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EK-2 
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN ŞİKÂYET BAŞVURU FORMU 
 

Şikâyetçinin 
Unvanı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası 
Adresi Maltepe Mah. Necatibey Cad. No:82/16 Kızılay/Ankara 
Telefon No 0312 4343730 
Faks No 0312 4343710 
E-Posta habersengm@gmail.com 
Varsa Elektronik tebligat 
adresi 

 

Merkezi tüzel kişilik numarası 06MS119 
Yetkili kişi veya vekilinin 
T.C. Kimlik No  
Adı-Soyadı Meltem Salman 
Unvanı Avukat 
Pasaport No-Kimlik No-
Uyruğu (Yabancılar için) 

 

Adresi Maltepe Mah. Necatibey Cad. No:82/16 Kızılay/Ankara 
Telefon No 0312 4343730  
Faks No 0312 4343710 
E-Posta  
 
1. Şikâyet edilen idare 
 
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. 

2. İlgili idareye başvuru tarihi, idarenin cevap tarihi ve varsa idarenin bununla ilgili bilgi ve 
belgeleri 
-26.07.2022 tarih ve 6888 sayılı yazımız 
-PTT A.Ş. Finans ve Muhasebe Başkanlığı’nın 14.09.2022 tarih, 4656 sayılı cevabı 
 
 
3. Şikâyet konusuna ilişkin daha önce görülüp sonuçlandırılan veya görülmekte olan dava 
bulunup bulunmadığı 
- 

4. Şikâyet konusu 

Sendikamız, Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Kolu’nda faaliyet göstermektedir ve çalışma 

yaşamında ve hayatın diğer alanlarında üyelerin ve tüm emekçilerin ekonomik, demokratik, 

sosyal-kültürel, hukuksal-siyasal, mesleki özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve 

geliştirmeyi amaç edinmiştir. Sendikamız Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. ve Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu’nda örgütlü olan bir sendikadır. 

 

Sendikamızın örgütlü olduğu PTT A.Ş.tarafından banka promosyon ihalesi yapılmış, 

bankayla protokol imzalanmış ve bu protokol gereğince personellerine banka maaş 

promosyon ödemesi yapılmıştır. Ancak yapılan  maaş ödeme protokolleri, uzun süreli 

olarak yapıldığından ve  maaş ödeme protokolünün yürürlüğe girdiği tarihte promosyon 

ödemeleri yapıldığından ülkemizin ekonomik koşulları ve artan yüksek enflasyon oranları 

karşısında, alınan promosyon ödemeleri oldukça yetersiz kalmıştır. 
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Her gün artarak devam eden ekonomik kriz, temel tüketim maddelerine gelen zamlar 

çalışanların ücretlerindeki erime yaşamı daha da çekilmez bir hale getirmektedir. Kaldı ki, 

üyelerimizin gelirlerindeki bu erime sadece maaşlarında değil diğer mali haklarında da 

yaşanmaktadır. 

  

Bilindiği üzere söz konusu bu mali hakların bir tanesi de bankaların maaş ödenmesine 

aracılık etmesi karşılığında ilgili kurumlarla bankalar arasında geçmişte imzalanmış maaş 

ödemesi sözleşmelerine dayalı olarak verilen promosyon ödemeleridir. 

  

Bankaların çalışanların maaşlarını ödenmesine aracılık etmesi nedeniyle çalışanlara 

promosyon ödemesinde bulunması bankaların emekçilere karşılıksız bir ödemesi değil 

ilgili aracılık hizmetinden kaynaklı elde ettikleri yüksek kazançların eksik bir karşılığıdır. 

Maaşların toplu olarak bankaya yatırıldığı gün ile bunun kişilerin hesaplarına aktarılması 

arasındaki günlerde banka söz konusu bu parayı değerlendirmekte, bundan hatırı sayılır 

karlar elde etmektedir. Yine maaşlarını almak için çalışanların ilgili bankanın müşteri 

olması nedeniyle de bankalar ekstra kazançlar elde etmektedir.  

  

PTT A.Ş. tarafından 29.06.2022 tarihinde imzalanan banka promosyon sözleşmesinde 

dikkate alınan toplam maaş miktarları, Temmuz ayında maaşların sadece enflasyon 

düzeyinde artışından kaynaklı bile parasal olarak iki-üç katına çıkmıştır. Dolayısıyla, 

bankanın elde ettiği güncel kar da artmıştır.   

 

Yakın tarihlerde imzalanan banka promosyon sözleşmeleriyle çalışanlara 25 bin – 35 bin 

arasında ödeme yapılmıştır.  

 

Sendikamız tarafından 26.07.2022 tarih ve 6888 sayılı yazı ile başvuru yapılmıştır. Yazıda 

“Kurumunuz personeline ilgili bankaca ödenen promosyon ücretlerinin ilgili promosyon 

hükümleri ile genelgeler ve Türk Borçlar Kanunun ilgili hükümleri kapsamında, güncellenen 

maaş- ücret ve diğer ödemeler oranında yeniden değerlendirilerek taraflar arasında ek 

protokol düzenlenerek ilave promosyon ücreti ödenmesi hususunda gereğini rica ederiz” 

hususuna yer verilmiştir.(EK-1)  

 

PTT A.Ş. tarafından 14.09.2022 tarih ve 4656 Sayılı yazı ile cevap verilmiştir. Yazıda 

“Söz konusu promosyon sürecine ilişkin piyasa koşulları ve diğer kamu kurum ve 

kuruluşların bankalardan almış olduğu promosyon tutarları göz önünde bulundurularak 

Şirketimizce o günün şartlarına göre promosyon çalışmaları yürütülmüş ve sonuca 

bağlanmıştır.” denilerek talebimiz reddedilmiştir.(EK-2 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10 uncu maddesinin 

beşinci fıkrasında; “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde 

eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”,   

“Mülkiyet hakkı” başlıklı 35 inci maddesinde; “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına 

sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet 

hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”,  “ 

Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü 

maddesinde; “…Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği 

Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler…”,.  

“Yargı yolu” 125 inci maddesinin yedinci fıkrasında; “İdare, kendi eylem ve 

işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür”,  
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Bankalar tarafından sunulan ek mali imkânların tasarrufuna ilişkin olarak kamu kurum ve 

kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 20/07/2007 tarihli ve 26588 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 nolu Başbakanlık Genelgesinin 4 üncü 

maddesi, 10/08/2010 tarihli ve 27668 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/17 nolu 

Başbakanlık Genelgesi ile değiştirilerek, “Banka tarafından verilecek promosyon 

miktarının tamamı personele dağıtılacaktır.” Genelgenin 5 inci maddesi de 05/08/2008 

tarihli ve 26958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/18 nolu Başbakanlık Genelgesi 

ile değiştirilerek “Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına 

açılan hesaba aktarılmak suretiyle ödenecektir.. Genelgenin 7 nci maddesinde 

ise; “Genelge çerçevesinde yapılacak uygulamalar kurum personelinin rahatlıkla bilgi 

edinebileceği şekilde ilan panoları ve internet siteleri yoluyla ilan edilecek, aleniyet 

ilkesine titizlikle riayet edilecektir” düzenlemelerine yer verilmiştir.  

 

5. Talep 

Ülkemizin ekonomik koşulları ve artan yüksek enflasyon oranları karşısında, alınan 

promosyon ödemeleri oldukça yetersiz kalmıştır. Bu nedenlerle promosyon 

ödemelerinin güncel enflasyon rakamları çerçevesinde güncellenmeleri konusunda uygun 

çözümlerin üretilmesi gerektiği, aksi halde hukuka ve hakkaniyete uygunluktan söz 

edilemeyeceği kanaati ile başvurumuzun kabulü ile Başkanlığınız aracılığı ile bu konuya 

ilişkin tavsiye kararı verilmesi için gereğini arz ederiz. 

 
Tarih-imza 
22.09.2022 
 
 
*Şikâyet konusuna ilişkin her türlü belge başvuru formuna eklenir. 
 


