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 دليل التعريف





حياة م.عاكف إينان

 ولد الكاتب والشعر م. عاكف إينان في مدينة أورفة بتاريخ 12 تموز 1940 وتوفي بتاريخ 6 يناير 2000.
التركي في اللغة واألدب   أتم درسته اإلبتدائية واإلعدادية في أورفة والثانوية في مرعش. تخرج من قسم 
 جامعة أنقرة \ كلية اللغات والتاريخ والجغرافيا عام 1972 . في فترة دراسته أدار مجلة الهالل ) 1962
 – 1964 ( وعمل كمدير للمركز العام للقومية التركية )1964 – 1969 (. إلى جانب ذلك أقام فعاليات
التركي في معهد التركي )1969 – 1972 ( وعمل كأستاذ للغة واألدب   إتحادية في إتحاد المواصالت 
 غازي للتعليم )1977 – 1980 (. عام 1980 أدى فريضة الحج وترأس إتحاد المعلمين الذي قام بتأسيسه
2000 إصابته تبين في شهر حزيران من عام   .) 2000 الموظفين )1993 –  العامة إلتحاد   والرئاسة 
 بمرض السرطان والقى عالجاً في مستشفى بأنقرة. بعد فقدان األمل في شفائه طلب العودة إلى أورفة في

  .شهر ديسمبر وتوفي هناك في األيام األولى من شهر رمضان
 تم نشر أشعاره ومقاالته منذ عام 1957 في الصحف المحلية. عام 1959 أصدر صحيفة بإسم البحر. في
 عام 1969 أصدر مع نوري باكديل وراسم أوزدان أوران وأردم بيازيت مجلة األدب وعام 1976 أسس
 مع جاهد ظريف أوغلو وراسم أوزدان اوران وأردم بيازيت وعالدء الدين أوزدان أوزان أرسين غوردوغان
 مدلة مافارا. أغلب كتاباته نشرت في مجلة األدب وعام 1977 إشتهر بكتابة مقاالت في مجلة العصر الجديد
 بإسمه وتوقيع عاكف رها.  عام 1998 قام بتحضير وتقديم برنامج الثقافة والفن في قناة 7 التلفزيونية كما
 نشرت له كتابات في مجالت وصحف عدة كالروح التركية والوكن التركي وفيليز واإلستقالل الجديد والهالل.
الشعبي. والشعر  الديوان  شعر  من  بها  إستفاد  التي  أشعاره  من خالل   1998 عام  محترف  كشاعر   أعلن 
 عام 1982 نال جائزة كاسد وعام 1995 نال جائزة الشاعر التركمانستاني المعروف مهضوم كولو في
 المهرجان الدولي الثالث لألشعار والذي أقيم بعاصمة تركمانستان عشق أباد. بعد وفاته بدأت بلدية أروفة

.بتنظيم مسابقة شعرية بإسمه
 نجح عاكف إينان في دمج الشكل النظامي لشعر الديوان مع وزن الهجة والشعر الشعبي، لذا فأشعاره نقلت
بين شعر إينان جسراً  الحديث. بنى عاكف  إلى العصر  التعبير  التقليدي وقدرة   حساسية األسلوب الشعري 
المواضيع عن  بسيط  بشكل  أشعاره  في  تحدث  جديدة.  حساسية  التركي  الشعر  ومنح  هذا  ويومنا   الديوان 
 اإلجتماعية والحب والطبيعة. شعره هو ناتج األفكار المحلية ، كما أنه شعر تخطى الزمن وجدد العصر.

