
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde İdari Hizmet Sözleşmeli 
Personel olarak göreve başlamak için KPSS’ye katılmış ve asgari 
puanı almış olmak yeterli iken Yönetmelikte “yapılacak sözlü 
sınavda başarılı olmak” düzenlemesi getirilmiştir. KPSS sonuçlarını 
etkisiz kılmaya yönelik bu düzenlemeye karşı Sendikamız dava 
açmıştır.

Sözlü sınav yargısal denetime elverişli değildir.

Sınava gireceklere sorulan soruların eşit düzeyde olup olmadığının 

bu sorulara verilen cevapların neler olduğunun tespiti mümkün 
değildir. 

Sözlü sınav keyfiyete ve suistimale açıktır.

Sınava gireceklerin eşit koşullarda yarışmalarına engel olan ve 
torpilin önünü açan sözlü sınav hukuka aykırıdır.  

İSME değil LİYAKATA dayalı atama istiyoruz. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu “Adayların eşit 
şartlarda yarışmalarını sağlayan objektif bir yöntem olan 
merkezi sınavdan sonra her türlü öznel değerlendirmeye 
açık bulunan ikinci bir sınavın yapılması, merkezi sınavın 
nesnel sonuçlarını kısmen dahi olsa etkisiz kılacağı gibi, 
sözü edilen sınavın tek aşamalı olarak sözlü şeklinde 
yapılması halinde de sınavın yargısal denetimi yetki ve 
şekil unsurları ile sınırlandırılmış olacaktır.” Gerekçesi ile 
bu maddenin yürütmesini durdurmuştur.

PERSONELİ, GÖREVDE YÜKSELEBİLMEK İÇİN İDARİ HİZMET 
SÖZLEŞMESİNE GEÇMEYE ZORLAMAK HUKUKA AYKIRIDIR.

Aynı Yönetmelikte belli unvanlara sahip personelin Şube Müdürü 
veya Müdür olarak atabilmesi için idari hizmet sözleşmeli personel 
statüsüne geçme koşulu getirilmiştir. 

Posta Kanunu mevcut personele, sahip oldukları statüde kalma 
konusunda bir tercih hakkı tanımışken, PTT personeli İdari Hizmet 
Sözleşmeli çalışmaya zorlamaktadır.

Eski statüsünde kalmak isteyen personele “görevde yükselemezsin” 
diyen PTT kendi Kanununa aykırı işlem yapmaktadır. 

Eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir. Kurumdaki tüm personel eşit 
koşullarda  görevde yükselme hakkına sahiptir. 

PTT Veznedar ve Müdür görevde yükselme sınavlarında da 
personeli İdari Hizmet Sözleşmesine geçmeye zorlayan PTT 
sözleşme hürriyetini ihlal etmektedir.

Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadele eden sendikamız bu 
hukuksuzluğa da dur dedi. 

Yani mülakat yok liyakat var dedik. 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından “Bu 
durum, PTT A.Ş.’de 399 Sayılı KHK’ya tabi olarak görev 
yapmaya devam eden personeli, idari hizmet sözleşmeli 
personel statüsüne geçme konusunda zorlayıcı bir 
sonuç doğuracağı gibi; Posta Hizmetleri Kanunu mevcut 
personele, sahip oldukları statüde kalma konusunda bir 
tercih hakkı tanımışken, bu tercih hakkının kullanımının, 
Yönetmelik maddesi ile zedelenmesi söz konusu olacaktır.” 
denilerek yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. 

PTT HUKUKA AYKIRI UYGULAMALARINA SON VERMELİDİR.

MÜLAKATLA PERSONEL ALIMI DURDURULMALIDIR.

PERSONEL ALIMINDA KPSS SONUÇLARI ESAS ALINMALIDIR.

MÜLAKAT SONRASI HAKLARI İHLAL EDİLENLERİN ATAMASI 
YAPILMALIDIR.

HAKSIZLIĞA VE 
HUKUKSUZLUĞA 

HABER-SEN İLE SON!..

