 
sistemimiz, taşıma maliyetleri açı-
sından da rekabetçi koşullar kaza-
nacaktır. 

Yurtdışı E-Ticaret

PTT Merkez Müdürlüklerinden 
yurtdışına gönderilen ticari eşya-
ların İstanbul’da tek merkezden 
Gümrük Beyannamesi düzenlene-
rek yurtdışına çıkışının sağlanması 
hizmetidir.

Sitenin 3 boyutlu kısmında yer 
alacak firmalar, 3 boyutlu alan-
da satışa sundukları ürünlere ek 
olarak aynı zamanda 2 boyutlu 
kısmında da satış imkanına sahip 
olacaktır. Kurulan site üzerinde 2 
boyutlu ve 3 boyutlu platformda 
markaların yer alması amacıyla 
pazarlama ve tanıtım çalışmaları-
na devam edilmektedir.

Sisteme dahil olmak isteyen 
firmalar ile kurumumuz arasında 
protokoller imzalanmakta, marka-

nın internet sitesinde yer alması 
için gerekli çalışmalar yapılmak-
tadır.

Şimdiye kadar sitenin 2 boyutlu 
kısmında yer alacak 34 adet KOBİ 
ve 3 boyutlu kısmında yer alacak 
15 adet firmayla birlikte toplam 49 
adet protokol imzalanmıştır.

e-PTTAVM’de sisteme face-
book ve Twitter üzerinden bağ-
lantı yapabilen son kullanıcılar, 
arkadaşlarıyla 3 boyutlu alışveriş 
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Yapılan Çalışmalar

İstanbul Avrupa Kargo İşleme 
Merkezi’ne gerekli bilgisayar kuru-
lumları yapılmıştır.

Temin edilen program test 
çalışmaları başarı ile gerçekleşti-
rilerek hizmeti yapacak personel 
için elektronik imza ve gümrük şif-
releri temin edilmiştir.

PTT’ye 2009 yılında değe-
ri 7500 Euro’ya kadar gümrüklü 
gönderiler için dolaylı temsil yetki-
si verilmiştir.(2009 yılında Bakan-
lar Kurulu Kararı çıktı, PTT yetkiyi 
2011 yılında aldı. İlk hali 1500 
Euro idi şu an 7500 Euro)

Yurtdışına e-ticaret uygulama-
larına henüz başlanmamış olup, 
çalışmalar UPİM’de devam ediyor.

Haber-İş: Bir diğer yeni pro-
jeniz de HGS yani Hızlı Geçiş 
Sistemi. Bu proje hakkında da 
bizleri bilgilendirir misiniz?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS)

Kuruluşumuz ile Karayolları 
Genel Müdürlüğü arasında ücretli 
geçiş yapılan otoyol ve köprüler-
de kuyrukların önlenmesi, vatan-
daşlarımızın hizmeti en kısa süre-
de ve en ucuz şekilde alabilmesini 
teminen OGS ve KGS dışında yeni 
bir sistem olan Hızlı Geçiş Sistemi-
nin (HGS) kurulması ve işletilme-
si amacıyla 31.12.2010 tarihinde 
protokol imzalanmıştır. Bu proto-
kol ile HGS Sisteminin işletilmesi-
ne dair yetki münhasıran Kurulu-
şumuza verilmiştir.

Hızlı Geçiş Sistemi projesi pilot 
uygulaması Mayıs ayında İzmir-
Çeşme-Aydın otoyolunda gerçek-
leştirilmiştir. Ekim 2011 sonunda 
İzmir-Çeşme-Aydın otoyolundan 
sonra, 2012 de tüm Türkiye’ye 
yaygınlaştırılması planlanmıştır. 
Otoyollara yeterli sayıda şube 
kurulma işlemleri hızla sürmek-
tedir. Türkiye genelindeki otoyol-
larda yer alan plazalara da birer 
adet olmak üzere gişe kurulumu 
yapılması çalışmalarına devam 
edilmektedir.

Etiket satışı için kolaylık sağla-
yacağı düşünülen KIOS alımı için 
çalışmalar başlatılmıştır. KIOS’lar 
sayesinde PTT merkez ve şube-
leri haricinde benzin istasyonları, 
marketler vb. yerlerde müşteriye 
ulaşım hızlı ve 24 saat süreyle ola-
caktır.

Haber-İş: PTT; Bir Kamu 
Kurumu Olarak Sosyal sorumlu-
luk bilinciyle örnek bir davranış 
sergiledi ve kadına yönelik şid-
dete hayır dedi. Biraz bahseder 

misiniz? Nasıl destek veriyorsu-
nuz kadınlarımıza?

PTT; Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele ve 
Dayanışma Bildirgesine 
Destek Verilmesi Projesi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşit-
liği Komisyonun (KEFEK), Birleş-
miş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) Türkiye ve BM Kadın 
ortaklığında yürütülmekte olan 
“Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği’ne 
Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik 
Edilmesi Ortak Programı” kapsa-
mında tasarlanan,

Bilgilendirme ve bilinçlendirme 
kampanyası “Daha Adil Bir Dünya 
İçin Yanımda Ol” teması altında 
yerel ve ulusal düzeyde bilinçlen-
dirmeye katkı sağlamak için hazır-
lanan “Biz de varız” bildirgesinin 
Kuruluşumuzca da desteklenmesi 
amacıyla,

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) Türkiye ve BM 
Kadın ile TBMM Kadın Erkek Fır-
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sat Eşitliği Komisyonu ile 15 Aralık 
2011 tarihinde bir protokol imza-
lanmıştır.

Proje Kapsamında;

è “Biz de varız” bildirgesinin 
Kuruluşumuz personelince ve 
müşterilerimizce imzalanması 
sağlanmaktadır.

è 2012 yılı emisyonu kapsa-
mında basılan sürekli pulların 
kadına şiddete hayır konusu-
nu taşıması öngörülmüş olup 
bu kapsamda 3 farklı desende 
sürekli pul basılarak tedavüle 
çıkarılmıştır.

è Konu ile ilgili ilk gün zarfı ve 
ilk gün damgası hazırlanarak 
uygulanmıştır.

è Kampanya afişleri tüm işyerle-
rimize asılacaktır. 

è Konuya ilişkin mesajların oldu-
ğu flamlar ücret ödeme maki-
neleriyle gönderilere uygula-
nacaktır.

è Hazırlanacak görseller Kurulu-
şumuz internet/İntranet sayfa-
sında yayınlanacaktır. 

è Hazırlanacak mini filmler 
kapalı devre yayın sisteminde 
yayınlanacaktır.

è Bu faaliyetlerle toplumsal far-
kındalığın artırılması amaçlan-
maktadır.

Haber-İş: Türkiye Haber-İş 
Sendikası ve Türkiye’deki Sen-
dikacılık Faaliyetleri İle İlgili 
Olarak Neler Söyleceksiniz? 

Sendikalar günümüzde 
endüstri toplumlarının vazgeçil-
mez örgütleridir. İşçilerin, memur-
ların ve tüm emekçilerin dayanış-
ma örgütleri olan bu kurumlar, 
nüfusun önemli bir kesimini oluş-
turan bağımlı çalışanların ekono-
mik, sosyal ve siyasi alandaki hak 
ve çıkarların savunucusu olarak 
demokrasinin ve emek – sermaye 
arasındaki güç dengesinin kurul-
masında önemli aktörler olmuş-
lardır.

Sendikalar aynı zamanda top-
lumları çalışma hayatı yönü ile 
şekillendiren ve geleceği etkile-
yen önemli güçlerden biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Birçok 
ülkede sendikal örgütlenme çalı-
şan nüfusun önemli bir kısmını 
içinde barındırmaktadır. Özellikle 
sendikacılık hareketinin başladı-
ğı endüstri toplumları bu konuda 
önemli örgütlülük düzeyine sahip-
tirler. 

Her ülkede olduğu gibi Ülke-
mizde de sendikacılık faaliyetleri 
demokrasinin vazgeçilmez unsur-
larından birisi olmuştur. Özellikle 
iletişim ve haberleşme alanın-

da yaşanan gelişmelere paralel 

bireysel hak, çalışma özgürlüğü 

gibi kavramlar Ülkemizde daha 

önemli hale gelmiştir.

Bireysel hak ve özgürlüklerde 

yaşanan bu gelişmelerin sonu-

cunda bugünün Türkiye’sinde 

sendikalı olmak, sendikal eylemle-

re girişmek doğal haklar arasında 

yerini almıştır.

Türkiye Haber-İş Sendikası 

PTT Genel Müdürlüğü’nde çalışan 

işçi kardeşlerimizin üyesi olduğu 

büyük bir sendikadır. Kuruluşu-

muz, bugüne kadar işçi hak ve 

menfaatleri konusunda sendika ile 

karşılıklı diyalog çerçevesi içinde 

çalışmalarını yürütmüş olup, bun-

dan sonra da bu anlayış içerisin-

de, çalışan arkadaşlarımızın daha 

iyi şartlarda yaşayabilmeleri için 

imkanlarımız ölçüsünde gerekeni 

yapmaya devam edecektir. Aynı 

şekilde, tüm işçilerimizden de 

İdaremiz ve Ülkemiz menfaatleri 

doğrultusunda yüreklerini ortaya 

koyarak özverili bir şekilde çalış-

malarını sürdürmelerini diler, bu 

vesileyle sendikada faaliyet gös-

teren tüm arkadaşlarıma selam ve 

sevgilerimle başarılar dilerim.
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Türk Telekom Sağlık ve Sosyal  Yardım Vakfı

“Yardıma Uzanan Dost Eli”
Türk Telekom Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vakfı, 
sağlık sigortası gibi 
hizmet vermesinin 
yanında sosyal amaçlı 
yardım, proje ve 
faaliyetleri ile sosyal 
sorumluluk alanında 
da çok önemli bir 
misyon üstlenmiştir. Bu 
haliyle Türk Telekom 
Vakfı, hem hizmet 
yelpazesinin genişliği 
hem de üye sayısıyla 
ülkemizin önemli 
kurumlarından biri…

Sağlık Yardım Sandığı’nın 
2008 yılındaki tür değişikliği-
nin ve Türk Telekom Sağlık 

ve Sosyal Yardım Vakfı kimliğine 
bürünmesinin üzerinden sade-
ce dört yıl yıl geçti. Ancak Vakıf, 
kısa sayılabilecek bu sürede, hem 
çalışma alanının kapsamını hem de 
hizmet yelpazesini genişletti. Vakıf 
bugün, ISO 9000 Kalite Belgesi’nin 
yanı sıra uluslararası geçerliliği 
olan IQNet sertifikasının da sahibi 
olarak verdiği hizmetin kalitesini 
belgelendirmiş bulunmaktadır. 
Ankara’da, Türk Telekom Genel 
Müdürlük Kampüsünün içinde 
faaliyet gösteren Türk Telekom 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, 
bir genel müdür, üç müdür, yedi 
uzman ve dokuz uzman yardım-
cısı olmak üzere toplam 20 kişilik 
ekiple, üyelerin ihtiyaçlarını karşı-
lamak üzere çalışmalar gerçekleş-
tiriyor. İlhan Hatiboğlu’nun Genel 
Müdürlüğü’nü üstlendiği kurumda 
Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlü-
ğünü ise Ali Emre Dinkçioğlu,  
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İdari ve Mali İşler Müdürlüğünü 
A. Aygül Aşar, Ticaret ve Finans 
Müdürlüğünü Gökhan Küpeli 
yürütüyor. 