  .عاكف إينان تصدر مكانة مهمة في الشعر التركي وكات صوتاً للقومية والتقليدية في العصر الحديث
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إتحاد بيرلك للخبر
رؤيتنا

العبودية تكون هلل عزوجل وأنه ال يوجد شرف أكبر من خدمة اإلنسان بهدف  نحن على علم وإبمان بأن 
. الحصول على رضا هللا تعالى

اإلجتماعية الحقوق  على  الحفاظ  هو  واإلتصاالت  التخابر  في  للعاملين  بيرلك  إلتحاد  األساسية   األهداف 
 والشخصية واإلقتصادية والثقافية للعاملين في خدمات اإلعالم واإلتصاالت في القطاع الخاص والحكومي
الغير األمور  إلى مواجهة كل  اإلتحاد  يهدف  وتفاديه في حال وقوعه. بشكل عام  للضرر   ومنع تعرضهم 
 قانونية التي تتم في بالدنا. لتحقيق هذه األهداف يعمل اإلتحاد جاهداً إلستمرار الديموقراطية والعلمانية و

 .العدالة اإلجتماعية ومفهوم دولة القانون في إطار حقوق اإلنسان والدستور

 مهمتنا
 القيام بأعمال حماية وتطوير الحقوق المالية والشخصية واإلجتماعية للموظفين الحكوميين العاملين في قطاع
 اإلعالم والنشر واإلتصاالت وتنظيم فعاليات توجه سياسات اإلعالم والنشر واإلتصاالت وتأمين كون تلك
 الفعاليات على المستوى العالمي وبالمكان المناسب كي تتشكل وفق نظام العالم الجديد. إضافة إلى ذلك تأمين
 حياة حرة وعادلة ومرفهة لشعبنا ومساعدة األفراد والجماعات التي تعاني من الظلم في تركيا والعالم وحماية

 .وتطوير الحقوق والمنافع اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والديموقراطية وفق مباديء العدالة والمساواة
 إتحاد بيرلك للخبر يعمل على وحماية وتطوير الحقوق والمنافع اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والديموقراطية
الدستور والقوانين النابعة من  الحقوق والصالحيات  العدالة والمساواة ألعضائه ضمن إطار   وفق مباديء 

.واإلتفاقيات الدولية التي تركيا عضو بها
 

 لذا فإلى جانب الصالحيات التي يمتلكها من األحكام العامة كشخصية قانونية فهو يقوم بتحضير العروض
 األساسية للمفاوضة الجماعية ويشارك باألعمال المتعلقة بها ويرسل ممثل. في نهاية المفاوضة الجماعية يتابع

مدى تطبيقات مقابالت المفاوضة الجماعية من خالل إرسال ممثلين إلى



هدفنا
 نحن على علم وإبمان بأن العبودية تكون هلل عزوجل وأنه ال يوجد شرف أكبر من خدمة اإلنسان بهدف الحصول

. على رضا هللا تعالى

 األهداف األساسية إلتحاد بيرلك للعاملين في التخابر واإلتصاالت هو الحفاظ على الحقوق اإلجتماعية والشخصية
يهدف الخاص والحكومي. بشكل عام  القطاع  للعاملين في خدمات اإلعالم واإلتصاالت في  والثقافية   واإلقتصادية 
 اإلتحاد إلى مواجهة كل األمور الغير قانونية التي تتم في بالدنا. لتحقيق هذه األهداف يعمل اإلتحاد جاهداً إلستمرار

 .الديموقراطية والعلمانية و العدالة اإلجتماعية ومفهوم دولة القانون في إطار حقوق اإلنسان والدستور
 تأمين شروط عمل مناسبة وإحترام مهني للموظفين الحكوميين في فرع خدماتنا وتأمين حياة مشرفة وتقديم أجرة

مناسبة ومساعدات إجتماعية
.إلغاء التصرفات العشوائية وتطبيق المعايير العادلة والموضوعية وتفادي أي تصرف يسيء لكرامة الموظف وشرفه
 إلى جانب اأعمال المؤسسات الحكمية تقديم القيمة التي يستحقها اإلنسان إلى الموظفين في المجال اإلجتماعي لكون

 .اإلنسان مخلوقاً إجتماعياً
.تحقيق العدالية في المؤسسات الحكومية وإبراز الكفاءات والخبرات

