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FAALIYET RAPORU (KASIM 2014-SUBAT 2015)

Demegimiz 18.10.2014 tarihinde 2. Olagan Ustii Genel Kurul Toplantisim yapmis olup
Demekler Miidiirliigiince yapilan yazismalar sonucunda Kasim ayi icerisinde demek yonetimi
teskil edilerek cahsmalarina fiilen baslamistir.

1. Kasim Ayinda yapilan Kurum idari Kurul Toplantisina Miidahil olunarak demegimiz
uyelerinin sorunlarmi ve 9ahsma sartlannin iyilestirilmesi noktasinda 15 madde ve
ekinde 19 sayfadan olusan Rapor hazirlanarak Genel Mudiirlugiimiize ve ?ali;janlar
adina toplantiya katilan yetkili sendikaya sunulmustur.

2. Kurum Idari Kurul toplantisinda Demegimiz yonetimince hazirlamp sunulan 15
maddelik talebimizin 14 maddesi toplanti gundemine ahnmistir.

3. Kurum Idari Kurul toplantisinda demegimiz iiyelerini ilgilendiren maddelerle ilgili
olarak Genel Mudiirliige ve Yetkili Sendikaya toplantimn sonu9lan konusunda bilgi
talep edilmi§tir.

4. Kurum Idari Kurul toplantisi ve cahsmalarla ilgili olarak verilen Genel
Miidiirlugiimuzun cevaplan ve kazanimlar iiyelerimiz ile sosyal medya iizerinden
paylasilmistir.

5. Demegimiz iiyeleri i9in yaptinlan bardak, rozet ve 9ahsma bildirgesi il
temsilciliklerimizin 90gunluguna kargo ile gonderilmis, sosyal medya, mail ve sms ile
il temsilcilerimiz bilgilendirilmistir.

6. Web sayfamiz yenilenme 9ahsmalan yapilmis ve devreye ahnmis olmasina ragmen,
teknik bir arizadan dolayi sistem §u an hizmet verememektedir. Web sayfasimn
yeniden devreye ahnmasi ile ilgili 9ahsmalar halen devam etmektedir.

7. Teknik personel iicretleri ile ilgili 9ahsmalar yapmak iizere Turn KIT Kurum ve
Kuruluslanndan maas bilgisi isteme yazisi yazilmis olup, siire9 takip edilmektedir.

8. Demegimiz uyelerinin yapmis olduklan basvuru neticesinde iiyelerimize avukatlik
mali hizmet destegi saglanmistir.

9. Demegimiz uyelerinin Konut kredisi, Tiiketici kredisi gibi davalardan ucretsiz
avukatlik hizmeti alabilmesi i9in daha once protokol imzalanan avukatlik biirosu ile
daha kapsamh olarak protokol yenilenmesi yapilmi§tir.

10. Genel Miidiirliigiimiiz, Ankara Basmiidiirliigiinde 9ahsan iiyelerimiz bayram ve ozel
giinlerde ziyaret edilmi§, Idari Hizmet Sozlesmeli olarak yeni goreve baslayan teknik
personele hayirh olsun dileklerinde bulunulmustur.
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11. Yonetim olarak isleri devir aldigimizda iiye sayimiz 578 iken bu giin iiye sayimiz
627' ye yiikselmi§tir. 3 ay gibi kisa bir siirede iiye sayisi a9isindan buyiimemlz %8
bandini ge9mis durumdadir. (Dunya Devi CIN' in yillik %7 buyiime hedefini 3 ayda
ge9tik ©)

Emegi ge9en siz degerli iiyelerimize, il temsilcilerimize ve eski yonetim kumlu iiyelerine
tesekkiir ederiz.

Giiciimtiz Birlikteligimizdir.

Sevgi ve Saygilanmizla...

/4AaAO
PTT TEKDER Yonetim Kurulu Adina

Ekrem YILDIZ
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TERMIN PLANI (SUBAT 2015-MAYIS 2015)

Demegimizin oniimuzdeki 3 aylik zaman diliminde yol haritasi olarak, termin planmda
asagidaki konular giindeme ahnmistir.

ilerleyen zamanda giincellemeler devam edecektir.

1. Demegimizin yapisim, amaflarim, 9ahsmalanni ve ge9misini i9eren genis kapsamh
bir sunu hazirlanacak ve temsilcilikler ile iiyelerimiz ile paylasilacaktir.

2. Haziran Ayina kadar yeni Genel Mudiir Atanmasi ile birlikte, Genel Miidiirliik ve
Daire Baskanhklan ile birlikte Sendikalar ve STK'lar ziyaret edilecektir.

3. Kasim Ayi i9erisinde yapilan Kurum idari Kurul Toplanisindan elde edilemeyen
kazanimlann alti doldurularak Mayis Ayi KiK toplantisinda yeniden ve yeni fikirlerle
giindeme getirilecektir.

4. Kasim ve Mayis Ayi KiK toplantisinda giindeme getirilen konular ile ilgili turn
sendikalar ile goriisiilerek istisare edilecek, Agustos 2015 doneminde yapilacak olan
Toplu Sozlesme gorii§melerinde dile getirilecektir.

5. Demek Yonetim Kurulu daha oncesinden Diyarbakir'da, Adana'da, istanbul Anadolu
Yakasinda yapmis olduklan ziyaretlerden sonra istanbul Avrupa Yakasi, izmir
Bolgesi ve Karadeniz Bolgesi ziyaret edilecektir.

6. Demegimiz faaliyetleri, 9ahsmalarinin daha genis kitlelere duyurulmasi amaciyla ve
gorselligi gu9lendirme adina DERGi 9ikanlacaktir. (Genel Mudiir Yardimcimiz Sn.
Ali ihsan KARACA goniillii olarak ilk sayinin sponsoru olmuslardir, Tesekkiir
Ederiz.)

7. is Saghgi ve Giivenligi ile ilgili ve de buna bagh iiyelerimizin hukuksal sorunliin ile
ilgili olarak demek avukatimiz ile PTT Muzesinde bir PANEL yapilacaktir.

8. PTT TEKDER iiyeleri i9in gelen taleplerde goz oniine ahndiginda sosyal bir
dernegin gerekliligi olarak bir "PTT TEKDER Hatira Ormani" olustumlacaktir.

9. Demegimiz adina Posta Kutusu ahnmasi ve Kargolanmiz i9in PTT Posta Kargo
Dairesi ile protokol yapilacaktir.

10. Demegimiz uyelerinin bir araya gelme, birlikte olma diisiinceleri ile yapilacak
iftar,Tanisma, Kaynasma gibi faaliyetlere destekverilecektir.
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11. Avmpa Birligi Hibe Projeleri kapsaminda demek olarak proje hazirlanacak ve yurt
disi egitim projelerinde iiyelerimizin gorev almasi saglanacaktir.

Fikir, goriis ve onerileriniz giiciimiize gii9, ufkumuza ufuk katacaktir.

Giiciimiiz Birlikteligimizdir.

Sevgi ve Saygilanmizla...

PTT TEKDER Yonetim Kurulu Adina

Ekrem YILDIZ
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