Vakfın en üst karar organı olan 
Mütevelli Heyet, başta Türk Tele-
kom Genel Müdürü Kamil Gök-
han Bozkurt olmak üzere Şirke-
tin Yönetim Kurulunda ve başkan 
seviyesindeki üst yönetiminde 
görev alan 10 üyeden, 7 kişilik 
Yönetim Kurulu ise Türk Telekom 
İK, Destek ve Regülâsyon Başka-
nı Şükrü Kutlu’nun başkanlığında 
Dr. Sinan Binbir, Yakup Öztunç, 
Hüseyin Uludağ, Nurhan Kılıç, 
Hüseyin Çetindağ ve Tagi İş’ten 
oluşmaktadır.

VAKIF ANLAYIŞIYLA 
TAMAMLAYICI SAĞLIK 
GÜVENCESİ HİZMETİ

Adı her ne kadar Vakıf olsa da, 
Türk Telekom Sağlık ve Sosyal 

Yardım Vakfı’nın bu alanda faali-
yet gösteren diğer vakıflara ben-
zediğini söylemek pek mümkün 
değil. “Bir mal varlığının belli 
bir amacı yerine getirmek üzere 
tahsis edilmesi” olarak özetleye-
bileceğimiz klasik vakıf tanımla-
ması, kısmen Türk Telekom Sağ-
lık ve Sosyal Yardım Vakfı için de 
geçerli. Ancak, Vakıf kar amacı 
gütmemesi ve üyelerinin sağlık 
ve sosyal ihtiyaçlarının gideril-
mesinin temel amaç olması ve 
yardımlaşma anlayışı bakımından 
Vakıf kültürünü, işleyen sistemin 
modern bir sağlık sigortası işle-
yişine ve bir özel şirket ataklığına 
sahip olması nedeniyle de aktif ve 
büyük sağlık sigorta şirketlerini 
anımsatmaktadır.

Vakıf Genel Müdürü Hati-
boğlu “Bugün uluslararası üne 
kavuşmuş sigorta şirketleri dahi 
bizim sistemimizi anlamaya ve 

uygulamaya çalışıyor çeşitli 
açılardan işbirliği imkanlarını 
araştırıyorlar. Zira üye kitle-
mizin tamamının temel sağlık 
güvencesi kapsamında olması 
nedeniyle çift yönlü bir tazmi-
nat sistemi işletiliyor, işte bu 
nedenle diyoruz ki, profesyonel 
bir sağlık sigortası gibi hizmet 
sunuyor, bu profesyonel hiz-
met anlayışımıza vakıf kültürü 
içinde dayanışma, yardımlaşma 
ve takım ruhumuzu katıyoruz” 
diğer bir ifadeyle “Vakıf anlayı-
şıyla sağlık sigortası gibi çalı-
şıyoruz”. Şeklinde devam ediyor. 
İlhan Hatiboğlu’nun sözlerinden 
de anlaşılacağı üzere Vakıf, daha 
önce benzerine pek rastlamadığı-
mız bir şekilde vakıf kültürü içinde 
ve fakat profesyonel sigortacılık 
türü bir hizmeti birleştirerek kendi 
alanında rol model diyebileceği-
miz bir yapı oluşturabilmeyi başar-
mıştır.

p Soldan Sağa
Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Ali Emre Dinkçioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Tagi İş, Genel Müdür İlhan Hatiboğlu,
İdari ve Mali İşler Müdürü A. Aygül Aşar, Ticaret ve Finans Müdürü Gökhan Küpeli
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7 GÜN 24 SAAT 
YARDIMA HAZIR

Vakıf bugün yaklaşık 80 bin 
kişiye hizmet sunuyor. Vakıf 
hitap ettiği kitle bakımından 
Türkiye’de sağlık sigor-
tacılığı sektöründe ilk üç 
içinde yer alıyor. Sadece 
belli bir bölgede, belli bir 
kesime değil, yurdun dört 
bir yanında farklı pozisyon ve 
unvana sahip birçok kişiye hiz-
met götürmesi onu benzerlerin-
den ayıran bir başka özellik. Üye 
sayısının bu derece fazla olması, 
coğrafi açıdan geniş bir alanı kap-
saması, gücünü ve kültürel zen-
ginliğini artırıyor; dahası işbirliği 
yaptığı kurumlar nezdinde avan-
tajlı bir konuma getiriyor. Banka-
larla yapılan indirimli kredi anlaş-
maları, hastane ve diğer sağlık 
hizmeti sunucularıyla gerçek-
leştirilen özel anlaşmalar, sözü-
nü ettiğimiz avantajın en önemli 
yansımaları kuşkusuz. Peki, Vakıf, 
üyelerine hangi alanlarda yardım-
lar yapıyor? Bu sorunun yanıtını, 
Türk Telekom Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vakfı Genel Müdürü İlhan 
Hatiboğlu’ndan öğreniyoruz: 

“Sağlık yardımlarımızın daha 
etkin ve hızlı ulaştırılması ama-
cıyla çağrı merkezimiz 7 gün, 24 
saat görev yapıyor. Bu kapsam-
da medikal destek, yardım tutar-
ları ve limitleri gibi konularda 
hizmet veriliyoruz. Böylece üye-
lerimizin, anlaşmalı kurumlar ya 
da sağlıkla ilgili diğer konularda 
yaşadığı sıkıntıları iletebilmele-
rini ve çözüme ulaşabilmelerini 
sağlıyoruz. Sağlık yardımlarımız 
dışında doğal ve beşeri afet, 
ölüm, cenaze nakil, süt, çölyak 
hastalarına gıda yardımı gibi 
sosyal amaçlı yardımlarımız da 
var. Vakıf olarak söz konusu 
yardımlar dışında üyelerimizin 
ihtiyaç duydukları her alanda 
yanında olabilmeyi ve kuruluş 
amaçlarımız doğrultusunda 
hizmet sunmayı hedefliyoruz. 

Bu amaçla bankalarla indirimli 
kredi protokolleri imzalıyoruz. 
Üyelerimizin yeni doğan bebek-
lerine, Hoşgeldin Bebek Projesi 
başlatmış bulunuyoruz çocuğu 
olan aileye ulaştırdığımız hedi-
ye paketlerimizle onların mutlu-
luğunu paylaşıyoruz. Bu konuda 
bizi de çok mutlu eden güzel geri 
bildirimler alıyoruz. Bu saydık-
larımız dışında da birçok sosyal 
sorumluluk projemiz var. Türk 
Telekom ile ortak yürütülen Siga-
rayı Bıraktırma Projesi ve Serviks 
(rahim ağzı) kanserine karşı HPV 
Aşı Uygulama Projesi bunlardan 
sadece ikisi.”

YAYGIN ANLAŞMALI 
KURUMLAR AĞI

Vakfımız ülkemizin önde gelen 
ve sektörde saygınlığı güvenilirliği 
bulunan bir çok sağlık kurumuyla 
anlaşma sağlamış durumdadır. 
Türk Telekom Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vakfı’nın, bugün yaklaşık 
550 kurumla anlaşması var. Sayı-
yı yükseltmeye yönelik çalışmalar 
da hızla devam ediyor. Anlaşmalı 
kurumlarla ilerlemek, hem üye-
ler hem de Vakıf için avantajlı bir 
durum, zira üyeler yapılan anlaş-
ma sonucunda ihtiyaç duyduğu 

sağlık hizmetlerini, VKarTT ile 
nakit ödeme yapmaksızın, sadece 

provizyon karşılığında alabiliyor. 
Buraya kadar anlattıklarımız-

dan, anlaşmasız kurumlardan 
sağlık hizmeti alınamayacağı 
sonucu çıkarılmasın. Üyeler 
oralardan da faydalanabili-
yorlar, ancak bu halde aldık-
ları hizmetinin bedelini önce 

ödeyip sonradan Vakıf’tan 
almak durumunda kalıyorlar. 

