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ÖNSÖZ
Geçmişten günümüze hayatımızda çok büyük önemi haiz olduğu gibi gelecekte de önemi artarak
devam edecek olan haberleşme yolunda ülkemize büyük hizmetler sunan Teşkilatımız, aramıza yeni
katılan siz arkadaşlarımıza PTT yolculuğunuzda ışık tutacak “Memur El Kitabı” hazırlamıştır.
Teşkilatımız ve işleyişimiz hakkında bilgi sahibi olmanızı, görevinizi yerine getirirken dikkat
etmeniz gereken hususlar hakkında bilinçlenmenizi ve kısa adreslerle detaylı bilgilere
ulaşabilmenizi sağlamak amacıyla, başvuru kaynağı olarak hazırlanan bu kitap ile vizyonumuza
paralel şekilde siz çalışanlarımızın adaptasyonunu arttırmak hedeflenmiştir.
Sizlerden alacağımız güç sayesinde yeni, gelişen ve değişen hizmet sunma anlayışımız ile müşteri
memnuniyetini en üst düzeye taşıyarak Kuruluşumuzu hep birlikte ileriye götürmek dileğiyle
çalışmalarınızda başarılar dilerim.
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Genel Müdür
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HABERLEŞME TARİHİ
- Posta ve haberleşme; insanoğlunun birbirleriyle iletişim
ihtiyacından doğmuş olup, başlangıcı tarih öncesi devirlere
kadar uzanır. Kişiler arası iletişim taşlar üzerine şekiller
yapma, ateş, duman, aynanın yansıtılması, davul tamtam
çalma gibi unsurlarla başlamıştır.
- Yazının bulunmasıyla beraber haberleşmeyle ilgili ilk
bulgular Sümerlerde görülmüştür.
- Gerçek anlamda düzenli bir posta ve haberleşme
teşkilatının başlangıcı, İran’da kurulan Pers İmparatorluğu
zamanında olmuş, Büyük İskender ve Roma İmparatorluğu
Dönemi’ne kadar devam etmiştir.
- Berid Teşkilatı resmi olarak
ilk defa Halife Hz. Ömer
zamanında kurulmuş, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yabancı devlet adamlarını
İslam’a davet ve tebliğ amacıyla göndermiş olduğu mektuplar bu dönem
içerisinde büyük önem - taşıyan resmi yazılı belgelerdir.
Büyük
Hun
İmparatorluğu’ndan
Osmanlı
İmparatorluğu’na
kadar
bütün
Türk
Devletlerinde gündüzleri bayrakla, geceleri davullarla ve borularla askeri
haberleşme sağlanmıştır.
- İlk posta pulu olan “Penny Black” 6 Mayıs 1840 yılında İngiliz Posta
İdaresi’nin Posta Bakanı Rowland Hill zamanında çıkartılmıştır.
- Elektrik akımının posta taşımacılığında kullanılmaya başlanması amacıyla
“telgraf” bulunmuştur. 1837 yılında telgraf makinesini bularak, iletişim
alanında büyük bir çığır açan Amerikalı Samuel F.B. Mors, Mors Alfabesini
geliştirmiştir.
KURUM TARİHÇEMİZ
- İlk Posta Teşkilatımız, Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu
olarak Osmanlı Devleti’nin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla
Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuş ve ilk Posta Nazırı Ahmet Şükrü Bey olmuştur.
- İlk Postahane ise İstanbul'da Yeni Camii
avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmış, ilk
memurlar Süleyman Ağa tahsildar, Sofyalı Ağyazar
Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini
tercüme
etmek
üzere
mütercim
olarak
atanmışlardır.
- 1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra
ülkemizde de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti
disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf
Müdürlüğü kurulmuş ve ilk Telgraf Müdürü Mehmet Efendi olmuştur.
- 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezareti’ne
dönüştürülmüş, ilk şehir postası İstanbul’da 1865 yılında oluşturulmuştur.
- 1874 yılında Dünya Posta Birliği (UPU) kurulmuş olup, Kuruluşumuz Dünya Posta Birliği’nin 22 kurucu
üyesinden birisidir.
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- 1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuştur,
- 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmış, ayrıca ilk telefon hatları tesisi 1908
yılında gerçekleşmiştir.
- 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralinin İstanbul'da hizmete girmesinden sonra Posta
ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913
yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır.
- Milli Mücadele’de posta çalışanlarından oluşan “P.R.” adlı gizli teşkilat kurulmuş ve Milli Mücadele’deki
üstün hizmet ve gayretlerinden dolayı 190 adet posta çalışanı çeşitli türden madalya ile taltif
edilmiştir.
- Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığı’na bağlı
olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü, 1933 yılında
katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığı’na,
1939'da ise Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanarak hizmetine
devam etmektedir.
- 1954 Yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan
PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi
Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili
olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi
Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir.
- 18.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün, T.C. Posta İşletmesi
Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş
olup, 24.04.1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya
başlamıştır.
- 29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun
24. maddesi ile "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf
Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.
- 2004 yılında “Pttbank” adını kullanma hakkı alan Kuruluşumuz, birbiri ardına uygulamaya koyduğu
projelerle ülkemizin en gözde İşletmeleri arasındaki yerini almıştır.
ETİK POLİTİKAMIZ
“Görevlerimizi; tarafsızlık, dürüstlük ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütmektir.”
MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ











Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Halka hizmet bilinci
Hizmet standartlarına uyma
Amaç ve misyona bağlılık
Dürüstlük ve tarafsızlık
Saygınlık ve güven
Nezaket ve saygı
Yetkili makamlara bildirim
Çıkar çatışmasından kaçınma
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
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Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Savurganlıktan kaçınma
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Mal bildiriminde bulunma
Adil iş yükü dağılımı

