
 
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞINA 

(Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, 06560 Beştepe-Ankara) 
 
Çin’in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Covid-19 virüsü ülkemizi de ağır biçimde etkilemiştir. 
Covid-19 salgınıyla mücadele için çıkarılan2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuda 
uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır. 
Ancak halkın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla PTT çalışanlarının büyük bir çoğunluğu bu 
Genelge’nin dışında bırakılmıştır. 
 
1840 yılından bu yana her türlü iklim koşulunda, doğal afette, OHAL döneminde ve hatta savaş veya 
salgın zamanında bile görevini büyük bir özveriyle yerine getiren PTT çalışanları pandemi sürecinde 
de aynı sorumluluk duygusuyla çalışmaya devam etmektedirler. 
 
Ülkemizin en yaygın hizmet ağına sahip ve en köklü kurumlarından biri olan PTT’de 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli personel, 6475 ve 4857 sayılı Kanunlara tabi İdari Hizmet 
Sözleşmeli personel ve taşeron firma işçisi olarak değişik statülerde çalışmaktayız. 
 
PTT’de aynı işi yapan fakat farklı statülerde hizmet veren taşeron firma işçisi, idari hizmet sözleşmeli 
ve sözleşmeli personel olarak farklı hukuki düzenlemelerle istihdam edildiğimizden çalışma 
koşullarımız, ücretlerimiz, iş güvencemiz, sosyal ve sendikal haklarımız ayrı ayrı belirlenmektedir. Bu 
durum haklar ve ücretler açısından eşitsizliğe neden olmakta ve iş barışını bozmaktadır.  
 
Pandemi süreci bir kez daha göstermiştir ki, PTT kar amacı güden bir anonim şirket mantığıyla değil, 
tekrardan kamusal nitelikli ve herkes için ulaşılabilir hizmet üreten bir kamu kurumu nosyonuyla 
yönetilmelidir. Ayrıca PTT’deki personel politikası da kamusal hizmeti kavramıyla uyumlu olarak 
şekillendirilmeli ve uygulanmalıdır. 
 
Tüm bu sorunlarımızın çözümü için; 

• İdari hizmet sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin düzenlemelerin iptal edilerek 

personelin tamamının 399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli personel haline getirilmesi için 

yasal düzenlemelerin yapılmasını, 

• PTT’de kamu hizmetinin sunulduğu her kademede çalışmakta olan taşeron firma 

işçilerinin, başta güvenceli istihdam olmak üzere (kurum asli personeli olarak kadro 

verilmesi), tüm haklarının koruma altına alınması için düzenleme yapılmasını, 

• Sendikal, sosyal ve mali haklarımızın, Uluslararası Çalışma Örgütünün ve evrensel 

hukukunun normlarına göre eşitlenerek yeniden düzenlenmesini, 

• Dağıtıcıların unvan değişiklik talepleriyle ilgili usul ve esasların hakkaniyetli olarak 

belirlenmesini, fakülte / yüksek okul mezunu dağıtıcıların memur statüsüne atanmasının 

gerçekleştirilmesini, 

• Resen emekliliğe sevk edilen dağıtıcıların fiili hizmet (yıpranma) ücretlerinin ödenmesini, 

• Eşit işe eşit ücret verilmesini, 



 

• Tüm PTT çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesini, 

• Tüm kademelerdeki / statülerdeki PTT çalışanlarının görevde yükselme sınavlarına 

katılmasının önündeki idari engellerin kaldırılmasını, 

• Uzun süredir yapılmayan skala ayarlamasının tüm unvanlar için geçerli olacak şekilde 

uygulamaya konulmasını, 

• 50’nin üzerinde çalışanı olan işyerlerinde kreş açılmasını ve daha küçük işyerlerinde 

bundan yararlanamayan tüm çalışanlar için kreş yardımı yapılmasını, 

Tüm personel hareketlerinde (atama, görevde yükselme, unvan değişikliği) liyakatin ve nesnel 
kriterlerin esas alınmasını,  arz ederim.        /        / 2020 
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