Bu aşamada Vakıf kendi kural-
ları ve limitleri içinde inceleme 
yaparak ödeme yaptığı için elden 
ödeme sisteminde, provizyon sis-
temi olarak tanımlayabileceğimiz 
anlaşmalı kurumlardan hizmet 
almaya oranla hizmet alma tarihi 
ile ödemenin yapıldığı tarih ara-
sında kısa da olsa belirli bir süre 
girebilmektedir. Ancak bu süreyi 
mümkün olduğu kadar minimize 
etmek için gereken bütün tedbirle-
ri almış durumdayız. Üyelerimizin 
gerek web sayfamızı gerekse çağ-
rı merkezini vs. kullanarak gerek-
li belgeleri eksiksiz göndermesi 
bu sürenin kısalmasında önemli 
bir etkendir. Bu vesile ile onu da 
hatırlatmış olalım. İlhan Hatiboğ-
lu, anlaşmalı kurumlardan hizmet 
almanın sağladığı diğer avantajları 
aktarırken, “Anlaşmalı kurumlar-
dan alınan sağlık hizmetlerinde 
eksik evrak, fatura aslının kay-
bedilmesi, süre ve limit aşımı 
gibi yardım usul ve esaslarımız-
da belirtilen diğer koşul ve kısıt-
lamaları kontrol yükümlülüğün-
den de üyelerimizi kurtarmış 
oluyoruz. Anlaşmalı kurumlarla 
sağlık faturalarının kontrolün-
de üyemizi devre dışı bıraka-
rak incelemelerimizi doğrudan 
sağlık kuruluşuyla yürütüyoruz. 
Bu nedenle, anlaşmalı kurumlar 
teknik olarak Vakfımızın hangi 
koşullarda ve limitlerde ödeme 
yaptığını çok iyi biliyor ve üye-
lerimizi ona göre bilgilendiriyor-
lar” diyor. Ayrıca şunu hatırlatmak 
istiyorum. Vakfımızla anlaşmalı 
olmayan sağlık kurumlarında da 

Sağlık 
yardımlarımızın daha 

etkin ve hızlı ulaştırılması 
amacıyla çağrı merkezimiz 

7 gün, 24 saat görev yapıyor. 
Bu kapsamda medikal 

destek, yardım tutarları ve 
limitleri gibi konularda 

hizmet veriyoruz.
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üyelerimiz hizmet alabilir. Ancak 
bu ihtimalde üyemiz tedavi bede-
lini ödedikten sonra vakfımıza 
gönderip fatura bedelinden Vakıf 
limitleri dahilinde geri ödemesini 
alabilmektedir. 

VAKFIMIZ KARLILIK 
AMAÇLI DEĞİL SOSYAL 
FAYDA AMAÇLIDIR

Başta sağlık olmak üzere haya-
tın hemen her alanında yardım 
sağlayan Vakıf, giderlerini nere-
den karşılıyor? 

Genel Müdür Hatiboğlu, Türk 
Telekom Vakfımız bu yüksek kali-
teli ve yüksek maliyetli hizmetini 
yürütürken gelir gider dengesini 
çoğu zaman negatif olarak yürüt-
mektedir. Vakfımız, temel amaç 
olarak üyelerin kaliteli sağlık hiz-
metini almasını hedeflediği için 
gelir gider dengesi kurulması 
esnasında aidatları sembolik ola-
rak belirlemiştir. Zira bizim yaptığı-
mız sağlık harcamalarına aidatları-
mızın oranı yaklaşık ¼ oranında-
dır. Sözü edilen aidat, üyemizin 
bakmakla yükümlü olduğu aile 
bireyi sayısına göre değişken-
lik arzetmekle birlikte her bir aile 
için 15 TL ile maksimum 30 TL ara-
sında değişen miktarda tahakkuk 
etmektedir. Geliri oluşturan diğer 
kalemlerse katkı payları, nakit 
yönetimi ve fonlar. Nakit yönetimi 
ve fon gelirleri, finansman kayna-
ğının önemli bir bölümünü oluştu-
ruyor.

Sembolik aidatlarla üyelerinin 
geleceğini ve hayatını etkileyen 
çok ciddi yardımlar yapan Türk 
Telekom Vakfının bir yıl içerisinde 
inceleyip ödemeye yönlendirdi-
ği sağlık faturası adetleri 160.000 
lere ulaşmış durumda. Bu miktar 
çok yoğun bir kullanım sıklığını 
ortaya koymaktadır. Genel Müdür 
Hatiboğlu bir hatırlatmada bulu-
narak “Biz bu faturaları herhangi 
bir suistimale meydan verme-
mek için çok ciddi bir kontrol 
sürecinden geçiriyoruz. Bu 
yoğunluğa rağmen sistemde 

hemen hemen hiçbir aksama 
olmadan üyelerimize hizmet 
veriyoruz zaman zaman suiisti-
mallerin önüne geçmek amaçlı 
belge ve bilgi istek ve araştır-
malarında hizmet veren perso-
nelimize anlayış gösterilmesini 
rica ediyoruz” diyerek bir ricada 
bulunuyor. 

VAKIF HEPİMİZİN

Türk Telekom Sağlık ve Sos-
yal Yardım Vakfı, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da hiz-
mette sınır tanımayarak üyelerinin 
hayatlarını kolaylaştırmaya devam 
edecek. Görev yeri ve tanımı ne 
olursa olsun, tüm Türk Telekomlu-
ların destek alabileceği bu kurum, 
üyelerinin ilgisiyle çok daha ileri 
noktalara taşınacak kuşkusuz. 
Tam da bu noktada Türk Telekom 
çatısı altında görev yapanların 
Vakıf’tan daha iyi hizmet alabil-
meleri için neler yapması gerek-
tiği sorusunu yöneltiyoruz İlhan 
Hatiboğlu’na. Sağlığın hassas 
bir konu olması nedeniyle suiisti-
mal edilebileceğine dikkat çekiyor 
Hatiboğlu ve ekliyor: 

“Üyelerimizin Vakıf yardım-
larından etkin ve verimli bir 
şekilde yararlanmalarını, ancak 
suiistimallere karşı da duyarlı 

olmalarını arzu ediyoruz. Vakıf 
olarak etkin bir denetim gerçek-
leştirmeye çalıyoruz, ama buna 
üyelerimizin katkı sağlaması 
halinde Vakfımızı hep birlikte 
geleceğe daha güçlü taşıyabi-
liriz. Üyelerimizin, herhangi bir 
mağduriyet yaşamaması için 
yardım konuları, tutarları, şartla-
rı gibi konularda kulaktan dolma 
bilgiler yerine, doğrudan Vak-
fın çağrı merkezine veya resmi 
internet sitemizde belirtilen mail 
adreslerine ulaşarak doğru bil-
giye sahip olmalarını öneriyo-
ruz. Anlaşmalı kurumlarla ilgili 
yaşadıkları sorun ve sorular-
la ilgili bizlere geri bildirimde 
bulunmalarını arzu ediyoruz. 
Ancak bu sayede hem sağlık 
kuruluşlarını daha iyi tanıyabi-
lir hem de üyelerimizin yaşadı-
ğı sıkıntılara çözüm üretebili-
riz. Üyelerimizin web sayfamızı 
sürekli takip etmeleri, başta 
iletişim olmak üzere üyelik ve 
aile bireylerinde meydana gelen 
değişiklileri gecikmeksizin Vak-
fa bildirmeleri, sağlıklı ve sürekli 
iletişim kurabilmemiz, kesintisiz 
ve kaliteli hizmet sunabilmemiz 
açısından büyük önem taşıyor.”

p İlhan HATİBOĞLU / Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Genel Müdürü
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SİSTEMİN MİMARI
TTSSY VAKFI YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI: 
Şükrü KUTLU

Türk Telekom Sağlık ve Sosyal 
Yardım Vakfı Başkanlığını yürü-
ten Türk Telekom İK, Destek ve 
Regülâsyon Başkanı Şükrü Kut-
lu, gerek SYS döneminde sandık 
başkanlığı gerekse Vakfın kurul-
duğu tarih olan 2008 tarihinden 
sonra Vakfın Yönetim Kurulu baş-
kanı olarak Vakfın bugün verdiği 
üstün hizmet kalitesini sağlayan 
sistemin mimarı. 

Sağlık Yardım Sandığının Vak-
fa dönüştürülmesi, bu yardımlaş-
ma ve kaliteli sağlık hizmetinin 
kalıcı hale getirilmesi konusunda 
yoğun mesai harcayan ve türlü 
zorluklara rağmen bu amacından 
vazgeçmeyen Kutlu, bunları hiç-
bir karşılık beklemeden tamamen 
hayra yönelik bir iş olarak gördü-
ğünü ve insanlara en zor günlerin-
de destek olacak, onların acılarını 
hafifletecek, gerektiğinde derman 
olacak modern ve kurumsal bir 
yapının oluşturulmasını son dere-
ce önemsediklerini belirtiyor. 

Türk Telekomun diğer şirket-
lerden ayrılmasında belki de en 
büyük farklardan birisi bu anlayış-
ta yatıyor. 

“Şu anda Ülkemizde ve hatta 
dünyada eşi benzeri görülme-
yen ve temel amacı insanların 
sağlık ihtiyaçlarını tamamen 
insan odaklı bir anlayışla karşı-
layan bir sistemin tasarlanması, 
kurulması ve halen yürütülme-
sinde aktif olarak yer almaktan 
son derece gurur duyuyorum” 
diyen Kutlu, Türk Telekom Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vakfının, yarar-
lanan sayısı ve sunduğu imkanlar 
itibariyle Türkiye’deki sayılı sağlık 
sigortaları içerisinde gösterildiğini 
belirtiyor. Kutlu; 

“Sağlık, yediden yetmişe 
kendimiz ve çevremizdeki her-
kes için en başta dilediğimiz iyi 
dilek temennilerinden biridir. 
Kanuni’nin dediği gibi “olmaya 
devlet cihanda bir nefes sıh-
hat gibi”. Biz de Vakıf yönetimi 
olarak öncelikle herkese sağlık 
diliyoruz, ama sağlıkla ilgili bir 
sorun olduğunda da yararlanan-
larımız maddi açıdan sıkıntıya 

düşmeden tedavi olabilsinler 
ve tedavi süreçlerinde en iyiyi 
seçebilsinler istiyoruz. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Vakfı üyeleri, 
Vakfın sunduğu olanaklardan 
faydalanabilmek için oldukça 
cüzi aidatlar ödüyorlar. Vakfın, 
bu cüzi aidatlarla bu kadar iyi 
imkanlar sağlayabilmesi için 
çok iyi bir yönetime ihtiyacı 
var. Bunu da sağlık ve finans 
sektörünü iyi tanıyan deneyimli 
uzmanlarla çalışarak sağlıyo-
ruz. Vakıf’ın deyim yerindeyse 
sahip olduğunun da üstünde bir 
performans sağlayabilmesi işte 
bu uzman ekibin başarısıdır.” 