HUKUKİ STATÜMÜZ
Kuruluşumuz; 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir
Kamu İktisadi Kuruluşudur. Kamu İktisadi Kuruluşu, “Kuruluş” sermayesinin tamamı Devlete ait olup,
tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve
gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi
teşebbüsüdür.
ORGANİZASYON YAPIMIZ
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YÖNETİM KADROMUZ

Osman TURAL
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

Prof. Dr.
E. Ethem ATAY

Ahmet Fethi
TOPTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Münir Kaya
AMANVERMEZ

Yusuf TOPRAK

Özay ATBAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ali İhsan
KARACA

Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı
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DAİRE BAŞKANLARIMIZ

İbrahim ÖZBEK
Teftiş Kurulu Başkanı

M. Süreyya HALLI
Hukuk Müşaviri

M. Ümit YEŞİLDAĞ
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müşaviri

Mustafa SORAN
Posta ve Telgraf Dairesi Başkanı

A.Cem HOCAOĞLU
Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanı

Cevdet YALÇINKAYA
Parasal Posta İşletme
Dairesi Başkanı

H. Hüseyin SOMUNCUOĞLU
Tanıtım ve Pazarlama
Dairesi Başkanı

İbrahim BARUTÇU
Teknik İşler ve Otomasyon
Dairesi Başkanı

Adnan AYDEMİR
Yapı İşleri Dairesi Başkanı

Seyit Ahmet SULUOVA
Muhasebe ve Finansman Dairesi
Başkanı

Şevket ÇEKEREK
Malzeme Dairesi Başkanı

Erdal ÖRGEN
İnsan Kaynakları
Daire Başkanı

Ayla GÖNÜLLÜ
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı

Cemal DİNÇER
Uluslararası İlişkiler Dairesi
Başkanı

Mehmet RÜZGAR
Sağlık ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanı

Sait SOYTÜRK
İdari İşler Dairesi Başkanı

Recep KABAŞ
Eğitim Dairesi Başkanı
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FAALİYET ALANLARIMIZ

Bir Kamu İktisadi Kuruluşu olan Kuruluşumuzun faaliyet alanları, 22.02.2000 tarih ve 23972 sayılı
Ana Statü ile belirlenmiştir.
İSTİHDAM ŞEKİLLERİ VE ÇALIŞANLARIN TABİ OLDUĞU MEVZUAT
a) 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki I Sayılı Cetvele Dâhil
Kadrolu Personel. (Özlük ve mali hakları 657 sayılı DMK
hükümlerine göre düzenlenir) Bunlar “müdür” ve üstü kadrolarda
çalışanlardır.
b) 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki II Sayılı Cetvele Dâhil
Sözleşmeli Personel. (Personelimizin %71,5’i bu statüde
çalışmaktadır. Özlük ve mali hakları 399 sayılı KHK hükümlerine
göre düzenlenir)
c) 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi İşçi Personel (Özlük ve mali hakları
4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenir)
d) Hizmet Satın Alma Yoluyla İstihdam Edilen Taşeron Firma Elemanları
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ
Temel Ücretler, Yüksek Planlama Kurulu’nun belirlediği tavan ve unvan grupları
arasında kalmak kaydıyla görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği,
personelin eğitim düzeyi gibi hususlar dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzca
belirlenmektedir.
Bu temel ücretlerin üzerine ayrıca başarı ücreti, kıdem ücreti, ek ödeme ve lisan
tazminatı ilave edilmektedir.
Kıdem Ücreti:
6-10 yıl hizmeti olanlara temel ücretlerinin
11-15 yıl hizmeti olanlara temel ücretlerinin
16-20 yıl hizmeti olanlara temel ücretlerinin
21- ve daha fazla hizmeti olanlara temel ücretlerinin

%2
%3
%4
%5
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oranında ilave olarak kıdem ücreti verilmektedir.
Başarı Ücreti:
Sicil ve başarı değerlemesi sonucunda;
(A) düzeyinde başarı puanı alanlara temel ücretlerinin %8’ i
(B) ,,
,,
,,
“
%4’ ü
(C) ,,
,,
,,
“
%2 ‘si
oranında başarı ücreti ödenmektedir.
(D) düzeyinde başarı puanı alanlara ise başarı ücreti ödenmemektedir.
Lisan Tazminatı:
ÖSYM tarafından yapılan dil sınavı sonucuna göre;
A düzeyi (90-100) puan alanlar sözleşme temel ücretinin %10’u
B düzeyi (80-89) puan alanlar sözleşme temel ücretinin % 5’i
C düzeyi (70-79) puan alanlar sözleşme temel ücretinin % 2’si
Oranında temel ücrete ilave yapılır.
Ek Ödeme :
Sözleşmeli personele, Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen oranlarda ayrıca ek ödeme yapılır.
Aile Yardımı :
Sözleşmeli personele eş ve çocuk yardımı ödenmektedir.
Not: Haftanın 6. günü çalışan personele ayrıca, ücret düzey farkı ödenmektedir.
GÖREVE BAŞLAMA ve SÖZLEŞME
İlk defa, yeniden veya yer değiştirme suretiyle;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ
gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini
İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
Yukarıdaki süreler;
1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan
memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
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2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için
devrin sona ermesi,
3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan
memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,
tarihinde başlar.