على التضامن  ونشر  عائلتهم  أفراد  ومراعاة  عائلي  الحكوميين ضمن وسط  للموظفين  اإلجتماعي  التضامن   تأمين 
.مستوى الدولة

 تقديم معلومات كافية للمنتسبين إلى اإلتحاد وتأمين تقدمهم في عملهم وتحسين وتطوير الظروف التعليمية والصحية
.واإلجتماعية والمعيشية ألفراد عائالتهم وتقديم الحماية والعناية والتدابير الالزمة في حاالت التقاعد  والترمل والتيتم
.في حال تضرر أعضائنا بسبب مديريهم أو أصحاب عملهم أو زمالئهم تقديم المساعدة المادية والقانونية واإلجتماعية

.تأمين التضامن واإلتحاد ما بين جميع األعضاء
.تسهيل الفعاليات المهنية لألعضاء من النساء ومساعدتهن في الحصول على حقوقهم وحرياتهم اإلنسانية

.اإلستفادة من حق التعليم المجاني ضمن إطار المساواة في الفرص
 دعم األعمال التي تتعلق بتعليم المسؤولية دون أي تفريق في اللغة والدين والعرق والمذهب والفكر السياسي ودعم

.الحياة في مجتمع عادل بسالم
.مواجهة األولغارشية إستناداً إلى القانون الطبيعي والوصول إلى الديموقراطية المشاركة

.التوعية في المسؤوليات واألفكار تجاه مشاكل المجتمع  والنضال ضدهم
الحصول على حق اإلضراب والمفاوضة الجماعية

 ترسيخ فكرة الوسط الهاديء في العمل وفكرة اإلنتاجية لتقدم الدولة  والمجتمع ورخائه وجعل هذا الفكر سائداً لوضع
.األحجار األساسية لسالم الدولة

نشر الديموقراطية في البال وتقوية المجتمع المدني



مبادئنا األساسية
دعم المحق ليكون قوياً وليس دعم القوي ليكون محقاً

قبول كون اإلستقامة من افضل الصفات
قبول كون حق الفرد هو الحق اإلنساني األساسي

حماية إتحاد الدولة مع الشعب والدفاع عن ذلك
مواجهة كل عنف وقمع وظلم نحو حقوق اإلنسان

إعتبار الفكر الحر والتعبير الحر وحرية الفكر والعقيدة أساساً لحقوق اإلنسان
إعتبار حرية الفكر والحرية أساساً لحقوق اإلنسان

مواجهة جميع الفعاليات الغير ديموقراطية والمتخلفة وحماية دولة القانون والدفاع عنها
حماية القيم القومية والمعنوية التي تشكل البنية التحتية لثقافة المجتمع وإحترام معتقدات اإلنسان وقيمه

حماية ميراثنا التاريخي والثقافي
اإلبتعاد عن األوساط التي قد تجهز لتشكيل سياسي وعقائدي

خلق مسافة متساوي مع جميع األحزاب السياسية
العمل ضمن وعي ومسوؤلية أثناء النضال ألجل اإلتحاد وبشكل بناء وذو مباديء

الوعي بكون اإلتحاد حركة تجمعية
خلق سيطرة لديموقراطية اإلتحاد في جميع أعماله والدراية بالتعديية والوضوح والمشاركة الفعالة

عدم القيام بالتفرقة في الطبقة والجماعة واللغة والدين والعرق والمذهب
تطبيق مباديء إتحادية تعتمد على اإلرادة الحرة والمباديء والدفاع عن ذلك
إعتبار المساواة في الفرص التعليمية أساساً ومحاولة تطبيق ذلك في نظامنا

تفهيم شعبنا بأن التعليم هو أساس نهضة البالد دون كلل أو ملل وتوضيح ذلك إلى المسؤولين المتجاهلين
حب البالد والعمل ضمن اإلخوة والتسامح والتعاون واإلبتعاد عن العنف والنزاعات

اإللتزام بجميع المباديء المذكورة في الدستور وحمايتها
تطبيق مفهوم العدالة اإلجتماعية بجميع جوانبه  من خالل النضال القانوني والشرعي