KAZANIMLARIMIZ 1



VEKALETEN GÖREVLENDİRMELERDE 
VEKALET ÜCRETİ ÖDENMELİ
Yıllardır boş olan kadrolara vekaleten görevlendirme yapan PTT ve-
kalet aylığı ödememektedir. 
Aylarca hatta yıllarca vekaleten görev yapanlar “vekalet ücreti öde-
neceğine dair mevzuatta hüküm yok” denilerek kandırılmaktadır.  
Vekaleten yürüttüğü görevin yetki ve sorumluluklarını taşıyan per-
sonel mağdur edilmektedir.
Anayasada angaryanın yasak olduğunun düzenlenmesine rağmen 
bir görevin gerektirdiği parasal hakların ödenmemesi hukuka aykı-
rıdır. 

Sendikamızın açmış olduğu davada bu hukuksuzluğa da son veril-
miştir. 
Mahkeme “davacının vekalet ettiği veznedarlık görevi için asilde 
aranan şartları taşıdığının anlaşılması karşısında, 09.12.2015-
26.04.2016 tarihleri arasında veznedarlık görevine vekalet etmesi 
nedeni ile hak ettiği vekalet ücretini tarafına ödenmesi gerektiğin-
den, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mev-
zuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varmıştır.” gerekçesi ile vekalet 
ücreti ödenmesine karar vermiştir.
Vekaleten görev yapanların vekalet aylıkları ödenmelidir.
Vekaleten görev yapanların geçmişe yönelik tüm ücret farkları öden-
melidir.

GERÇEK MÜCADELEYİ GERÇEK SENDİKA YAPAR,
İŞTE KESK, İŞTE HABER-SEN...

MÜCADELEMİZİ BERABER YÜKSELTELİM,
SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ...

HABER-SEN’E ÜYE OL, DEĞİŞTİRELİM...

USULSÜZ TEBLİGAT GEREKÇESİ İLE POSTA 
EMEKÇİLERİNİN MAAŞLARINDAN KESİNTİ 
YAPILAMAZ…
Tebligatı usulsüz yapıldığı gerekçesi ile yeniden çıkartılan tebligatın 
masrafları dağıtıcıdan alınmaktadır. 
PTT Tebligatın usulsüz olduğuna dair bir mahkeme kararı olmadan 
sadece ilgili makamın yazısını dikkate almaktadır.
PTT tebligatın gerçekten usulsüz olup olmadığını araştırma ihtiyacı 
bile duymadan masrafı dağıtıcıdan alarak dağıtıcıyı mağdur etmek-
tedir.
Masrafı ödemek istemeyen dağıtıcının maaşından kesinti yapmak-

tadır.
Sendikamızın açmış olduğu davada bu hukuksuzluğa da son veril-
miştir. 
Kararda “Davalı idare tarafından, anılan Mahkemenin tebligatı usu-
le uygun yapılmadığına ilişkin yazısı üzerine 04.04.2016 tarihli 927 
sayılı işlem yeniden pulsuz suret düzenlenerek gönderilmesine ve 
tebligat kabul ücretinin dağıtıcıdan kabul edilmesine karar verildiği 
ve tebligat ücretinin maaşında kesildiği anlaşılmıştır. Bu durumda 
davacının rızası bulunmadan maaşından tebligat bedelinin kesilme-
sine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonu-
cuna varmıştır. Öte yandan dava konusu işlem hukuka aykırı bulun-
duğundan dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davacıya 
ödenmesi gerekmektedir.” denilmektedir.
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Adres: Maltepe Mah. Necatibey Caddesi No: 82/16 Kat: 8 Çankaya /ANKARA 
Telefon: (0312) 434 37 30-40 (0533) 657 69 96 Faks: (0312) 434 37 10

E-posta: habersengm@gmail.com veya habersen@hotmail.com  web adresi: www.habersen.org.tr
Baskı: LOTUS LIFE AJANS Rek.Tan.Bas.Yay.Org.Amb.İth.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti. 

Şehit Cevdet Özdemir Mh. Sokullu Cd. Perçem Sk. No: 9/A Çankaya Tel: 0312 433 23 10 (pbx) Faks: 0312 434 03 56
info@lotusajans.com  www.lotusajans.com

Haber-Sen Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Adına

Sahibi: Musa ÖZDEMİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Can DELİDUMAN

Genel Basın Yayın Eğitim Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri


