
YETKİLİ AMA ETKİSİZ SENDİKANIN 
HİÇBİR ZAMAN KAZANIM ELDE EDEMEDİKLERİ

1.Kıdem ücreti
2.Fazla çalışma ücreti
3.İhs’liler için yeşil pasaport
4.Performansın kaldırılması
5. Eşit işe eşit ücret
6.3600 ek gösterge

1.PTT’de araç kullanarak dağıtım
yapan baş dağıtıcı ve dağıtıcılara
125 TL ilave ücret aldık.

2.PTT’ de motor kullanarak dağıtım
yapan personele 150 TL ilave ücret
aldık.

3.PTT’de baş dağıtıcı ve dağıtıcı
olarak çalışan tüm personele 400 TL
tayin bedeli aldık.

4.PTT’de çalışan baş dağıtıcı ve
dağıtıcılara ücretsiz toplu taşıma
kartı verilecektir.

5.PTT şubelerinde çalışan tüm gişe
ve büro personeline 156,25 TL ilave
ücret aldık.

6. PTT merkezlerinde çalışan tüm
gişe ve büro personeline 125 TL
ilave ücret aldık.

7.PTT’ de gelirleri bakımından ilk on
ilde görev yapan 399 sayılı KHK’lı
tüm personele temel ücretlerine %5
ile %15 arasında artış aldık.

BİRLİK HABERSEN’İN
KAZANIMLARIMIZ DİYE

DUYURDUĞU
VAROLAN

1.PTT’ de araç kullanarak dağıtım
yapan emekçi zaten 95 TL ücret
almaktadır.

2.PTT ‘de motor kullanarak
dağıtım yapan emekçi zaten 114
TL almaktadır.

3.PTT ‘de baş dağıtıcı ve dağıtıcı
olan emekçiler zaten 377,57 TL
tayin bedeli almaktadır.

4.PTT’de birçok büyükşehirde ya
ücretsiz ulaşım kartı ya da servis
zaten var.

5.PTT şubelerinde çalışan gişe ve
büro personeli zaten 118,75 TL
zaten almaktadır.

6.PTT merkezlerinde çalışan gişe
ve büro personeli zaten 95 TL
almaktadır.

7.PTT de bu uygulama zaten var.
sadece 399 sayılı KHK’lı
personele dair bir düzenleme
yapılacak.

GERÇEKLER

1.Artış 125 TL değil sadece 30
TL

2. Artış 150 TL değil sadece 36
TL

3. Artış 400 TL değil sadece
22,43 TL

4. Yetkili ama etkisiz sendika bu
madde de algı oluşturmak
istemektedir.

5. Artış 156,25 TL değil sadece
37,5 TL

6. Artış 125 TL değil sadece 30 
TL

7.Uygulama başladığında gerçek
veri aktarımı sağlanacaktır.

KESK HABER-SEN olarak emekçilere sefalet zammını 
reva gören sendika yöneticilerinin sendikalardan aldığı

maaşı kamuoyu ile paylaşmasını istiyoruz… 
HODRİ MEYDAN

7.399 sayılı kanuna göre çalışanlara skala ayarlaması
8.Bütün emekçilerin kadroya geçirilmesi
9.Kreş talebi
10.Görevde yükselme sınavlarının açılması
11.Kadın emekçilerin sosyal haklarının düzenlenmesi