TTSSY VAKFI 
GENEL MÜDÜRÜ: 
İlhan HATİBOĞLU 

1969 yılında Sivas’ın Şarkışla 
ilçesinde doğan İlhan Hatiboğlu 
1993 yılında Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini, 2005 yılında 
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakül-
tesini bitirdi. Kalkınma bankasında 
sırasıyla Hukuk müşavirliği ve 1. 
Hukuk Müşavirliği ve Banka iştiraki 
şirketlerde yönetim kurulu üyelik-
leri yapan Hatiboğlu 2009 yılında 
istifa ederek Türk Telekom Vakfı 
Genel Müdürü olarak göreve baş-
ladı. Göreve geldiği günden itiba-
ren Vakfın kurumsallaşması, sağlık 
yardım sisteminin yaygınlaşması 
ve hizmet kalitesinin artırılmasında 
çok önemli başarılara imza atmış ve 
Vakfın sunduğu hizmetler bu süre 
zarfında hem yaygınlaştırılmış hem 
de içeriği zenginleştirilmiştir. Bu 
gün itibariyle Türk Telekom Vakfı, 
sağlık sigortacılığı sektöründe ülke-
mizde henüz bir örneği bulunma-
yan tamamlayıcı sağlık güvencesi 
sisteminin tek uygulayıcısı pozisyo-
nunu sürdürmektedir. Bu yönüyle 
Türk Telekom Vakfı sektörde öncü 
ve model olma niteliği kazanmıştır.

p Şükrü KUTLU / Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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MEB ve Türksat A.Ş. işbirli-
ğiyle kurulan “Van-Erciş 
MEBİM 147” Milli Eğitim 

Bakanlığı İletişim Merkezi Van 
Erciş’te açıldı.

08 Haziran 2012 Cuma günü 
yapılan açılış törenine Milli Eğitim 
Bakanı Ömer Dinçer, Van Valisi 
Münir Karaloğlu, Bilgi Teknolo-
jileri ve İletişim Kurumu Tayfun 
Acarer, Türksat Genel Müdürü Dr. 
Özkan Dalbay ve yüklenici temsil-
cileri katıldı.

MEBİM 147’nin açılışında 
konuşan Milli Eğitim Bakanı 
Ömer Dinçer, Van-Erciş İletişim 
Merkezi’nin Türkiye’de rahat ula-
şılabilinen, hızlı, doğru ve net bil-
gilerin en yoğun verildiği yer oldu-
ğunu söylerken, “Desteklerinden 
dolayı Türksat’a, Turkcell’e, Van 
Valiliği’ne teşekkür ediyorum” 
dedi. 

T ürksat Genel Müdürü Dr. 
Özkan Dalbay da konuşmasında 
MEBİM’in ülkemizde bilgi toplu-
muna geçişte önemli olduğunu 
vurguladı ve ekip anlayışıyla ger-
çekleşen çalışmaya destek veren 
özel şirketlere ve kamu kurumları-
na teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Van-
Erciş İletişim Merkezi Türkiye’nin 
her yerinden arayan vatandaşla-
rın eğitimle ilgili her türlü sorusu-
na 7 gün 24 saat cevap verecek. 
MEBİM 147, depremden en çok 
yara alan Van’ın Erciş ilçesine 
sosyo-ekonomik katkı sağlamak 
hedefiyle yola çıktı. MEBİM 147 
operasyon binası engelli dostu 
ve depreme dayanıklı olarak inşa 
edildi. 100 kişinin istihdam edildi-
ği merkezde çalışanların tamamı-
na yakını depremzedelerden ve 
%50’si engellilerden oluşuyor.

MEBİM 147

MEBİM 147, bakanlığın talebi 
doğrultusunda Türksat A.Ş. tara-
fından koordine edilerek Turkcell 
Global Bilgi İşbirliği ile Van’ın en 
büyük nüfuslu ilçesi Erciş’de hiz-
mete açıldı. Merkez binasının 

Van-Erciş 
Mebim 147 Açıldı

geçici açılışı 1 Mart 2012 tarihinde 
gerçekleştirildi. Resmi açılış 08 
Haziran 2012 Cuma günü gerçek-
leşti. MEBİM 147 ile Milli Eğitim 
Bakanlığı’na 7/24 saat ulaşmak 
mümkün olacak.

Projenin Amaçları

Milli Eğitim Bakanlığının görev 
alanı kapsamında her türlü bil-
gi edinme, şikâyet, ihbar, görüş, 
öneri ile talebin hızlı ve etkin bir 
şekilde çözüme kavuşturulması

Milli eğitimde fırsat eşitliği sağ-
lanmasına yönelik olarak, öğren-
cilerin, öğretmenlerin ve velilerin 
eğitim odaklı sorularının yanıtlan-
ması

Van’da depremin yaralarının, 
sosyo-ekonomik katkı sağlanarak 
sarılması

Rakamlarla MEBİM 147

Toplam Yatırım Tutarı: 
3 milyon TL

İstihdam Kapasitesi: 100 kişi

Çalışan Depremzede Oranı: % 95

Çalışan Engelli Oranı: % 95

Günlük Çağrı Ortalaması: 4800

Çalışan Profili: % 57 Lise, 

% 23 Lisans, % 20 Ön Lisans
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Ankara 1 Nolu Şubemiz Törenle 
Hizmete Açıldı

Üyelerimize daha hızlı ve daha 
kaliteli hizmet verebilmek 

amacıyla Ankara 1 Nolu Şubemiz 
01 Haziran 2012 tarihinde düzen-
lenen bir törenle hizmete açıldı.

Genel Merkez Yönetim Kuru-
lumuzun aldığı karar gere-
ğince, Ankara 1 Nolu Şube 
Başkanlığı’na Ümit Kaymal, Şube 
Sekreterliği’ne Tagi İş, Şube Mali 
Sekreterliği’ne Yusuf Eriş, Yöne-
tim Kurulu Üyeliklerine de Cengiz 
Demirbaş, Hasan Hüseyin Arı-
soy, Alparslan Sarıkaya ve Salih 
Varol Müteşebbis Heyet olarak 
atandılar.
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Türkiye Haber-İş Sendikası 
Ankara 1 Nolu Şubemizin açılış 
törenine; Genel Başkanımız Veli 
Solak, Genel Eğitim Sekreterimiz 
Alaittin Değirmenci, baştemsilci-
lerimiz, temsilcilerimiz ve çok sayı-
da üyemiz katıldı.

Kurban kesiminin ve duala-
rın ardından açılış kurdelesini 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
Genel Eğitim Sekreterimiz Alait-
tin Değirmenci ve Genel Başkan 
Danışmanımız Cengiz Teke birlik-
te kestiler.

Ankara 1 Nolu Şubemizin açılı-
şında konuşan Genel Başkanımız 
Veli Solak, Ankara Merkez Şube-
mizin faaliyet sahasının geniş 
olmasından dolayı üyelerimize 
daha hızlı ve daha iyi hizmet vere-
bilmek için Ankara 1 Nolu Şube-
mizin açılışını yapmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu ifade ederek 
“Bugün burada Ankara 1 Nolu 
Şubemizi hep birlikte hizme-
te açıyoruz. Hizmetin en iyisi 
üyenin ayağına giden hizmettir. 
Teşkilatımıza, üyelerimize hayır-
lı olmasını diliyorum. Bu açılış 
bir başlangıç olacaktır, daha 
önceki dönemde yaşanan şube 

kapatmalarının yerini artık şube 
açılışları alacak. Sendika tarihi-
mize şube kapatan değil şube 
açarak teşkilatını genişleten bir 
Genel Başkan olarak geçmek 
istiyorum. İnşallah bu yeniden 
dirilişi hep birlikte gerçekleşti-
receğiz.” dedi.

Genel Başkanımız Veli Solak, 
“Üyelerimize hizmetin en iyi-
sini vermek ve Türkiye Haber-
İş Sendikası’nın çıtasını daha 
yukarılara taşıyabilmek için 
birlik ve beraberlik içerisin-

de mücadelemize hep birlikte 

devam edeceğiz.” diye konuştu.

Çalışma hayatında yaşanan 

gelişmeler hakkında da bilgi-

ler veren Genel Başkanımız Veli 

Solak, “Birlik ve beraberliğimizi 

daha da güçlendirerek, işimize 

ve ekmeğimize sahip çıkaca-

ğız.” dedi.

Genel Başkanımız Veli Solak 

şube açılışını gerçekleştirdikten 

sonra üyelerimizle sendikal çalış-

malar hakkında sohbet etti.
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Ankara 1 Nolu Şubemiz Ankara 1 Nolu Şubemiz 
Temsilciler İle Toplantı YaptıTemsilciler İle Toplantı Yaptı

Ankara 1 Nolu Şube Yöne-
ticilerimiz tarafından, 13 
Haziran 2012 tarihinde 

Genel Merkezimizin toplantı salo-
nunda baştemsilcilere ve temsilci-
lere yönelik tanışma ve değerlen-
dirme toplantısı yapıldı. Toplantı-
ya; Genel Başkanımız Veli Solak 
ve Genel Mali Sekreterimiz Kemal 
İlçioğlu’ da katıldı.

Toplantının açılış konuşması-
nı Ankara 1 Nolu Şube Başkanı-
mız Ümit Kaymal yaptı. Kaymal, 

göreve geldiği günden itibaren 
ekibiyle birlikte üyelerimize hiz-
metin en iyisini verebilmek için 
çalıştıklarını, bundan sonrada 
aynı azim ve kararlılıkla yollarına 
devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda bir konuşma yapan 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
üyelerimize daha hızlı ve iyi hiz-
met verebilmek için Ankara 1 
Nolu Şubemizin hizmete açıldığını 
ifade ederek, “Bizim amacımız 
hizmeti üyelerimizin ayağına 
kadar götürmektir. Ankara da 
4 bin üyemiz bulunmakta ve 
önümüzdeki günlerde iş kolu-
muzun gelişmesi nedeniyle bu 
sayı daha da artacaktır. Bunun 
için ikinci şubeyi açma ihtiyacı 
duyduk. Bizim hiçbir arkada-
şımızla kişisel bir problemimiz 
olamaz. Üyelerimize en hızlı ve 
kaliteli hizmet ulaştırabilmek 
için ne yapılması gerekiyorsa 
onu yapacağız.” dedi.