Bu süreler içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir…
6 AYLIK İLK SÖZLEŞME (II SAYILI CETVELE TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL)
(399 S.K.H.K. 6.mad.)
Sözleşmeli personel için bir adaylık dönemi öngörülmemiş olmakla birlikte, 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname’nin, “İşe Alınma” başlıklı 6. maddesinde yer alan “İlk defa işe alınacak sözleşmeli personel
ile 6 aylık sözleşme yapılır, müteakip sözleşmeleri cari yılsonuna kadar yapılır.” hükmünden de
anlaşılacağı üzere deneme amacıyla konulan ilk sözleşme süresi 6 aydır.
İlk sözleşme süresi sonunda yapılan değerlendirmede başarısız olanlar başka bir sicil amirinin yanında
ikinci bir deneme süresine tabi tutulurlar. Bu amirden de olumsuz sicil alınması durumunda
sözleşmeleri sona erdirilir.
EĞİTİM VE GELİŞTİRME
Kuruluşumuzda yeni göreve başlayan personele öncelikle;
aGöreve Hazırlık Temel Eğitimi,
bMemur Yetiştirme Kursu,
cİş Başı Eğitimi,
dKişisel Gelişim,
eKişisel Bilgisayar Kullanımı,
fHalkla İlişkiler ve Motivasyon,
gMüşteri İlişkileri,
hKalite Yönetim Sistemi,
iMüşteri Memnuniyeti,
Eğitimleri verilir.
Eğitim ve geliştirme programlarının uygulanmasında, kurumsal ve kurum dışı eğitim olanaklarından
istifade edilmesi yoluna gidilmektedir.
ÇALIŞMA SAATLERİ
Sözleşmeli personelin, haftalık çalışma süresi 40 saattir. İş ve işyerinin
çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın
başlama ve bitme saatleri ile günün 24 saatinde devamlılık gösteren
hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine PTT Yönetim Kurulu yetkilidir.
(399 Sayılı KHK Madde-20)
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PERSONELİN HAKLARI
(657 S.D.M.K. 17-25 mad. – 399 S.K.H.K. 12-13 mad.)
İş Güvenliği: Haklı bir nedene dayanmaksızın personelin işine son verilemez. Esas olan, personelin
hizmetine ihtiyaç olduğu ve hizmete yararlı bulunduğu sürece görevine devam etmesidir.
Çekilme (İstifa): Kuruluş personeli yetkili makamlara haber
vermek koşuluyla görevinden çekilme hakkına sahiptir.
Emeklilik: Personel özel yasalarında yazılı belirli koşullar içinde
emeklilik hakkına sahiptir.
İzin: Kuruluş personeli, ilgili yasa ve yönetmelikler dâhilinde izin
hakkına sahiptir.
Dernek Kurma: Kuruluş personeli, aralarında dayanışmayı
sağlamak ve müşterek haklarını korumak amacıyla dernek
kurabilir ve bu derneklere üye olabilir.
Şikâyet Ve Dilekler: Kendisine uygulanan eylem ve işlemlerde bir haksızlık yapıldığını düşünen
personel, yetkili mercilere şikâyet etme ve dava açma hakkına sahiptir.
Müracaat Ve Şikâyet Hakkı: Personel, şikâyet ve dileklerini içeren başvurularını hiyerarşik sıraya
uyarak amirleri aracılığıyla yapar. Amirlerin bu dilekleri, karar ve emir verecek makamlara ulaştırmak
üzere işleme koymaları, kendilerinin karar verebileceği durumlarda da yanıtlamaları gerekir.
Sendika Üyeliği: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 14.
maddesine göre kamu görevlileri çalıştıkları işyerinin girdiği hizmet kolunda kurulu bir sendikaya üye
olabilirler.
SOSYAL GÜVENLİK
İstihdam Şekillerinden (a) maddesi kapsamında çalışan personel
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanuna tabi, (b) maddesi kapsamında
çalışan personelden 01.10.2008 tarihinden önce görevde
bulunanlar 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanuna tabi, 01.10.2008
tarihinden sonra göreve başlayanlar 5510 sayılı Kanununun 4 üncü
maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine tabidir. Söz konusu
istihdam şekillerinin (c) maddesi kapsamında çalışan personel ise
aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine, dolayısıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunu Hükümlerine tabidir.
SAĞLIK YARDIM SANDIĞI
Sağlık Yardım Sandığı; personelimize ve bunların tedavi yardımından
istifade eden aile bireylerine, Tüzük ve Yönetmelik ile Sağlık Yardım
Sandığı Yönetim Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
her yıl Ocak ayında, Kuruluşumuzca duyurulan tebliğ doğrultusunda
sağlık ve sosyal yardımlar yapmaktadır. Tedavi ücretlerinin Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan bir kısmı Sağlık Yardım
Sandığı tarafından karşılanmaktadır.
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Ayrıca, Sağlıkta Dönüşüm Projesi çerçevesinde personelimiz ve aile bireylerinin sağlık hizmetlerini en
kısa zamanda ve kaliteli olarak alması amaçlanarak resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları ile anlaşma
yapılmakta olup, anlaşmalı sağlık kurum ve kuruluşlarının listesi ile sağlık hizmetinin alınmasına ilişkin
usul ve esaslar, Genel Müdürlüğümüz web sayfasında yer alan Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanlığı’na ait bölümde ve Kuruluşumuz intranet sayfasında yer almaktadır.
İZİN HAKKI
1- Yıllık İzin
Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil)
yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir.
Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tespitinde kamu kurum ve
kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne
alınır.
Yıllık izinler; izin vermeye yetkili amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım
kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan izinlerin müteakip sözleşme döneminde
kullanılması mümkün değildir.
Kuruluşumuzda KPSS ile ilk defa göreve başlayan sözleşmeli personelin, göreve başlamadan önce
askerlik hizmetini yapmış olması halinde; askerlik hizmeti 6 aylık sözleşme dönemine ilave edildiğinde,
hizmet süresinin 1 yılı doldurması durumunda yıllık izne hak kazanır.
2-Hastalık ve Refakat İzni
Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda
gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun
süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya
kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu
raporu ile tespit edilen memurun izni, 1 inci fıkrada belirtilen süreler
kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında
emeklilik hükümleri uygulanır.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık
iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
Personele tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi
önerilmiş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor verilebilir.
Kontrol muayenesi sonrası hastalığın devam etmesi sebebiyle verilecek hastalık raporlarının 10 günü
aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur.
Personele bir takvim yılı içinde, tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemez.
Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir. Tek hekimlerden değişik tarihlerde almış
olduğu raporları 40 günü aşması halinde, ilk ve müteakip raporların geçerli sayılabilmesi için raporların
resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.
Örnek: 2012 yılı içerisinde değişik tarihlerde sırasıyla 10 gün, 7 gün, 3 gün, 10 gün, 5 gün ve 7 gün
rapor kullanan personelin almış oldukları rapor toplamı 40 günü aştığından en son almış olduğu 7 günlük
raporun resmi sağlık kurulunca onaylanması gerekir.
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Personelin bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek
ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren
bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla,
aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar
uzatılır.”
3-Mazeret İzinleri
Ölüm: Personelin annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun ve kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin verilir.
Evlenme: Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 5 gün izin verilir.
Doğum: Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak
üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda,
doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak
beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun
çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde
doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum
öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni
süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan
bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni
kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar
izin verilir.
Personelin eşinin doğum yapması halinde 10 gün Babalık İzni verilir.
Devlet Personel Başkanlığı’nın 2 seri no’lu Kamu Personeli Tebliğine göre: Doğum öncesi Analık İzni
süresi içerisinde doktor raporuyla 5 haftaya kadar çalışanların, bu süre içerisinde kanuni izin
kullanmaları halinde, bu izinler doğum sonrası Analık İznine eklenmeyecek, sadece fiilen çalıştığı
süreler eklenecektir.
Belirtilen bu haller dışında, yıllık izni kalmayan ya da hak etmeyen sözleşmeli personele, mazereti
sebebiyle bir sözleşme döneminde 10 gün ücretli izin verilebilir. Zaruret halinde ücret ödenmemek
şartıyla 10 gün daha mazeret izni verilmesi mümkündür.
Süt izni: Kadın personele, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden
itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin
hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. Günlük
olarak verilen saat süreleri toplanıp defaten kullanılamaz.
4-Ücretsiz İzin
Doğum yapan memura, doğum sonrası Analık İzni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise,
doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile
memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve
babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren,
istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması
durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini
izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibariyle beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği
hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız
izin verilebilir.
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Memura refakat izninin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla,
istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Kuruluşumuzda Dağıtıcı olarak görev yapan personel, sağlık kuruluşlarınca verilen
“Dağıtıcılık yapamaz” ibareli sağlık kurulu raporlarını ibraz ederek “Memur” olarak
atanmalarını talep etmektedirler. Böyle bir talepte bulunan personelin “Hizmetli”
olarak atamaları yapılmaktadır.