حماية دولة القانون وسلطة القانون والقوانين الدولية





أهدافنا

 إنشاء المستقبل عوضاً عن اإلهتمام بإنقاذ اليوم فقط ومناقشة المشاكل وتقديمها للرأي العام والمشاركة في
اإلدارة والتحسيس بتواجدها والتأثير على اإلدارة ومراقبتها

عدم اإلهتمام بأقاويل النظرية الشعبية وتأسيس مجمتع حر ومتعلم
واإلستقاللية عن ما  تأييد شخص  وعدم  العقائدي  الفكر  اإلبتعاد عن  الغير حكومية  المنظمة  مفهوم   ضمن 
 المحاكمات السياسية واإلبتعاد عن التفرقة في الدين والغة والعرق وإحترام كل إنسان وخلق وسط عمل يجمعه

.اإلحترام والسالم
مواجهة كل التطبيقات الغير قانونية الضارة دون النظر إلى العضوية

 تشكيل بنية على علم بأن الديموقراطية وإحترام حقوق اإلنسان ومنح مقابل الجهد أمور ال تنزل من السماء
) وتقديم إقتراحات عوضاُ عن إستخدام شعارات ) عاشت ( أو ) ال لكذا

تطوير وحماية الحقوق والمنافع اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية والشخصية المشتركة لألعضاء
تأمين وحدة الزمالء وتقييم القوة لتكون حاملة لصفات التعليم

عدم اإللتزام بأي أفكار محرمة وخلق وسط للتناقش في مشاكل التعليم
تأمين المساواة في الفرص بجميع المناطق

تربية أجيال تحترم حقوق اإلنسان والحرية والديموقراطية والسالم
تأمين صدور قانون إتحاد مع اإلضراب والمفاوضة الجماعية

تأمين عدم حرمان أياً كان من حقوقه التعليمية بسبب عقيدته أو فكره أو عرقه
الوقوف بجانب كل متضرر أو مظلوم دون النظر إلى كونه عضواً أم ال

تأمين إتحاد المنافع عوضاً عن نزاع المصالح
 تشكيل عالم يعيش فيه اإلنسان بشكل خر وقوي ودون مواجهة أي ضغط وتأمين المشاركة بعدل واإلستفادة
إلى يستند  ال  وسط  وخلق  األساسية  اإلنسان  وحقوق  واإلجتماعية  والصحية  التعليمية  الحقوق  جميع   من 

المصالح الشخصية بل إلى المصالح المشتركة
إنتاج حلول بديلة عوضاً عن اإلتحاد الذي يعتمد على األجرة



لماذا اإلتحاد ؟

 المجتمع المدني الذي ظهر بعد الثورة الصناعية التي هدفت إلى تأمين اإلحتياجات اليومية للناس وعملهم في
 وسط هاديء وبسالم كي يتمكنوا من تأمين مستقبل جيد ألفراد عائلتهم ال يهتم بالفرد وال يعتبره قوة مهمة.
 اإلنسان الذي يحمل بداخله مباديء للديموقراطية يرغب بأن يكون قوياً وأن يكون المدير بدل أن يكون المدار.
الحاضنة التنظيمات  أكثر  واإلتحادات هي  منظمات غير حكومية  أمامنا على شكل  التشكيالت  هذه   تظهر 

 .للمنظمات الغير حكومية
لدى حاجة ضروية  وهي  الدولة  سلطة  لدى  النفس  ألية ضبط  الديموقراطيةهي  المجتمعات  في   اإلتحادات 
 .المجتمعات التي تشبعت بالثقافة الديموقراطية. تبذل اإلتحادات جهدها لدعم الدولة عوضاً عن الوقوف أمامها
 رئيس الوزراء السابق للسويد يقول : ) ال نرسل أطفالنا إلى المدراس للحصول على تعليم فقط بل نرسلهم
 كي يكونوا أفراداً يتساءلون عن كيفية اإلشتراك في منظمة غير حكومية وما يمكن القيام به لتلك المنظمات

