
Yönetmelikte “yapılacak sözlü sınavda başarılı ol-
mak” düzenlemesi getirilmişti. KPSS sonuçlarını 
etkisiz kılmaya yönelik bu düzenlemeye karşı sen-
dikamız Haber-Sen tarafından, sözlü sınav yargısal 
denetime elverişli olmadığı, sözlü sınavın keyfiyete 
ve suistimale açık olduğu, torpilin önünü açtığı ge-
rekçeleri ile açılan davada Danıştay İdari Dava Da-
ireleri Kurulu sözlü sınavı hukuka aykırı bulmuş ve 
yürütmenin durdurulması kararı vermişti. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’de Personel atamasına 
ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 696 Sayılı KHK 
ile kazanmış olduğumuz davalar etkisiz hale geti-
rilmiştir. Çünkü hukuka aykırılıklar nedeniyle PTT’ 
de personel alımına ilişkin açtığımız davada mah-
keme, bizi haklı görerek yürütmenin durdurulması 
ve iptal kararları vermiş, ancak hükümet her fırsatta 
mahkemelerimiz bağımsızdır nutukları atsa da ya-
yınladıkları son KHK ile beğenmedikleri bu yargı ka-
rarlarının uygulanmasını engellemiştir.

696 Sayılı KHK ile bu konuda düzenleme yapılmış ve 
Madde 119’da “4.10.2013 tarihinden itibaren PTT’de 
istihdam edilen personel ile 1.1.2017 tarihinden sonra 
yapılan sınavlarda başarılı olan ve haklarında yapılan 
güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların 
atama işlemlerinin geçerliliği devam eder” denilerek 
yargı kararı yok sayılmıştır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde İdari Hiz-
met Sözleşmeli Personel olarak göreve başlamak için 
KPSS’ ye katılmış ve asgari puanı almış olmak yeterli iken                     

KHK ile yargı kararı çöpe atıldı, KPSS 
şartı kaldırıldı. Hukuk mu üstün KHK mı?

Yapılan değişiklik ile amaçlanan PTT’yi 
satışa mı hazırlamak?

PTT’ nin darbe ile alakası olmamasına rağmen, var-
lık fonuna devredilerek Sayıştay ve TBMM’ nin de-
netiminin dışına çıkarıldı ve son KHK ile de perso-
nel rejimi değişikliği yapılarak, Yönetmelik çıkarma 
yetkisi Bakanlar Kurulu’ ndan alınarak Şirket Genel 
Kurulu’ na devredildi.

Mecliste çoğunluğu olmasına ve istediği yasayı çı-
karabilmesine rağmen, 20 Temmuz da bir defaya 
mahsus diyerek ilan ettikleri OHAL ile meclisin ya-
sama yetkisini hiçleştiren AKP hükümeti ülkeyi KHK 
ile yönetmektedir. Darbe ile mücadele adı altında 
ilan edilen OHAL ve 24 Aralık 2017 de çıkarılan  KHK 
ile 177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan PTT’ ye 
darbe yapılmıştır.

OH
ALOHAL 

MAĞDURU 

KHK İPTAL EDİLSİN YARGI 
KARARLARI UYGULANSIN

MERKEZİ SINAV UYGULANSIN 
MÜLAKATA SON VERİLSİN

EMEKÇİ ARKADAŞ;
GÜCÜMÜZE GÜÇ KAT, SESİMİZE 
SES VER, HABER-SEN’E ÜYE OL 

PTT’YE SAHİP ÇIK



AYRIMSIZ TÜM EMEKÇİLERE 
KADRO VERİLSİN

VARLIK FONU KAPATILSIN PTT 
SATILMASIN

OHAL KALKACAK, BİZ KAZANACAĞIZ...
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

Liyakat ilkesini hiçe sayarak amaçla-
nan kendi saltanatlarını pekiştirerek 
dikensiz bir gül bahçesi yaratmak mı?

KHK’nin 117 ve 118. maddesinde de hukuk kural-
larına aykırı, keyfi personel alımının önünü açacak 
düzenlemelere yer verilmiştir.

“Personelin işe alınması, atanması, görevlendirilmesi 
ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, 
disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip 
yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hu-
susları” düzenleyecek yönetmeliği çıkarma yetkisi 
Bakanlar Kurulundan alınıp Şirket Genel Kuruluna 
verilmesi ile kendi kapı kullarını yaratma çabası liya-
kat ilkesini ortadan kaldıracak ve keyfi uygulamala-
rın önü açılacaktır.

Yapılan düzenlemeden kimler fayda-
lanıyor?

PTT’ye personel alımında, kamuya personel alımına 
dair mevzuat uygulanmayacak. PTT personel alımı 
sınavını kazanan adaylarından atamaları durduru-
lanların atama işlemleri devam edecek.

Danıştay’ın iptal kararı ile PTT 2017/2 ile bin 750 ve 
PTT 2017/3 ile 2 bin 500 personel alımı durdurul-
muş ve binlerce memur adayı mağdur olmuştu. Bu 
kapsamda yapılan düzenlemeler 696 sayılı KHK ile 
yürürlüğe girdi. Söz konusu KHK ile 6475 sayılı Pos-
ta Hizmetleri Kanununun 21 inci ve 27 inci madde-
lerine yeni fıkralar eklendi.

Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarına personel 
alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve 
iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel 
hakkında uygulanmayacak. PTT’ye personel alımı, 
atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görev-
den alma gibi hususlar Genel Kurul Kararı ile yürür-
lüğe konulan yönetmelik ile düzenlenecek.

PTT personel alımı kapsamında mağdur olan per-
sonel için de düzenleme yapıldı. 4 Ekim 2013 tari-
hinden itibaren PTT’de çalışan personel ile 1 Ocak 
2017 tarihinden sonra yapılan sınavlarda başarılı 
olan ve haklarında yapılan güvenlik soruşturması 
olumlu sonuçlanan adayların atama işlemlerinin 
geçerliliği devam edecek.

Haber Sen olarak tüm bu antidemokratik uygulamalara karşı mücadele edeceğimi-
zi işe alımda mülakatın olmadığı, KPSS sıralamasına göre ve liyakatin baz alındığı 
torpil ve adam kayırmacılığın olmadığı, görevde yükselmede adaletsizliğin gideril-
diği bir PTT için fiili meşru mücadelemizi sürdüreceğiz. 

PTT emekçisinin yaz kış demeden çalışarak alın teriyle var ettiği bu kurumu önce 
varlık fonuna devredilmesi, sonrasında da varlık fonuna verilen dış borçlanma yet-
kisinin kullanılarak PTT’nin birilerine peşkeş çekilmesine asla izin vermeyeceğiz.

Mağdur edebiyatı yapılarak keyfi 
uygulamaların önümü açılmak isteniyor?

Yargı kararlarını uygulamamak ve kendi torpilli sis-
temlerini kurmak adına KHK’ye madde ekleyip Ba-
kan ağzından, yargı kararının uygulanmasının önü-
ne geçen bu düzenleme ile ilgili “hukuki sorunu 
çözdük, mağduriyeti giderdik” denilerek hala mağ-
dur edebiyatı yapılıyor. Kendi torpilli sistemleriyle 
mağdur olan ve işe alımı hak eden birçok insanın 
mağduriyeti ise görmezden geliniyor.