“Dağıtıcılık
Yapamaz”
raporu alan
personelin
dikkatine…

Bu tür rapor alan Dağıtıcı personelin “Hizmetli” olarak atanmayı
kabul etmemesi halinde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
7/d ve 45/b maddeleri ile Hizmet Sözleşmesinin 15/a maddesine göre
“işe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu
şartlardan birini kaybetmesi” halinde sözleşmesi fesh edilir hükmü göz önüne alınarak
değerlendirilmektedir.
BİLGİ EDİNME HAKKI
(4982 Sayılı Kanun)
BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI
1-Yargı denetimi dışında kalan işlemler
2-Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
3-Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler
4-İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler
5-İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
6-Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler
7-Özel hayatın gizliliği
8-Haberleşmenin gizliliği
9-Ticarî sır
10-Fikir ve sanat eserleri
PERSONELİN SORUMLULUKLARI
(657 S.D.M.K. 6,7,12,14.mad.)
Sadakat: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına sadakatle bağlı
kalmak ve milletin hizmetinde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını sadakatle
uygulamak zorundadırlar.
Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık: Devlet memurları siyasi partiye üye
olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya
zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine
getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep
gibi ayrım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve
eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.
Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan,
Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı
nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, guruplaşmaya, teşekküle ve ya derneğe
katılamazlar, bunlara yardım edemezler.
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Kişisel Sorumluluk ve Zarar: Devlet memurları, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve
kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli
tedbirleri almak zorundadırlar.
Mal Bildirimi: Personel; kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz
malları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla
Mücadele Kanununda yazılı hükümler uyarınca mal bildirimi verir.
Göreve ilk başlayışta mal bildirimi verilmesi zorunludur. Sonu “0” ve “5” ile biten yıllarda Genel
Beyanda bulunulur. Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda 1 ay içinde Ek Beyan verilir.
MUVAZZAF ASKERLİK
(399 S.K.H.K. 24.mad.)
Muvazzaf askerlik görevini ifa için görevinden ayrılan sözleşmeli personel
askerlik hizmetinin bitiminden itibaren bir ay içinde başvurması zorunludur.
Aksi takdirde bu hakkını kaybetmiş olur.
UYULMASI GEREKEN YASAKLAR
Grev Yasağı
“Sözleşmeli personelin herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne
katılması, desteklemesi veya teşvik etmesi yasaktır.” (399 S.K.H.K.
14.mad.)
Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan
etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır.
Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya
teşvik edemezler.” (657 S.D.M.K. 27.mad.)
İşçi statüsündeki Kuruluşumuz personelinin Grev Hakkı hususunda 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi
Grev ve Lokavt Kanunu hükümleri uygulanır.
Başka İş ve Hizmetlerde Çalışma
“Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile
yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit personeli bu
Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında başka bir işle
meşgul olamazlar.