.(. هذا المفهوم يساعد في تنقية المجتمع من اإلختالسات ومحاباة األقارب والتلوث والفقر
دون كامل  بشكل  العمل  للديموقراطية  يمكن  ال   .) الدولة  أنا   ( مفهوم  مع  الديموقراطية  مفهوم  يتطابق   ال 
 مباديء دول القانون. حقوق وحريات األشخاص هي أساس دولة القانون. إذا كان األفراد ال يمتلكون قدرة
 على إستخدام حقوقهم بأمان فإن دولة القانون والديموقراطية ستكون ناقصة. المنظمات الغير حكومية مقياس
 لكل هذا واإلتحادات تحتل المرتبة األولى بين المنظمات الغير حكومية التي هي ضرورية لحقوق وحريات
 اإلنسان وجهود العاملين وحصولهم على مقابل لها. عوضاً عن إتباع فكر ) أنا محق فليعطوني حقي (  يجب
في باإلدارة  األفراد  باإلتحادات. مشاركة  مرتبط  الوعي  هذا  تحقيق   .) ُيمنح  يؤخذ وال  الحق   ( فكر   إتباع 
 الديموقراطيات ال يمكن أن يكون فقط أثناء اإلنتخابات. اإلستمرار في الضغط على اإلدارة غير ممكن إال
 من خالل تقوية المنظمات الغير حكومية المواطن الواعي ينضم للتنظيم على أساس الوعي. ال يمكن لألفراد
 حماية حقوقهم ومنافعهم اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والشخصية والمهنية إال من خالل حمية وتطوير
 هذه المنظمات الغير حكومية. تقوم المنظمات الغير حكومية بتوجيه فعاليات الدولة. تتخاطب الدولة فقط مع
 المنظمات الغير حكومية وتقوم بفعالياتها على هذا األساس. يجب على المنظمات الغير حكومية الضغط على
 القانون وإذا كان القانون ال يساعد في على أن تكون حياة اإلنسان جيدة وإنسانية يجب تخطي ذلك دون اللجوء
 إلى العنف. إجتمع إتحاد بيرلك للخير وإتحاد الموظفين الحكوميين فكالهما يؤمن بضرورة حماية وتطوير

.الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية للعاملين وأن األساس في تحقيقها هوالتجمع والتعاون



 تاريخنا
 تم تأسيس إتحادنا بتاريخ 20 فبراير 1992 بدعم من الكاتب والشاعر المعروف المرحوم محمد عاكف إينان

.وهو مؤسس إتحاد اإلعالم والنشر واإلتصاالت التابع إلتحاد الموظفين والرئيس العام
 منذ تأسيس اإلتحاد وحتى يومنا هذا ونحن على علم بمسؤولياتنا ويحاول إتحادنا بذل قصارى جهده لحماية
 حقوق ومنافع الموظفين الحكوميين في خمس مؤسسات وهي شركة البريد والتلغراف المساهمة و المؤسسة
والنشر لإلعالم  العامة  والمديرية  الوزراء  لرئاسة  التابعة  اإلعالم  ومؤسسة  والتلفزيون  لإلذاعة   التركية 

 .والمعلومات والمجلس األعلى لإلذاعة والتلفزيون ومؤسسة تقنيات المعلومات واإلتصاالت
 في تاريخ 25.06.2001 صدر قانون إتحادات الموظفين الحكوميين رقم 4688 وُسمح للموظفين بإنشاء

 .إتحادات ونال إتحاد بيرلك للخبر شخصيته القانونية
أعمال تسجيل األعضاء إدارته في مؤتمره األول وبدأت  بإختيار أعضاء مجلس  اإلتحاد  قام   2002  عام 

.والمأسسة
2003 مؤتمراً غير عادي عام 2005 أقام الثاني وعام 2008 أقام الثالث وبتاريخ 20 –  

 .21 فبراير أقام الرابع وبتاريخ 29 تموز 2015 أقام خامس إجتماع عادي للمجلس العام
 بتاريخ 15 مايو 2002 كان عدد أعضاء اإلتحاج 347 وفي 15 مايو 2003 كانوا 1895 وعام 2004
وعام  4613 كانوا   2007 وعام   4059 كانوا   2006 وعام   5165 كانوا   2005 وعام   4205  كانوا 
 2008 كانوا 4985 وعام 2009 كانوا 5584 وعام 2010 كانوا 5834 وعام 2011 كانوا 8585

 .عضواً
والنشر لإلعالم  العامة  المديرية  في  األولى  صالحيته  على  اإلتحاد  حصل   2012 مايو   15 تاريخ   في 
 والمعلومات من خالل 12231 عضو وفي عام 2013 نجح اإلتحاد في أن يكون صاحب الصالحية العامة

.في مجال خدمة اإلعالم والنشر واإلتصاالت من خالل 13003 عضو



 عام 2014 وصل عدد األعضاء إلى 14446 وعام 2015 وصل إلى 14576 وعام 2016 وصل إلى
 .15976 بفضل أعمال الرئيس عمر بوداك وفريقه وقد أتمم اإلتحاد عامه الخامس في الصالحية العامة

 شعار اإلتحاد هو اإلهتمام عن قرب بالمشاكل الحقيقية للبالد ومشاكل الموظفين الحكوميين وقد وقفت في
 محاولة اإلنقالب التي تمت في 15 تموز من قبل منظمة غوالن اإلرهابية  إلى جانب الشعب واإلرادة المدنية.
 لم يكتفي اإلتحاد بذلك بل عمل كمنظمة غير حكومية في نصرة المظلوم والمغدور وقد ساعد الكثير ممن عانى

.من الكوارث الطبيعية واألحداث اإلرهابية
 يهدف إتحادنا إلى عالم جديد ديموقراطي يستند إلى السالم والعدل وهو يعمل على إنشاء حضاتنا القديمة
 وإنتاج خدمات ودعم المظلوم. يواجه اإلتحاد كل العمليات التي تتم في بالدنا وجميع أنحاء العالم وقد إحتج
 على إنقالب السيسي في مصر ولم يسكت على المذابح التي تتم ضد المدنيين في سورية. يقاوم اإلتحاد اإلبادة
 التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين وقد مأل الميادين باإلحتجاجات على ما تقوم به الصين في شرق تركستان

 وسيستمر اإلتحاد في الوقوف إلى جانب منافع بالدنا



 يقف إتحادنا إلى جانب الحق وصاحبه وإختار العمل عوضاً عن الكالم،
 كما إختار الترسخ في قلوب الموظفين الحكوميين بدل أن يكون إتحاد يكبر
 تحت ظل الحكومة. كما أنه فضل العقالنية على المشاعر والموضوعية

 على الغير موضوعية وخلق بنية
 

 تعتمد على العمل وليس الكالم. في هذا اإلطار ومن خالل دعم الموظفين الحكوميين وأعضائنا لنا فقد تقدمنا على منافسينا في
 .عدد األعضاء

 من خالل صبر وجهد أعضائنا سيتمكن اإلتحاد من الدفاع عن حقوقهم ومنافعهم في وسط قانوني وشرعي وسيتخلص من
.الروتين ويزيل العوائق التي تقف في وجه التجمع وتقديم ما يمكن تقديمه للبالد

 يهدف إتحاد بيلك للخبر كأكبر إتحاد في مجال الخدمات إلى حماية حقوق ومنافع العاملين في اإلعالم والنشر واإلتصاالت
 .بأحسن شكل