Geçmişte çeşitli gerekçelerle 
şubelerin kapatıldığını hatırlatan 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
“Ben üyelerine iyi hizmet eden, 

sendikayı büyüten ve geliştiren 
bir Genel Başkan olarak hatır-
lanmak istiyorum. Ben sendi-
kayı küçülten bir Genel Başkan 
olarak hatırlanmak istemiyorum. 
Çalışma Bakanlığının tespitine 
göre iş kolumuzda faaliyet gös-
teren 732 işyeri var. Bu işyerle-
rinde maalesef örgütlenemiyo-
ruz. Bundan sonra işimize sahip 
çıkacağız, teşkilatımıza sahip 
çıkacağız, birbirimize sahip 
çıkacağız ve Türkiye Haber-
İş Sendikamızın çıtasını daha 

Veli SOLAK
T. Haber-İş Sendikası 

Genel Başkanı

Ümit KAYMAL
T. Haber-İş Sendikası 

Ankara 1 Nolu Şube Başkanı
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yukarılara çıkarabilmek hep bir-
likte mücadelemize devam ede-
ceğiz.” diye ifade etti.

Dünyada uluslararası şirketle-
rin güçlerini birleştirdiğini belirten 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
“Uluslararası sermayenin güç-
lerini birleştirmesine rağmen, 
sendikalar olarak tam tersine 
küçülüyoruz. Biz az olsun bizim 
olsun mantığını kabul etmiyo-
ruz. Teşkilatımızın büyüyüp 
güçlenebilmesi için gerekli olan 
ne varsa yapmaya devam ede-
ceğiz.” diye konuştu.

Çalışma hayatının gündemin-
deki konulardan da bahseden 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
“Çalışma hayatının gündemin-
de Toplu İş İlişkileri Yasası ve 
Kıdem Tazminatı konuları bulun-
maktadır. Bu konularda sendi-
kamızın görüşünü gerek Türk-
İş’e ve gerekse komisyondaki 
bazı milletvekillerimize bildir-
dik. Kıdem tazminatı ile ilgili bir 
hak kaybına karşı Türk-İş Genel 
Kurulu’nda alınan karar hayata 
geçirilecektir. Şu ana kadar bu 

konuda yetkililerce net bir açık-
lama yapılmadı. Biz gelişmeleri 
yakından takip ediyoruz.” diye 
konuştu.

Toplu İş Sözleşmesi çalışma-
ları hakkında da bilgiler veren 
Genel Başkan Veli Solak, “Toplu 
İş Sözleşmesi taslak çalışma-
larımız devam ediyor. Sizlerde 
üyelerimizle görüşüp istek ve 
taleplerini tespit ederek şubeni-

ze bildirin. Sözleşme görüşme-
lerinde üyelerimizin ekonomik 
ve sosyal ihtiyaçları daha iyi 
seviyelere yükseltebilmek için 
mücadelemizi hep birlikte sür-
düreceğiz .” dedi.

Genel Başkanımız Veli Solak 
konuşmasını tamamladıktan son-
ra işyerlerinde yaşanan sorunlar 
üzerinde görüş alışverişinde bulu-
nuldu.
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Genel Başkanımız Veli So-
lak, Genel Mali Sekrete-
rimiz Kemal İlçioğlu ve 

Genel Teşkilatlandırma Sekreteri-
miz Turgut Aktaş, Türk Telekom 
A.Ş. Bursa Bölge Müdürlüğü’ne 
bağlı Nilüfer Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde çalışan üyelerimizle 
 Nilüfer Telekom Müdürlüğü baş-
temsilcimiz Ayhan Saçlı’nın or-
ganize ettiği piknik de bir araya 
geldi.

Gerçekleştirilen aktiviteye Türk 
Telekom A.Ş. Bursa Bölge Müdü-
rü Ahmet Yanbay, Bölge Müdür 
Yardımcısı Hasbi Şahin, Bölge 
Müdür Yardımcısı Hüseyin Özen, 
İnsan Kaynakları Müdürü Mu-
hammet Taha Bulut ve Nilüfer 
Telekom Müdürü Yetkin Durak ile 
İstanbul Anadolu Yakası Şube Yö-

neticilerimiz ve Bursa Bölge Tem-
silcimiz de katıldılar.

Genel Başkanımız Veli Solak 
gerçekleştirilen aktivitede yaptığı 
konuşmasına Kayseri ili Pınarbaşı 
ilçemizde Emniyet Müdürlüğü’ne 
karşı yapılan hain terör saldırısın-
da şehit olan polis memurumuza 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar, ailelerine, silah arka-
daşlarına ve milletimize başsağlığı 
dileyerek başladı.

Genel Başkanımız Veli Solak, ül-
kenin önemli sorunların başında 
terör olaylarının geldiğini belirte-
rek, “Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti, büyük bir insanlık suçu olan 
terör karşısındaki haklı müca-
delesini, milletimizin desteği ve 
kahraman güvenlik güçlerimizin 
azmi ile her türlü şart altında yıl-
madan devam ettirecektir. Terö-
rü yaratanlar, besleyenler ve ona 

Bursa Nilüfer Telekom Müdürlüğü’nde 
Çalışan Üyelerimiz İçin Piknik Organize Edildi
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destek olanlar çok iyi bilmelidir 
ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
nin, ülkesi ve milletiyle birlikte 
bölünmez bütünlüğünü koruma 
kararlılığı karşısında hiçbir güç 
duramayacaktır” dedi.

Çalışma hayatının gündeminde 
yer alan konuları ve sendikamızın 
genel çalışmalarını değerlendiren 
Genel Başkanımız Veli Solak, 
TBMM gündemine gelen Toplu 
İş İlişkileri Kanun Tasarısı hak-

kında bilgiler vererek, gelişmeleri 

yakından takip ettiklerini, Cum-

hurbaşkanımız Sayın Abdullah 

Gül’e yaptıkları ziyarette de sen-

dikamızın bu konudaki görüşlerini 

kendilerine ilettiklerini belirterek, 

bu kanun kapsamında çalışma 

hayatında yaşanan sorunların gi-

derilmesi, sendikal hak ve özgür-

lüklerin geliştirilmesi konusunda 

Türk-İş’in alacağı kararların arka-

sında olunacağını söyledi.

Önümüzdeki dönem toplu iş söz-

leşmesi görüşmeleri için taslak 

çalışmalarının başlatıldığını be-

lirten Genel Başkanımız Veli So-

lak “Önümüzdeki dönem Toplu 

Sözleşme görüşmelerinde, üye-

lerimizin mevcut haklarını ko-

rumak suretiyle, ülkemizin eko-

nomik şartlarını da göz önünde 

tutarak görüşmelerimizi en iyi 

şekilde yürüteceğiz” dedi.

Gerçekleştirilen bu tür aktivitelerin 

devam ettirileceğini belirten Genel 

Başkanımız Veli Solak, “Sendikal 

birlik ve beraberliğimiz pekişti-

rilmesinde büyük önem taşıyan 

bu tür aktivitelerde bir araya ge-

lerek, çalışma hayatında yaşa-

nan gelişmeleri ve sendikamızın 

çalışmalarını karşılıklı değerlen-

dirme şansı bulacağız hem de 

birlikte güzel vakit geçireceğiz” 

dedi.

Gerçekleştirilen organizasyonda 

emeği geçenlere teşekkür eden 

Genel Başkanımız Veli Solak, 

Türk Telekom A.Ş. Bursa Bölge 

Müdürlüğü ve Nilüfer Telekom 

Müdürlüğü yöneticilerine de orga-

nizasyona katılımlarından dolayı 

teşekkür etti.
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Sakarya İl Telekom Mü-

dürlüğü çalışanları ve 

aileleri 30 Haziran 2012 

tarihinde düzenlenen piknik de 

bir araya geldiler.

Gerçekleştirilen organizas-

yona Genel Mali Sekreterimiz 

Kemal İlçioğlu, Sakarya İl Tele-

kom Müdürü Ali Rıza Hanedar, 

SAKARYA İL TELEKOM SAKARYA İL TELEKOM 
MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI VE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI VE 
AİLELERİ DÜZENLENEN PİKNİK DE AİLELERİ DÜZENLENEN PİKNİK DE 
BİR ARAYA GELDİBİR ARAYA GELDİ
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Sakarya İl Telekom Müdürlüğü 

Erişim ve Yatırım Müdürü İhsan 

Öz, Sakarya İl Telekom Müdür-

lüğü Müşteri İlişkileri Müdürü 

Semih Salman, Küçükyalı Te-

lekom Müdürü Kenan Ön ile 

İstanbul Anadolu Yakası Şube 

Yöneticilerimiz de katıldılar.

21-23 Haziran 2012 tari-

hinde Nevşehir’de gerçek-

leştirilen ve Türkiye Bisiklet 

Federasyonu’nun en önemli 

 yarışması olan Türkiye Bisiklet 

Şampiyonasında 7 Kupa birden 

kazanarak Türkiye Şampiyo-

nu olan Sakarya Türk Telekom 

Haber-İş   •   Sayı 77   •   Haziran 2012 53



Spor Kulübü Bisiklet Takımı da 

organizasyona katıldı.  

Katıldıkları bütün yarışma-

larda Türk Telekom’u başarıyla 

temsil eden sporcular herkesin 

takdirini kazandı.