DİKKAT!
Başka iş ve Hizmet
Yasağını ihlal eden
personelin sözleşmesi
fesh edilir…

Birinci fıkrada sayılanlar;
a) Anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konusuna giren mal ve
hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan
çocukları da aynı yasaklara tabidir.
b) Teşebbüs yönetim kurulunun muvafakati üzerine, teşebbüs veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin
yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde başka yerdeki
iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler.
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İlgili Bakanlık personeli de, kendi görevlerine ek olarak Bakanın izni ile teşebbüs genel müdürü
tarafından, bu fıkrada adı geçen görevlere atanabilirler.
Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı
dışındadır.
a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve teşebbüs genel müdürü veya yetki vereceği diğer amirlerin
uygun görmesi şartıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması,
b) Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları, kamu kurumu niteliğini haiz kuruluşlar, teşebbüsün
faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların yönetim, denetim ve istişare organlarında
görev alınması,
c) Kişiler, kurum ve kuruluşlarca, görevleri dolayısıyla teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli aleyhine
açılan davalarda, teşebbüs genel müdürünün uygun görmesi şartıyla görevlendirilecek avukatlarca
savunma yapılması,
d) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler.
Kısmi zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin hangi iş veya hizmetleri yapamayacağı
sözleşmelerinde belirtilir.
Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri feshedilir.” (399 S.K.H.K. 15.mad.)
“Memurlar, Türk Ticaret Kanununa göre “Tacir” veya “Esnaf” sayılmalarını gerektirecek bir
faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari
vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli
oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).
Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım
sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu
yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu
durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” (657 S.D.M.K. 28. mad.)
Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
“Sözleşmeli personelin, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemesi ve
görevi sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmesi
veya iş sahiplerinden borç para istemesi ve alması yasaktır.” (399 S.K.H.K.
16.mad.)

DİKKAT!
Görevi nedeniyle
hediye isteyen
personelin işine
son verilir…

“Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve
görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya
iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az
genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin
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listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.” (657 S.D.M.K.
29.mad)
Basına Bilgi Veya Demeç Verme:
“Sözleşmeli Personel, göreviyle ilgili konularda basına, haber ajanslarına veya
radyo ve televizyon kurumlarına yetkili amirlerinin izni olmadan bilgi veya
demeç veremez.” (399 S.K.H.K. 17.mad.)
“Devlet Memurları, kamu görevleri hakkında basına, haber ajanslarına veya
radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veremezler. Bu konuda
gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli, illerde valiler veya yetkili
kılacağı görevli tarafından verilebilir.
Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların yetkili kıldığı personel dışında hiç bir kimse tarafından
açıklanamaz.” (657 S.D.M.K. 15.mad.)
Siyasi Faaliyet Yasağı
“Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların, bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personeli siyasi faaliyette
bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar.” (399 S.K.H.K. 18.mad.)
Toplu Eylem Ve Hareketlerde Bulunma:
“Sözleşmeli personelin, teşebbüs veya bağlı ortaklığın hizmetlerini aksatacak
şekilde kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya
göreve gelip de hizmetlerin yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak
eylem ve hareketlerde bulunmaları, toplu olarak söz veya yazı ile müracaat ve
şikâyetleri yasaktır.” (399 S.K.H.K. 19.mad.)
“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 21.maddesi ile hükme bağlanan hakkın kullanılmasında birden
fazla Devlet memurunun toplu olarak söz ve yazı ile müracaatları ve şikayetleri yasaktır.
Devlet memurlarının kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte
çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelip de Devlet hizmetlerinin ve işlerinin
yavaşlatılması veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır.” (657
S.D.M.K. 26.mad)
Gizli Bilgileri Açıklama:
“Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili
bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.” (657 S.D.M.K. 31.mad)
KILIK VE KIYAFETE DAİR ESASLAR
16.7.1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 25.10.1982 tarih ve
17849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe göre;
Kadınlar için;
 Elbise, pantolon, etek temiz, düzgün, ütülü ve sade olmalı.
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 Ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı giyilir.
 Görev mahallinde baş daima açık olmalıdır.
 Saçlar düzgün taranmış veya toplanmış olmalıdır.
 Tırnaklar normal kesilmiş olmalıdır.
 Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum
amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.
 Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve
benzeri pantolonlar giyilmez.
 Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz.
 Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.
Erkekler için;
 Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade olmalıdır.
 Ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir.
 Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez.
DİKKAT!
 Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur.
Görünüşünde ve
 Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz.
tavırlarında
 Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden
Kurumu temsil
ettiğini unutma…
gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve
taranmış olur.
 Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz.
 Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz,
yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir.
 Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez.
 Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.
 Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.
ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME
Kuruluşumuz personelinin atama ve yer değiştirme işlemleri, Posta ve Telgraf
Teşkilatı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde yürütülür.
Personel atandığı ilde iki senesini tamamlamadıkça (Eş durumu ve olağanüstü
haller hariç) başka bir il’e nakil talebinde bulunamaz.
KARİYER PLANLAMA
Görevde Yükselme
Kuruluşumuz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği
işlemleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Göreve yeni
başlayan personel yönetmelikte yazılı süre ve şartları karşıladığı
takdirde görevde yükselme sınavlarına katılabilir.
Memur olarak görev yapan personel, Memur unvanında 4 yıl çalışmak
kaydıyla Şef, Şef olarak 6 yıl görev yapan personel de Müdür,
Dağıtıcı olarak göreve başlayan ve bu unvanda 4 yıl görev yapan
personel 4 yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla, görevde yükselme
sınavı ile Başdağıtıcı, keza 4 yıl Başdağıtıcı olarak çalıştıktan sonra da yine görevde yükselme sınavı ile
Şef,
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Ayrıca, Dağıtıcı unvanında görev yapan personel 4 yıllık üniversite mezunu olması ve en az 5 yıl
çalışması durumunda görevde yükselme sınavı ile Memur,
Mühendis olarak göreve başlayan ve bu unvanda 4 yıl görev yapan personelin görevde yükselme ve
unvan değişikliği sınavı ile Başmühendis, yine Mühendis olarak en az 8 yıl çalışması halinde ise Müdür
ve Şube Müdürü,
Avukat olarak göreve başlayan personel, en az 8 yıl çalışması halinde Müdür, Şube Müdürü ve Hukuk
Müşaviri,
Olabilmektedir.
Unvan Değişikliği
Kuruluşumuzda, değişik unvanlarda görev yapan personel, “Unvan Değişikliği Sınavı”na tabi olarak
atanacaklarda aranacak genel şartları taşımaları ve yapılan sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla,
Kuruluşumuzun ihtiyaç duyduğu diğer pozisyonlara (mühendis, mimar, avukat v.b.) atanabilirler.
Örnek; Kuruluşumuzda Memur, Dağıtıcı gibi pozisyonlarda görev yapan personelden Mühendislik
fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanların söz konusu sınavlarda başarılı olmaları halinde
mühendis pozisyonuna atamaları yapılmaktadır.
BAŞKA KURUM ve KURULUŞLARA NAKİL
Kuruluşumuzda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendine göre
Sözleşmeli Personel statüsünde görev yapan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74.
Maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli mümkün değildir. Ayrıca, Kuruluşumuzda
görev yapan Sözleşmeli Personelin, başka bir Kamu İktisadi Teşebbüsüne nakli yapılamaz, ancak
açıktan atama prosedürüne uygun olarak ataması yapılabilir.
SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORLARI
İlk defa açıktan işe alınan personel için 6 aylık
sözleşme (deneme) süresinin bitimine 15 gün kala
Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu doldurulur. Ayrıca
bu personelin 6 aylık deneme süresinden sonraki
bulunduğu yılın Aralık ayının ikinci yarısı içinde de Sicil ve Başarı Değerlemesi
Raporu doldurulur.