 : مجاالت فعاليات المؤسسات المتواجدة في قسم الخدمة
 يحاول إتحادنا بذل قصارى جهده لحماية حقوق ومنافع الموظفين الحكوميين في خمس مؤسسات وهي شركة البريد والتلغراف
 المساهمة و المؤسسة التركية لإلذاعة والتلفزيون ومؤسسة اإلعالم التابعة لرئاسة الوزراء والمديرية العامة لإلعالم والنشر
.والمعلومات والمجلس األعلى لإلذاعة والتلفزيون ومؤسسة تقنيات المعلومات واإلتصاالت وهو األمر األساسي في اإلتحادات

 : المديرية العامة لإلعالم والنشر والمعلومات
 المؤسسة األخرى التابعة لقسم خدماتنا هي المديرية العامة لإلعالم والنشر والمعلومات وهي تتكون من 717 موظف ونحن

.اإلتحاد صاحب الصالحية في هذه المديرية
 تعتبر هذه المؤسسة من أقدم مؤسسات تركيا وهي من أقرب الشهود لتاريخنا في اإلعالم. كان إسم المديرية عام 1862 مديرية
 المطبوعات وعام 1920 كان المديرية العامة للمطبوعات واإلستخبارات وفي عام 1984 تغير إسمها إلى المديرية العامة

 .لإلعالم والنشر والمعلومات
 تلعب هذه المؤسسة دوراً فعاالً في تقوية اإلعالم وهي اليوم بعامليها السبعمئة وسبعة عشر تتابع إنعكاسات األحداث في بالدنا

 .على اإلعالم في العالم، كما أنها تشارك من جهة أخرى في مراحل إنتاج السياسة وتقوم بأعمال للتعريف الفعال بتركيا
 : مؤسسة تقنيات المعلومات واإلتصاالت

 هي المؤسسة التي تقوم بتنظيم ومراقبة قطاع اإلتصاالت في تركيا وإتحادنا هو اإلتحاد المسؤول في مؤسسة تقنيات المعلومات
 .واإلتصاالت



 : شركة البريد والتلغراف المساهمة
 أكثر أعضائنا في قسم الخدمة هم في شركة البريد والتلغراف المساهمة. يبلغ عدد العاملين بها 28 ألف ونصفهم عضو في

.إتحادنا. نحن اإلتحاد صاحب الصالحية في شركة البريد والتلغراف المساهمة
 تقوم شركة البريد والتلغراف المساهمة بتقديم خدماتها في 350 مجال لكن إذا أردنا أن نلخص خدماتها فهي مؤسسة تعتمد
 على 3 خدمات أساسية. تقوم شركة البريد والتلغراف المساهمة بأعمالها في مجال التخابر والشحن اللوجيستي والمعامالت

 .المصرفية
 أصبحت المؤسسة اليوم في مكانة الصدارة كنقطة للدفع والتحصيل. جميع الشركات والمؤسسات التي ترغب بتقديم خدماتها في
 أنحاء تركيا تفضل التعامل مع شركة البريد والتلغراف المساهمة. تقوم مؤسستنا من خالل الصالحيات القانونية الممنوحة لها
 ووفق المادة 4 من الوضع األساسي لشركة البريد والتلغراف المساهمة والتي تتحدث عن هدف التأسيس ومواضيع الفعاليات
 بفعاليات عدة منها : المعامالت المصرفية، التحويالت البريدية، شيك بريدي، خدمات التوظيف الفعالة، بإسم البنوك تحصيل
 كروت اإلئتمان وإيداع نقود بالليرة التركية والدوالر واليورو، تقديم طلب للحصول على قرض وإستخدامه،  إعادة المدفوع،
 تحصيل الفواتير، دفع فواتير الماء والغاز والكهرباء ومعاشات المتقاعدين ومعاشات المتقاعدين من صاحبي األعمال الحرة
 ومعاشات المتقاعدين من الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين من الضمان اإلجتماعي ودفع غرامات المرور. كل هذه

