
 

                             
           

BASINA VE KAMUOYUNA 
 

PTT POSTA EMEKÇİLERİN GERÇEK TALEPLERİNİ GÖRMEK ZORUNDADIR. 
 

HAKSIZ HUKUKSUZ KEYFİ UYGULAMALARA HEMEN SON VERİN! 
 

 PTT emekçilerinin Çankaya PDM’nin önünde yapılmak istenen basın açıklamasına izin vermeyen ve 

zor kullanarak arkadaşlarımızı darp eden Ankara Valiliği’ne sesleniyoruz.  

  

Basın açıklaması niçin yapılacaktı; Posta emekçilerinin ekonomik krizden kaynaklı promosyon 

talepleri, ağır iş yükü dayatması, sayı dayatması, liyakatsiz atamalar, posta emekçilerine 3600 ek gösterge… 

gibi talepler olacaktı. Ancak Ankara Valiliği anayasaya ve ilgili kanunları hiçe sayarak PTT emekçilerine iş 

yeri bahçesinde; yapacağı basın açıklamasına engel olmuş ve sendika üyelerimizi darp etmiştir. Buradan siz 

basın emekçileri aracılığıyla sormak istiyoruz; iş yeri bahçesinde yapılmak istenen basın açıklamasına izin 

vermeyin diyerek kolluk güçlerini PTT AŞ Genel Müdürlüğü mü çağırmıştır. Yoksa bu hukuksuzluğu Ankara 

Valiliği tek başına mı yapmıştır. Her iki durumda da hem PTT yönetimi hem de valilik suç işlemiştir. 

 Bu talepleri görmek istemeyen PTT yönetimi yasaklarla bunu engelleyeceğini düşünüyor. Bu talepler bütün 

PTT emekçilerin talebidir. Bizler Haber-sen olarak her platformda bu taleplerimizi haykıracağız. 

 

 Sendikalaşma ve sendikal faaliyetler Anayasa ve yasalarla, Anayasanın 90.maddesi ile iç hukukun 

üzerinde olduğu kabul edilen başta İLO sözleşmeleri olmak üzere, uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalarla 

güvence altına alınmıştır. Sendika özgürlüğü ve sendika hakkının korunması başlıklı 87 sayılı İLO 

Sözleşmesinin 3.maddesi 2. fıkrasında kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun 

bir şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden kaçınmalıdır der.  “Sendikal hakların 

kullanımının engellenmesi” başlıklı 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 118. Maddesi ile de sendikal faaliyette 

bulunma hakkı yasal güvence altına alınmıştır. TCK 118/2 maddesi “Cebir veya tehdit kullanılarak ya da 

hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde bir yıldan üç yıla kadar 

hapis cezası ile hükmolunur” denilmiştir. 

 

PTT A.Ş Genel Müdürlüğü; Çankaya PDM Müdürlüğü yöneticilerinin basın açıklamasına engel 

olmadıkları gerekçesiyle merkez müdürü arkadaşımızı Urfa ili Siverek ilçesine sürgün etmiştir. Merkez 

müdürü yasalara uygun davrandığı için sürüldüğü gözden kaçırılmaması gereken bir konudur. Ayrıca bu 

saldırı kurumumuzda ilk kez yaşanmıştır.  İş yeri bahçesinde yapılan kolluk saldırısına PTT A.Ş Genel 

Müdürlüğü izin vermişse bu da ayrı bir suç unsurudur. 

Basın açıklamasına engel olanlar suç işlemiştir. Haksız hukuksuz keyfi uygulamalarla kendi yasalarına 

uymayan bir yönetim ve iktidarla karşı karşıyayız. 

 

 Bilinmelidir ki Habersen olarak, emeğimizin sömürüldüğü, mücadele alanlarımızın yok edilmeye 

çalışıldığı, sendikamıza, üye ve yöneticilerimize yönelik baskılar karşısında susmuyoruz ve biat etmiyoruz. 

Fili meşru ve hukuki mücadelemizi sonuna kadar kullanacağımızı bir kez daha paylaşıyoruz.24.06.2022 

 

 

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!!!! 

ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK!!! 

YAŞASIN KESK! YAŞASIN HABERSEN! 
  

Adres: Maltepe Mahallesi Necatibey Caddesi No:82/16 Çankaya /ANKARA 
Tel : 0312 434 37 30- 434 37 40 Faks: 0312 434 37 10   e-posta: habersengm@gmail.com 