DİKKAT!
İki kez olumsuz
sicil notu alan
personelin
görevine son
verilir…

Yıl içinde görev yeri değişen personelin o yıla ait Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu
maiyetinde en uzun süre çalıştığı sicil amiri tarafından doldurulur.
90 ve daha yukarı puan alanlar (A)
76-89 puan alanlar (B)
60-75 puan alanlar (C )
59 ve daha aşağı puan alanlar (D)
düzeyinde başarı notu almış olurlar.
(D) düzeyinde başarı notu alanlar başka bir sicil amirinin yanında bulundukları
görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere
görevlendirilirler. Bu süre sonunda da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların
sözleşmeleri feshedilir.
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DİSİPLİN
(657 S.D.M.K. 124-145.mad. ile 399 S.K.H.K. 4456.mad.)
İş görenlerin kurum düzenine aykırı davranışlarından ötürü bağlı
oldukları yaptırımlardır.
Disiplin Cezaları
Teşekkül hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile personelin kusurlu hareketleri
halinde verilmesi gereken idari cezalardır.
Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller: (657 S.D.M.K. Madde 125)
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller
şunlardır:
1- UYARMA:
Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi
belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık
göstermek veya düzensiz davranmak,
 Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken
ayrılmak, görev mahallini terketmek,
 Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
 Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,

Makam atlayarak şikâyet
dilekçesi verene
“uyarma” cezası verilir….

Personelin, zamanında yapması
gereken bir işi geciktirmesi,
emanetine verilen malzemeleri hor
kullanması durumunda “uyarma”
cezası verilir……

 Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta
bulunmak,
 Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya
ilgisiz kalmak,

 Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
 Görevin, işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
2- KINAMA:
Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
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 Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen
usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması,
kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,
 Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini
belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
 Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
 Hizmet dışında Devlet Memurunun, itibar ve güven
duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

Müşterilere karşı nezaketsiz veya
agresif davranışta bulunan
personele “kınama” cezası verilir…

Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel
işlerinde kullanmak,
Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı
kaybetmek,
İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine
kötü muamelede bulunmak,

Mesai saatleri dışında haksız
kavgaya karışan, alkol alıp
rahatsızlık veren personele
“kınama” cezası verilir……

İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle
sataşmak,
Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret,
resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

Müşterileri veya çalışma
arkadaşlarını rahatsız edecek
şekilde bağıran personele “kınama”
cezası verilir…

 Verilen emirlere itiraz etmek,
 Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara
başvurulmasına neden olmak,

 Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.
 Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya
demeç vermek.
3- AYLIKTAN KESME:
Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
 Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak,
görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine
getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak,
bakımını yapmamak, hor kullanmak,
 Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
 Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
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 Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve
yanlış beyanda bulunmak,
 Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,

Özürsüz olarak bir gün göreve
gelmeyen personele “aylıktan
kesme cezası” verilir…

 Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin
toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
 Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda
bulunmak,
4- KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI:
Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl
durdurulmasıdır.
Sözleşmeli personel için; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3771 sayılı Kanunla değişik 44.
maddesine göre; sözleşmeli personele uygulanacak kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını
gerektiren fiiller için personelin bir aylık sözleşme ücretinden 1/8 - 1/30 oranları arasında kesinti
yapılmaktadır.