Genel Mali Sekreterimiz 

Kemal İlçioğlu gerçekleştirilen 

aktivitede yaptığı konuşmasın-

da bu tür aktivitelerin çalışan-

lar arasındaki birlik, beraberlik 

ve dayanışmayı arttırdığını aynı 

zamanda çalışanların moral ve 

motivasyonunu yükselterek iş 

verimine de katkı sağladığını 

belirterek gerçekleştirilen orga-

nizasyonda emeği geçenlere te-
şekkür etti.

Türk Telekom’u başarıyla 
temsil eden Sakarya Türk Te-
lekom Spor Kulübü sporcu ve 
yöneticilerini kazandıkları şam-
piyonluktan dolayı kutlayarak, 

başarılarının devamını dileyen 

Genel Mali Sekreterimiz Kemal 

İlçioğlu, Türk Telekom A.Ş. yö-

neticilerine de gerçekleştirilen 

organizasyona ve sporculara 

sağladıkları katkıdan dolayı te-

şekkür etti.
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Türkiye İstatistik Kurumu 
İşsizlik Rakamlarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre, Mart ayında 
işsizlik oranı yüzde 9.9’a 

geriledi. Geçen yıl aynı dönemin-
de yüzde 10.4 olarak gerçekleş-
mişti. 

Türkiye genelinde işsiz sayısı 
geçen yılın aynı dönemine göre 
201 bin kişi azalarak 2 milyon 615 
bin kişiye düştü.

Tarım dışı işsizlik oranı aynı 
dönemde yüzde 13.4’ten yüzde 
12.1’e gerilerken, Türkiye genelin-
de işgücüne katılma oranı ise yüz-
de 49’dan yüzde 48.6’ya geriledi. 

Genç nüfusta işsizlik oranı ise 
Mart döneminde önceki yılın aynı 

dönemindeki yüzde 19.3’ten yüz-
de 17.4’e geriledi. 

Mart döneminde mevsim etki-
lerinden arındırılmış istihdam 
edilenlerin sayısında bir önceki 
döneme göre 66 bin kişilik, işsiz 
sayısında ise bin kişilik artış oldu. 

Mevsim etkilerinden arındı-
rılmış işgücüne katılma oranı bir 
önceki döneme göre herhangi 
bir değişim göstermeyerek yüzde 
49.4, istihdam oranı 0.1 puanlık 
artış ile yüzde 45, işsizlik oranı ise 
herhangi bir değişim göstermeye-
rek yüzde 9.1 seviyesinde gerçek-
leşti.

İşsizlik oranı Mart ayında yüzde 9.9 
olarak gerçekleşti. 

İşsizlerin yüzde 91,1’i (2 milyon 
383 bin kişi) daha önce bir işte 
çalıştı. Daha önce bir işte çalışmış 
olan işsizlerin yüzde 48,1’i “hiz-
metler”, yüzde 20’si “sanayi”, yüz-
de 19,9’u “inşaat”, yüzde 8,2’si 
“tarım” sektöründe çalışmış, yüz-
de 3,8’i ise 8 yıldan önce işinden 
ayrıldı.

İşsizlerin; yüzde 32,9’unu çalış-
tığı iş geçici olup işi sona erenler, 
yüzde 13,4’ünü işten çıkarılanlar, 
yüzde 18,3’ünü kendi isteğiyle 
işten ayrılanlar, yüzde 6,5’ini işye-
rini kapatan/iflas edenler, yüzde 
9,5’ini ev işleriyle meşgul olanlar, 
yüzde 8,5’ini öğrenimine devam 
eden veya yeni mezun olanlar, 
yüzde 11’ini ise diğer nedenler 
oluşturdu.

Haber-İş   •   Sayı 77   •   Haziran 2012 55



Genel Başkanımız Veli Solak
Türk Telekom Anadolu Merkez-1
Bölge Müdürlüğü Halı Saha Futbol 
Turnuvasına Katılan Tüm Takımlara 
Başarılar Diledi

Genel Başkanımız Veli Solak, 
Türk Telekom A.Ş. Anadolu 

Merkez-1 (Ankara) Bölge Müdür-
lüğü tarafından düzenlenen Halı 
Saha Futbol Turnuvası’na katılan 
tüm takımlara başarı dileklerinde 
bulundu.

Yenimahalle Telekom Müdürlü-
ğü futbol takımı oyuncuları turnuva 
da müsabaka öncesi hatıra fotoğ-
rafı çektirdiler. 

Halı Saha Futbol Turnuvası’na 
katılan tüm takımlar kupayı alabil-
mek için kıyasıya mücadele ettiler. 
Halı Saha Futbol Turnuvası sonun-
da; Kastamonu İl Telekom birinci, 
Çankırı İl Telekom ikinci ve Zongul-
dak İl Telekom’da üçüncü oldu.
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Ankara 1 Nolu Şubemiz İşyeri Ziyaretlerine 
Devam Ediyor

Ankara 1 Nolu Şube Başka-
nımız Ümit Kaymal, Şube 

Sekreterimiz Tagi İş, Şube Mali 
Sekreterimiz Yusuf Eriş, Şube 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Cen-
giz Demirbaş, Alparslan Sarıka-
ya ve Salih Varol şubemiz faaliyet 
sahası içerisinde bulunan işyerle-
rine yaptıkları ziyaretler ve toplan-
tılar aralıksız devam ediyor.

Ankara 1 Nolu Şube Yönetim 
Kurulumuz 20-26 Haziran 2012 
tarihlerinde; Ankara Ulus Telekom 
Müdürlüğü, Aydınlıkevler Şantiye 
Amirliği, Elmadağ İşletme Şefli-
ği, Keçiören Telekom Müdürlüğü 
Gazino Şebeke Amirliği, Yeni-
şehir Telekom Müdürlüğü Yeni-
şehir Şebeke Amirliği, Dikmen 
Telekom Müdürlüğü Bala Şebeke 
Amirliği, Beypazarı İşletme Şefli-
ği,  Keçiören Telekom Müdürlüğü 
Etlik Şebeke Amirliği, Satınalma 
Müdürlüğü Oğulbey Ambarları, 
Yenişehir Telekom Müdürlüğü’ne 
bağlı Çukurca Şebeke Amirliği  
ve Müşteri İlişkileri Ofisi, İncesu 
Bakım Amirliğinde üyelerimizle bir 
araya geldiler.

13-15 Haziran 2012 tarihlerin-
de Düzce İl Telekom Müdürlüğü, 
Bolu İl Telekom Müdürlüğü, Kara-
bük İl Telekom Müdürlüğü, Zon-
guldak İl Telekom Müdürlüğü’nde, 
11 Haziran 2012 tarihinde Network 
Yönetim Sistemleri Müdürlüğü, 
Türk Telekom A.Ş. Genel Müdür-
lüğü Hukuk Başkanlığı, Anadolu 
Merkez-1 Bölge Müdürlüğü Müş-
teri İlişkileri Müdürlüğü, Çankırı İl 
Telekom Müdürlüğü ve Kırıkkale 
İl Telekom Müdürlüğü bünyesin-
de çalışan üyelerimizle toplantılar 
yaptılar.
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Ankara 1 Nolu Şube Yöne-
tim Kurulumuz, 6-8 Haziran 2012 
tarihlerinde, Erişim Operas-
yon Müdürlüğü, Kızılcahamam 
Telekom Amirliği Ulus Telekom 
Müdürlüğü’ne bağlı Hüseyingazi 
Bölge Uzmanlığı, Erişim Planlama 
Ve Yatırım Müdürlüğü, Keçiören 
Telekom Müdürlüğü’ne bağlı Has-
köy Şebeke Amirliği, İncesu Tele-
kom Müdürlüğüne bağlı Cebeci 
Bakım Amirliği, Mamak Bakım 
Amirliği ve Network Gurubu, Bah-
çelievler Telekom Müdürlüğü, 
Ümitköy Şebeke Amirliği, Telekart 
Müdürlüğü ve Dikmen Telekom 
Müdürlüğü bünyesinde çalışan 
üyelerimizle bilgilendirme toplan-
tıları yaptılar.

Şube Yönetim Kurulumuz, 
yaptıkları ziyaretlerde üyelerimize 
Ankara 1 Nolu Şubemizin açılışı 
ve yaşanan gelişmeler hakkında 
bilgi verdiler.

İstanbul Anadolu Yakası Şubemizin 
Faaliyetleri
İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Yöneticileri-

miz, Ümraniye Telekom Müdürlüğüne bağlı Çek-
meköy Santralinde çalışan üyelerimizi ziyaret 
ettiler.

Ayrıca,  İstanbul Anadolu Yakası ve İstanbul 
Avrupa Yakası Şubelerimizin yöneticileri ile üyele-
rimiz Taksim’de düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı 
kutlamalarına katıldılar.
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Antalya Şube Başkanımız Hüseyin Özçoban, 
Şube Sekreterimiz Halil Özen ve Şube Mali 

Sekreterimiz Murat Senem şubemiz faaliyet sahası 
içerisinde bulunan; Burdur İl Telekom Müdürlüğü, 
Kızıltoprak Telekom Müdürlüğü Afyonkarahisar İl 
Telekom Müdürlüğü ve Karaman İl Telekom Müdür-
lüğü, Antalya Manavgat Telekom Müdürlüğü, Side 
Telekom Şefliği, Isparta, Burdur, Konya, Afyonkara-
hisar, Karaman ve Antalya Telekom Müdürlükleri ile 
bu müdürlüklere bağlı şeflikler bünyesinde çalışan 
üyelerimizle bilgilendirme toplantıları yaptılar. 

Antalya Şube yöneticilerimiz, Kızıltoprak Telekom 
Müdürlüğü’ne bağlı Muratpaşa Repertitör sahasında 
çalışan üyelerimizin birlik ve beraberliğimizin daha 
da güçlenmesi amacıyla düzenlemiş oldukları piknik 
organizasyonuna katıldılar.

Antalya Şube Başkanımız Hüseyin Özçoban ve 
Şube Mali Sekreterimiz Murat Senem Türk Telekom 
A.Ş. Antalya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kumluca 
Telekom Müdürlüğü bünyesinde çalışan üyelerimizin 

organize etmiş olduğu piknikte üyelerimizle bir araya 
geldiler.