 .الفعاليات تتم من نقطة واحدة وبأمان
 قامت شركة البريد والتلغراف المساهمة في تاريخ 17 مايو 2012 بإفتتاح أكبر موقع للتسوق بثالث أبعاد في تركيا ضمن
 هناك إمكانية للنظر إلى األسواق e-pttavm مشروع التجارة اإللكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة. من خالل موقع
 من خالل الحاسوب وعلى شكل رسوم متحركة. مصافي إسطنبول للذهب وهو مقبول في كل مكان بالعالم يتم تقديم ذهبها إلى
 الزبائن بضمان من الدولة.تقوم أالت شركة البريد والتلغراف المساهمة والمنتشرة في جميع أنحاء تركيا ببيع ذهب بوزن 1

    .غرام، 1.5 غرام و5 غرام
 إلى جانب قيام شركة البريد والتلغراف المساهمة بكل أنواع الشحن فهي تقوم أيضاً بخدمات إرسال رسائل وكرت بريد وتبليغات

.وتلغرافات والنقل من بيت ألخر
: المؤسسة التركية لإلذاعة والتلفزيون 

.هي إحدى أقسام الخدمة لدينا. تتضمن المؤسسة 8 أالف موظف وإتحاد بيرلك للخبر هو اإلتحاد صاحب الصالحة بها
 المؤسسة التركية لإلذاعة والتلفزيون هي مؤسسة البث الوحيدة التي تقوم بالبث الحكومي في تركيا وهي تهتم بما يقترحه الشعب
 وتعمل بشكل واضح وديناميكي ومنتج، كما أنها ملتزمة بمباديء الديمقراطية والنشر الحيادي. إدارة وموظفي المؤسسة التركية

 .لإلذاعة والتلفزيون يعملون جاهداً ضمن هذه المباديء وبدعم من الشعب للوصول إلى نجاحات أكبر في الغد
 تعتبر المؤسسة من خالل البث المحلي والدولي والفضائي أحد أهم مؤسسات البث في العالم. تاسست بتاريخ 1 مايو 1964 كي
 تتمكن من تقديم بث إذاعي وتلفزيوني بإسم الدولة وذلك من خالل قانون خاص وهي صاحبة شخصية قانونية مستقلة. إستقاللية

.الشخصية القانونية للمؤسسة وعدم اإلنحياز فيما تنشره من أهم مباديء المؤسسة
إقليمية و3 بتقديم بث من 13 قناة تلفزيونية 5 إذاعات محلية و5 إذاعات  اليوم  التركية لإلذاعة والتلفزيون   تقوم المؤسسة 
 وهو يقدم خدماته في www.trtworld.com 41 وموقع أخر بإسم trt.net.tr إذاعات دولية، كما أنها تمتلك موقعاً إلكترونيا

.لغة. هناك أيضاً بث تلتكس ومجالت تصدر بإسم التلفزيون وتي أر تي الطفل وراديوفزيون
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BİRLİK HABER-SEN'İN 2002-2016 YILLARI 
ARASINDAKİ ÜYE ARTIŞ TABLOSU

 : المجلس األعلى لإلذاعة والتلفزيون
 هو من المؤسسات األخرى التابعة لقسم الخدمة لدينا. نحن اإلتحاد صاحب الصالحية في هذه المؤسسة التي يعمل بها 800

.موظف
 مهام وصالحيات المجلس األعلى لإلذاعة والتلفزيون تم تحديدها وفق المادة 34 من قانون تأسيس اإلذاعة والتلفزيون وخدمات

 . بثه رقم 6112
 هذه المؤسسة صاحبة شخصية قانونية مستقلة من الجانب اإلداري والمالي ومحايدة. تقوم بتنظيم ومراقبة قطاع خدمات بث

التلفزيون واإلذاعة وخدمات البث حسب الرغبة

 )جدول زيادة االعضاء لـ بيرليك خبر- سن )نقابة األخبار الموحدة
 ما بين أعوام 2002-2016





T: +90 (312) 232 30 30
F: +90 (312) 229 05 60

www.birlikhabersen.org.tr
Eti District Ali Suavi St. 

Ak-Han Business Center
No:23/37-42 Maltepe ANKARA
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