Müşteriler veya arkadaşları yanında
sinkaflı şekilde küfürlü konuşan personele,
“kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası
verilir, tekrarında işine son verilir…

Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki
içmek,
Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,
Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun
çıkar sağlamak,

Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük
düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler
yapmak,
 Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri
toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz
kullanmak veya kullandırmak,

Kabulünü yaptığı posta gönderisi üzerine,
geçmişe dönük tarih damgası basan
personele “kademe ilerlemesinin
durdurulması” cezası verilir, tekrarında
işine son verilir…

Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
Not: Personelin böyle bir eyleminin belgelenmesi durumunda kanunla açıkça yasaklanmış bir faaliyette

bulunduğu için “idari yönden” sözleşmesi feshedilir.
Teslim etmek için aldığı posta gönderilerini,
saklayan ve uzun süre dağıtılmaksızın
bekletilmesine sebep olan personele
“kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası
verilir, tekrarında işine son verilir…

Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı
yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan
davranışlarda bulunmak,

 Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
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 Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
 Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit
etmek.
 Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
 Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
5- DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA – SÖZLEŞME FESHİ:
Bir daha Devlet Memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
 İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini
bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma
ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek,
bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
 Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve
benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya
teşhir etmek,

399 Sayılı KHK’ye göre; özürsüz ve mazeretsiz şekilde kesintisiz 5 gün, kesintili 10 gün göreve
gelmeyen sözleşmeli personelin sözleşmesi feshedilir…
 Siyasi partiye girmek,
 Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek, (20 gün kadrolu personel için

uygulanmaktadır)

 Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda
amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
 Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde
bulunmak,

Müşteriyi darbeden
personelin sözleşmesi
feshedilir…

 Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde
bulunmak, (657 Sayılı Kanun 125/E-g)

DİKKAT !
Gişedeki emanet para ile cebindeki şahsi paranı birbirine karıştırma...
Bu gibi durumlarda tutarın büyüklüğünün önemi olmadığını bil...
Bunun adı zimmettir…
Zimmet yapan personelin ise sözleşmesi feshedilir…

Mektubu açan, yırtan ya da yok eden personelin sözleşmesi feshedilir…
Çünkü mektuplar kurumsal emanetimizdir…
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Yüz kızartıcı eylemlere örnekler:
-

-

-

Bir ödeme şartlı posta gönderisini alıcısına teslim edip ödeme bedelini tahsil
ettiği halde bu bedeli göndericiye iade etmesi gerekirken bir süre kendi
İŞİNİ
üzerinde tutmak,
SEVİYORSAN
Sorumlu olduğu gişeden müşteriye, gelmeyen havaleyi müşterinin
BU
sözüne güvenerek ödeme yaparak, havale gelmesini müteakip sistemden
DAVRANIŞLARA
düşümünü yapması sonucu sorumluluğundaki İdare parasını
YAKLAŞMA…
kullandırtması,
Gişe personelinin yüklü paraya ihtiyacı olması durumunda çok kısa bir
süre dahi olsa idare parasını uhdesine alması,
Posta çeki müşterisine ait çek hesabından nakit çekip kullanmak,
İdare parasını herhangi bir kişiye borç olarak vermek,
Kabul ettiği posta gönderilerinden ücret tarifesi uyarınca tam ücret aldığı halde gönderi veya
alındı üzerine eksik ücret tatbik etmek suretiyle aradaki farkı mal edinmek,
Uyuşturucu madde ticareti yapmak,
Kurum çalışanlarına ya da müşterilerine cinsel tacizde bulunmak,
PTT işyerlerinde satılan ürünleri veya posta pullarını kendi adına satmak,
Tahsil ettiği fatura ya da kredi kartı ödemelerini daha sonra sistemden düşerek bedellerini
zimmetine geçirmek,
Müşteriden hiç nakit almadığı halde, almış gibi, havale kabulü ya da posta çeki hesabına nakit
girişi yapmak,
- Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
- Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde
gizlemek,
- Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini
zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak

- 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
SAVUNMA
Personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 46. maddesi gereğince,
soruşturmayı yapanın, disiplin cezası vermeye yetkili organ, mercii veya amiri
veya Disiplin Kurulları tarafından 7 günden az olmamak üzere ilgiliye isnat
edilen kusur belirtilerek yazılı savunma hakkı tanınır. Bu süre içerisinde
savunma vermeyen personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunma
alınmadan personel hakkında disiplin cezası verilemez.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 129.maddesine göre “Hakkında memurluktan çıkarma-sözleşme
feshi cezası istenen memur, soruşturma evrakını incelemeye, tanık dinletmeye, disiplin kurulunda
sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.”
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İTİRAZ
Disiplin Amirleri tarafından verilen Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme
cezalarına karşı itiraz varsa, Taşra Teşkilatında Teşkilat Disiplin
Kuruluna, Merkez Teşkilatta Merkez Disiplin Kuruluna, Kademe
İlerlemesinin Durdurulması cezasına karşı itiraz varsa Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.
Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye
tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtirazın kabulü halinde, disiplin amiri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya
tamamen kaldırabilirler.
Bütün Disiplin cezalarına karşı 60 gün içerisinde İdari Yargıya müracaat edilebilir.
ZAMANAŞIMI
Disiplin cezasını gerektiren kusurlu bir halin öğrenilmesinden 6 ay geçtikten
sonra sözleşmeli personel hakkında bu kusurlu hareket ile ilgili olarak disiplin
kovuşturması yapılamaz ve disiplin cezası verilemez.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki
yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına
uğrar.
TEKERRÜR
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin II. bendinde yer alan “Disiplin cezası
verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların sicilden silinmesine ilişkin süre içinde
tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya
haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.” hükmü
gereğince, özürsüz veya izinsiz olarak görevine geç gelen bir personele bu kusurundan dolayı anılan
Kanunun 125/A-b madde, fıkra ve bendi gereğince verilen uyarma cezasının kesinleşmesini müteakip
ilgiliye tebliğ edilen cezanın, tebliğ tarihinden itibaren aynı kusuru işlemesi halinde yukarıda belirtilen
hüküm gereğince bir üst ceza olan kınama cezası verilir.
Özürsüz olarak bir veya iki gün görevine gelmeyen personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
125/C-b madde, fıkra ve bendi gereğince verilen aylıktan kesme cezası ilgiliye tebliğ edildikten sonra
aynı cezayı gerektiren farklı fiilinden dolayı yine aylıktan kesme cezası verilir. Ancak ilk verilen ceza
yok sayılamayacağından, aynı cezayı gerektiren farklı fiillerinin üçüncü uygulamalarında en fazla
kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.
Tekerrür bir defaya mahsus uygulanabileceğinden daha sonraki uygulamada başa dönülerek mahsus
madde gereğince disiplin cezası verilir.
CEZALARIN HAFİFLETİLMESİ
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde belirtildiği üzere; geçmiş hizmetleri
sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memur için verilecek cezalarda bir
derece hafif olanı uygulanabilmektedir.
DİSİPLİN CEZALARININ SİCİLDEN SİLİNMESİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 133.maddesine göre;
Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan
çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur
uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların
uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş
olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı
kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına
işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasına disiplin kurulunun
mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Görevden uzaklaştırma, görevi başında kalmasında sakınca görülecek sözleşmeli
personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.
Görevden Uzaklaştırmaya Yetkili Merciiler;
a) Sözleşmeli personeli işe almaya yetkili olan veya kendilerine bu yetki devredilen organ veya
görevliler, (Genel Müdür)
b) İlgili bakanlık, teşebbüs veya bağlı ortaklık müfettişleridir. (PTT Müfettişleri)
PERSONELİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILACAĞI HALLER
399 sayılı KHK’nın 53.maddesi gereğince personelin görevden uzaklaştırılması;
a) Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına
karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde suç işlemesi,
b) Kasayı, ambarları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet veya ayniyat veya bunların
kayıt ve hesaplarını göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten
kaçınması,
c) Teftiş veya soruşturmanın güçleştirilmesi,
d) Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması,
e) İş yerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar ika edileceği hakkında kuvvetli emarelerin
bulunması,
hallerinde uygulanır.
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ÖDÜL ESASLARI
Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik
veya karlılığı artıran veya Teşebbüs ve Bağlı Ortaklığın
faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların
doğmasını önlemede üstün gayret gösteren personel; Genel
Müdürce bir aylık, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim
Kurulunca iki aylık sözleşme ücretini aşmamak üzere ödül ile
taltif edilebilir.
EMEKLİLİK İŞLEMLERİ
1-) İstek:
5434 Sayılı Kanun hükümlerine göre erkek personel, yasal hizmet süresi
olan 25 yılını, kadın personel 20 yılını ikmal etmesi ve yürürlükte
bulunan 23.05.2002 tarih, 4759 sayılı Yasanın 5. maddesi uyarınca
öngörülen yaşını doldurmaları halinde istekleri üzerine emekliye sevk
edilirler. 01.10.2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi
kapsamında ilk kez göreve başlayan kadın/erkek sigortalılar bu Kanunda
öngörülen emeklilik yaşı ve hizmet süresini doldurmaları halinde
emekliye ayrılırlar.
2-) Sakat(Özürlü):
Sakatlık mevzuatından faydalanarak göreve başlayan personel (Göreve Girişlerinde, Özürlülere
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı
en az %40 olanlardan) 15 hizmet yılını tamamlaması halinde istekleri üzerine emekliye sevk edilirler.
Bunlarda yaş sınırı aranmaz.
3-) Malulen Emeklilik:
a) Adi Malul
“Çalışarak hayatını kazanamaz” , “Görevini yapamaz” ve “Malulen emekli olur” kararlarından birini
içeren Sağlık Kurulu Raporu alınması veya 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde öngörülen sıhhi izin
süresini doldurmaları ve söz konusu raporların SGK Sağlık Kurulunda incelenmesi sonucu maluliyetine
karar verilmesidir.
b) Vazife Malulü
Vazifelerini yaptıkları sırada vazifelerinden veya vazifeleri dışında kurumların verdiği her hangi bir
kuruma ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumların menfaatini korumak maksadıyla bir iş
yaparken ya da görevleriyle ilgili olarak işe gelişi ve işten dönüşü
sırasında doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara
da vazife malulü denir.
4-) Yaş Haddi:
a) Dağıtıcı – Baş dağıtıcı unvanında çalışanlar personel için 55 yaştır.
(Genel Müdürlüğümüzün teklifi üzerine, Ulaştırma Bakanlığınca uygun
görülmesi halinde her seferinde 1 yıl olmak üzere 5 yıla kadar çalışma
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süresi uzatılır.)
b) Yukarıda sayılan unvanlar dışında kalan unvanlardaki personel için yaş haddi 65 yaştır.
Yaş haddini ikmal eden personelin hizmetlerine ve isteklerine bakılmaksızın emeklilik işlemleri yapılır.
5-)Vefat:
Hizmeti 5 yıl ve üzeri olup, vefat eden personelin dul ve yetimlerine maaş bağlanır, ikramiye ödenir.
Hizmeti 5 yıldan az olup, vefat eden personelin eşine ise toptan ödeme yapılır, yetimlerine herhangi
bir işlem yapılmaz.
Erkek çocukların aylıkları 18 yaşının, öğrenci olmaları halinde ise (Yüksekokul) 25 yaşını doldurduğunda
kesilir.
Kız çocukların aylıkları evlenince veya işe başlayınca kesilir.

HEP BİRLİKTE NİCE ÇALIŞMA YILLARINA,
YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR …
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