Antalya Şubemizin organizasyonu ile Türk 
Telekom A.Ş.’den emekli olan engelli üyemiz Ali 
Killecioğlu’na hayatını biraz daha kolaylaştırmak 
adına, Kızıltoprak Telekom Müdürlüğü bünyesinde 
çalışan üyelerimiz ve şube yönetimimizin katkılarıyla 
alınan engelli aracı Şube Başkanımız Hüseyin Özço-
ban, Şube Sekreterimiz Halil Özen ve Şube Mali 
Sekreterimiz Murat Senem tarafından kendisine tes-
lim edildi.

Antalya Şubemiz İşyeri Toplantılarına 
Devam Ediyor
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Adana Şubemiz İşyeri Ziyaretlerine
Devam Ediyor

Adana Şube Başkanımız Mehmet Aydınoğlu, 
Şube Sekreterimiz Alptekin Ilıca ve Şube Mali 

Sekreterimiz Halil Macık işyerlerine yaptıkları tanış-

ma toplantıları kapsamında şubemiz faaliyet saha-

sında yer alan; Hatay, Antakya, Samandağ, Kırıkhan, 

İskenderun, Gaziantep, Kilis, Nizip Niğde, Mersin, 

Kahramanmaraş, Çukurova Telekom Müdürlüğü 

sorumluluk sahasında bulunan Seyhan İşletme Şef-
liği, Yüreğir Telekom Müdürlüğü, Çukurova Telekom 
Müdürlüğü, Türk Telekom A.Ş. Güney-II (Adana) Böl-
ge Müdürlüğü ve Adana Posta İşleme Merkezi bün-
yesinde çalışan üyelerimizle bir araya geldiler.

 Şube yönetim kurulumuz yapılan toplantılarda 
üyelerimizle karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
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Erzurum Şubemiz Faaliyetleri
Şube Başkanımız Mücayit Özdemir, Şube 

Sekreterimiz Kemal Akkan ve Şube Mali Sek-
reterimiz Hüsamettin Alyar ile birlikte şubemiz 

faaliyet sahası içerisinde bulunan Rize İl Telekom 
Müdürlüğü ve Artvin İl Telekom Müdürlüğü bün-
yesinde çalışan üyelerimizle toplantılar yaptılar .

Kayseri Şubemiz İşyeri Faaliyetlerine 
Devam Ediyor

Kayseri Şube Başkanımız Erol Toprak, Şube Sek-
reterimiz Suat Esmer ve Şube Mali Sekreterimiz 

Ali Bağcı şubemiz faaliyet sahası içerisinde bulunan; 
Tokat İl Telekom Müdürlüğü, Nevşehir İl Telekom 
Müdürlüğü bağlı Kozaklı, Gülşehir ve Hacıbektaş 
ilçelerinde, Kırşehir İl Telekom Müdürlüğü, Yozgat 
İl Telekom Müdürlüğü, Sivas İl Telekom Müdürlüğü 
bünyesinde Divriği, Koyulhisar, Suşehri ve Yıldızeli 
ilçelerinde, Malatya İl Telekom Müdürlüğü bünyesin-
de il merkezi, Arapgir ve Doğanşehir ilçelerinde çalı-
şan üyelerimizi ziyaret ederek toplantılar yapıldı.

Şube yönetim kurulumuz yapılan toplan tılarda 
çalışmalar hakkında bilgiler verildi ve üyelerimizle 
karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.
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İzmir Şubemiz İşyeri Faaliyetlerine 
Devam Ediyor

İzmir Şube Başkanımız Özkan Oyuk, Şube Sekrete-
rimiz İrfan Uygun ve Şube Mali Sekreterimiz Aslan 

Özdemir işyerlerini ziyaret ederek üyelerimizle top-
lantılar yaptılar.

Söke Telekom Müdürlüğü, Balıkesir İl Telekom 
Müdürlüğü, Bandırma Telekom Müdürlüğü, Karşıya-
ka Telekom Müdürlüğü, Manisa İl Telekom Müdür-
lüğü, Çarşı Telekom Müdürlüğü ile Ata Santrali ve 
Kuşadası Telekom Müdürlüğü’nde üyelerimizle bilgi-
lendirme toplantıları yapıldı.

İzmir Şubesi Yöneticilerimiz, İzmir Batı-I Bölge 
Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde görevli Baştemsilci 
ve Temsilcilerle de 06 Nisan 2012 tarihinde şube hiz-
met binamızda bir araya gelerek güncel konular, top-
lu iş sözleşmesi ve teşkilat çalışmaları ile ilgili toplantı 
gerçekleştirmiştir.

İzmir ilimizde düzenlenen 1 Mayıs Birlik, Mücade-
le ve Dayanışma günü etkinliklerine de Şube Yönetim 
Kurulumuz, Baştemsilci, Temsilci ve Üyelerimiz  ile 
katılım sağlanmıştır.

Samsun Şubemiz Faaliyetlerine 
Devam Ediyor

Türk Telekom A.Ş. Kuzey-I Samsun Bölge Müdü-
rü Ünal Sade, Bölge Müdür Yardımcısı Yüksel 
Şahinkaya, Personel Müdürü Nilgün Kamburoğlu, 
Canik Telekom Müdürü Derya Saçın, Şube Yönetim 
Kurulumuz ve işyeri baştemsilci ve temsilcilerimizle 
tanışma ve güncel konuları görüşmek üzere yapılan 
toplantıda bir araya geldiler.
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HAZİRAN 2012  
AÇLIK ve YOKSULLUK SINIRI

TÜRK-İŞ tarafından, çalışan-

ların geçim koşullarını orta-

ya koymak ve temel ihtiyaç 

maddelerindeki fiyat değişikliğinin 

aile bütçesine yansımalarını belir-

lemek amacıyla her ay düzenli 

olarak yapılan “açlık ve yoksulluk 

sınırı” araştırmasının 2012 Haziran 

ayı sonuçlarına göre;

Ø Dört kişilik bir ailenin sağlık-

lı, dengeli ve yeterli beslene-

bilmesi için yapması gereken 

gıda harcaması tutarı (açlık 

sınırı) 924,98 lira,  

 DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 925 LİRA, YOKSULLUK SINIRI 
3.013 LİRA… 

 ENFLASYONDA GIDA FİYATLARININ OLUMLU ETKİSİ SÜRÜYOR.   

 MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 0,04 ORANINDA GERİLEDİ. 
YILLIK ORTALAMA ARTIŞ İSE YÜZDE 7,55 ORANINDA…     
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Ø Gıda harcaması ile birlikte 

giyim, konut (kira, elektrik, su, 

yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve 

benzeri ihtiyaçlar için yapılma-

sı zorunlu diğer harcamaların 

toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 

ise 3.012,97 lira,  

olarak hesaplanmıştır.

Özellikle gıda fiyatlarının art-

maması aile bütçesi içinde önemli 

yeri oluşturan mutfak harcamasını 

rahatlatırken, tüketici endeksinde 

gıda harcamasının göreli ağırlığı 

nedeniyle enflasyon hesaplaması-

na da olumlu yansımaktadır.

Geçtiğimiz aya göre Haziran’da 

aylık gıda harcaması değişmez-

ken, son bir yılda mutfağa gelen 

ek yük 47 lira olmuştur. Ailenin 

yaşama maliyeti ise bir önceki yıla 

göre 152 lira artmıştır. Önceki yılın 

aynı döneminde açlık sınırı 878,18 

lira ve yoksulluk sınırı 2.860,53 lira 

olarak hesaplanmıştı. 

Haziran 2012 itibariyle mutfak 

enflasyonu aylık 0,04 oranında 

gerilerken, son oniki ayda değişim 

oranı yüzde 5,33 olmuştur. Aşağı-

daki grafikten de görüleceği üze-

re, TÜRK-İŞ ve TÜİK gıda endek-

sinde değişimin yönü benzer ve 

eş zamanlıdır.   

TÜRK-İŞ’in verileri temel alın-

dığında Haziran 2012 ayı itibariyle 

“mutfak enflasyonu”ndaki deği-

şim şöyle olmuştur:   

Ø Ankara’da yaşayan dört kişilik 

bir ailenin “gıda için” yapması 

gereken asgari harcama tutarı 

Tablo 1: Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay)

Haziran
2011

Aralık
2011

Mayıs
2012

Haziran
2012

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 245,15 259,17 256,23 255,60

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 204,38 218,48 214,20 213,56

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 256,94 274,94 272,57 272,51

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 171,71 187,80 182,36 183,31

Açlık Sınırı 878,18 940,39 925,36 924,98

Yoksulluk Sınırı 2.860,53 3.063,17 3.014,19 3.012,97

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir. 
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Veli SOLAK
Türkiye Haber-İş Sendikası

Genel Başkanı

Levent DOKUYUCU
Türkiye Haber-İş Sendikası

Genel Sekreteri

Alaittin DEĞİRMENCİ
Türkiye Haber-İş Sendikası

Genel Eğitim Sekreteri

Kemal İLÇİOĞLU
Türkiye Haber-İş Sendikası

Genel Mali Sekreteri

Turgut AKTAŞ
Türkiye Haber-İş Sendikası

Genel Teşkilatlandırma Sekreteri

bir önceki aya göre yüzde 0,04 

oran nda geriledi. 

 Y l n ilk yar s  itibariyle art  

oran  yüzde -1,64 oldu.

 G da enflasyonunda oniki ay 

itibariyle art  oran  yüzde 

5,33 oran nda gerçekle ti.

 Y ll k ortalama art  oran  ise 

yüzde 7,55 olarak hesapland .  

G da harcamas  çal mas na 

temel al nan beslenme kal b n-

da yer alan ürünlerin fiyatlar nda 

Haziran 2012 itibariyle gözlenen 

de i im öyledir:  

• Süt, yo urt, peynir grubunda; 

ortalama fiyatlar bak m ndan 

herhangi bir de i iklik görül-

memi tir. Süt fiyatlar ndaki 

hareketlilik (markalara göre 

fiyat n artmas  veya gerilemesi) 

dikkati çekmi tir.  

• Et, tavuk, bal k, sakatat, bak-

liyat gibi ürünlerin bulundu u 

grupta; et, tavuk ve sakatat 

ürünleri (ci er, böbrek vb) fiya-

t  ayn  kalm t r. Hesaplamada 

esas al nan bal n (alabal k, 

somon, levrek vb) fiyat nda da 

önemli bir de i iklik olmam -

t r. Yumurta fiyat  ise bu ay 3 

kuru  artarak tanesi 28 kuru  

olmu tur. Bakliyat ürünlerinin 

(nohut, mercimek, kuru fasul-

ye, barbunya vb) fiyatlar  bu ay 

da de i memi tir.    

• Ya  sebze-meyve grubundaki 

ortalama fiyat geli mesi mev-

sim ko ullar na da ba l  olarak 

mutfak harcamas n  yine olum-

lu yönde etkilemi tir. Ortalama 

sebze kilogram fiyat  bu ay 

daha da gerileyerek 2,12, orta-

lama meyve kilogram fiyat  ise 

biraz artarak 2,76 lira olarak 

hesaplanm t r. Sebze-meyve-

nin a rl kl  ortalama kilogram 

fiyat  ise gerileyerek 2,36 lira 

olmu  ve mutfak harcamas -

n  yakla k 5 lira geriletmi -

tir.  Yap lan hesaplamada -her 

zaman oldu u gibi- pazarda 

bol bulunan ve sat lan ürünler 

temel al nm t r.

• Ekmek, pirinç, un, makarna 

gibi ürünlerin bulundu u grup-

ta; bulgurdaki 10 kuru luk art  

hariç di erlerinde bu ay her-

hangi bir fiyat de i ikli i tespit 

edilmemi tir.          

• Son grup içinde yer alan g da 

maddelerinden; tereya , zey-

tinya , margarin ve ayçiçe-

i ya  fiyat  de i memi tir. 

Siyah ve ye il zeytin fiyat  bu 

ay dü ük tutarda da olsa geri-

lemi tir. Reçel, pekmez, tuz ve 

eker fiyat  de i mezken, bal n 

fiyat  artm t r. Baharat ürün-

leri (kimyon, nane, karabiber, 

vb) ile ya l  tohum ürünlerinin 

(ceviz, f nd k, f st k, ayçekir-

de i vb) fiyat  bu ay yine ayn  

kalm t r. Çay, hlamur ile salça 

fiyat  da bu ay de i memi tir.                    

“Açl k ve Yoksulluk S n r ” 

çal mas nda hesaplamaya temel 

olan g da maddelerinin fiyatlar , 

Konfederasyonumuzca piyasa-

dan, market ve semt pazarlar  

sürekli ve düzenli dola larak do -

rudan tespit edilmektedir. Çal -

ma bu niteli iyle ba ms zd r ve 

tüketici fiyatlar ndaki art  e ilimini 

yans tan “öncü gösterge” niteli i 

ta maktad r.  Ku kusuz hesapla-

nan “yoksulluk s n r ” tutar  ücret 

düzeyi olmay p, haneye girme-

si gereken gelir toplam n  ifade 

etmektedir. 

Tablo 2: G da Harcamas ndaki De i im

Haziran
2009

Haziran
 2010

Haziran
2011

Haziran
2012

Bir önceki aya göre de i im oran  (%) -1,45 -0,99 -0,38 -0,04

Bir önceki y l n Aral k ay na göre de i im oran  (%) -0,85 2,94 1,20 -1,64

Bir önceki y l n ayn  ay na göre de i im oran  (%) 3,17 11,54 7,36 5,33

12 ayl k ortalamalara göre de i im oran  (%) 7,66 8,20 8,16 7,55



6 ERZURUM ŞUBESİ
Şube Başkanı: Mücayit ÖZDEMİR
Hastaneler Cad. Acil Karşısı Şimşek Apt. Kat: 1 No: 1 25100
Tel: 0 442 233 80 32 • Fax: 0 442 233 80 32
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Bayburt, Hakkari, Ardahan, Iğdır, 
Bingöl, Artvin, Gümüşhane, Rize Muş, Bitlis

7 İSTANBUL YAKASI ŞUBESİ
Şube Başkanı: Ahmet KARATAY
Barbaros Bulvarı Akdoğan Sokak Tuncer Apt.
No: 36/15  34353  Beşiktaş
Tel: 0 212 258 80 30 - 288 87 61 • Fax: 0 212 258 32 81
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
İstanbul Yakası, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli

8 İSTANBUL ANADOLU YAKASI ŞUBESİ
Şube Başkanı: Sedat GÜNEY
Kuşdili Caddesi Yuvasan İşhanı No: 48/6  34714 Kadıköy
Tel: 0 216 349 93 62 • Fax: 0 212 346 40 41
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Bursa

9 İZMİR ŞUBESİ
Şube Başkanı: Özkan OYUK
V. Kazım Dirik Cad. Atabey İş Merkezi No: 13/301
35210 Pasaport
Tel: 0 232 446 22 21 • Fax: 0 232 446 23 63
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
İzmir, Denizli Aydın, Manisa, Muğla, Uşak, Çanakkale, Balıkesir

10 KAYSERİ ŞUBESİ
Şube Başkanı: Erol TOPRAK
Cumhuriyet Mah. Sultanhamam Cad.
Gümüşçü Apt. No: 9 K: 3-4 38040
Tel: 0 352 222 25 05 • Fax: 0 352 222 25 06
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Malatya

11 SAMSUN ŞUBESİ
Şube Başkanı: Necip AKYÜZ
Kale Mah. Cumhuriyet Cad. Sağlam İşhanı No: 26/4 55030
Tel : 0 362 432 02 66 • Fax: 0 362 435 53 04
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Samsun, Ordu, Amasya, Sinop, Giresun, Trabzon, Çorum

1 ADANA ŞUBESİ
Şube Başkanı: Mehmet AYDINOĞLU
T. Cemal Beriker Bulvarı Güleç İşhanı No: 23/16 01010 SEYHAN
Tel: 0 322 363 21 41 - 363 24 94 • Fax: 0 322 363 24 94
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Kilis

2 ANKARA 1 NOLU ŞUBESİ
Şube Başkanı: Ümit KAYMAL
İzmir Caddesi Fevzi Çakmak 1. Sok. No:16/8 Kızılay/ANKARA
Tel: 0 312 327 06 06 • Fax: 0 312 315 20 20
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Ankara, Bartın, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, 
Kırıkkale, Kütahya, Bolu, Zonguldak

3 ANKARA MERKEZ ŞUBESİ
Şube Başkanı: Eyyüp KOPARAN
Tuna Caddesi No: 30/8 06410 Yenişehir
Tel: 0 312 430 34 50 - 51 • Fax: 0 312 430 12 13
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
PTT, TÜRKSAT, AVEA, VODAFONE, TURKCELL, 
ÇAĞRI MERKEZLERİ

4 ANTALYA ŞUBESİ
Şube Başkanı: Hüseyin ÖZÇOBAN
Tahılpazarı Mah. A. Menderes Bulvarı
Gazihan İş Merkezi No: 19/26 07040
Tel: 0 242 247 84 99 - 246 11 33 • Fax: 0 242 247 87 65
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Antalya, Burdur, Isparta, Karaman, Konya, Afyonkarahisar

5 DİYARBAKIR ŞUBESİ
Şube Başkanı:  
Ofi s Gevran Cad. Kocakaya Apt. Kat: 1 No: 1 21100
Tel: 0 412 223 52 01 • Fax: 0 412 228 04 81
ŞUBEYE BAĞLI İLLER
Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Adıyaman, Şanlıurfa, Batman, 
Mardin, Siirt, Van, Şırnak

Genel Başkan : Veli SOLAK
Genel Sekreter : Levent DOKUYUCU
Genel Mali Sekreter : Kemal İLÇİOĞLU
Genel Eğitim Sekreteri : Alaittin DEĞİRMENCİ
Genel Teşk. Sekreteri : Turgut AKTAŞ

HABER-İŞ VE BAĞLI ŞUBELERİ 
GENEL MERKEZ

Adres : Yüksel Cad. No: 38 Yenişehir - ANKARA

Tel : 444 1992
Fax : 312 434 57 04

E-mail : info@haberis.org.tr

Türkiye

Haber-İş Sendikası Aylık Yayın Organı
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1 BURSA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: Hakan GÖKÇELER
Altıparmak Caddesi Karadağ Apt.
Tel : 0 224 220 40 73
Fax : 0 224 220 40 73

2 GAZİANTEP BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: İbrahim İNİK
İncirli Pınar Mah. 3 No’lu Cadde
Akınalan İş Merkezi Kat: 7 No: 68  27090
Tel : 0 342 444 1962 - 230 46 26
Fax : 0 342 220 07 02

3 KOCAELİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: Vural BAL
Ömerağa Mah. Ankara Caddesi
İpek Apt. No: 81/2   41000
Tel : 0 262 321 99 19
Fax : 0 262 321 99 19

4 KONYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: Ömer ŞENER
Şems-i Tebriz Mah. Şerafettin Caddesi
Tel : 0 332 350 50 45 • Fax: 0 332 353 21 92

5 TRABZON BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Bölge Temsilcisi: İsmail BOSTAN
Gazipaşa Mah. Yavuz Selim Bulvarı No: 173 Kat: 5
Tel : 0 462 326 37 68 • Fax: 0 462 326 37 68

ÇEŞME EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
Sakarya Mah. Kelami Ertan Cad. No: 26
Tel : 0 232 712 90 35 - 712 92 57 - 712 92 58
Fax : 0 232 712 92 57

YEŞİLOVACIK EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
Antalya Yolu Çankaya Mah. No: 91 Yeşilovacık / Mersin
Tel : 0 324 747 54 57 (pbx)
Fax : 0 324 747 55 34

HABER-İŞ YURDU: Kubilay Sokak No: 20 Maltepe - ANKARA • Tel: 0 312 232 28 38 - 230 71 17

BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİMİZ




