BASINA VE KAMUOYUNA
178 yıllık köklü geçmişiyle PTT en önemli kamu kurumlarından biri olmasına rağmen, gerek
personel rejiminde gerekse de özelleştirme adımlarıyla kamu kurumu olma vasfını yitirmek
üzeredir.
PTT Kurulduğu günden 2013 yılına kadar, kamu kurumu olarak, istihdam ettiği kamu personeliyle
kamu hizmeti vermeye devam etmiş ancak Haber Sen olarak tek başımıza verdiğimiz mücadeleye
rağmen Anonim Şirkete dönüştürülmüştür.
Sonuç olarak:
Posta Teşkilatında çalışan kamu emekçileri, , 399 sayılı KHK ile sözleşmeli, taşeron işçisi ve İdari
Hizmet Sözleşmesi (İHS) gibi farklı statülerde çalışmaktalar.
399 KHK ile çalışan, Baş Dağıtıcı, Şef, Mühendis, Müdür vb. çalışanlar İHS ye geçmeleri
durumunda eski ücretlerinin neredeyse yüzde elli fazlasını almaktalar. Ancak bu durum dağıtıcı,
gişe ve büro çalışanı için geçerli değildir
Dolayısıyla Kurumda aynı işi yapıyor olmalarına rağmen farklı ücretler veriliyor olması, emekçiler
arasında huzursuzluğa yol açarak iş barışını bozmaktadır.
PTT de aynı işi yapan ancak farklı ücretlerle çalıştırılan emekçiler arasında düşmanlık yaratmaya
çalışan kurum derhal bu uygulamadan vazgeçmelidir. PTT de çalışan tüm emekçiler kadroya
alınarak iş güvencesi sağlanmalıdır.
AKP iktidarının “herkes kadrolu çalışacak, taşeron çalışma olmayacak” yalanın ortaya çıkmasıyla
binlerce taşeron işçisinin kadro hayali suya düşmüştür. Kadroya alınan Taşeron işçilerin,
ekonomik ve sosyal haklarında hiçbir değişikliğin olmadığı da gözden kaçırılmaması gereken diğer
bir gerçekliktir.
Emekçiler arasındaki bu eşitsiz durum bazı yöneticilerin tehditkâr davranışlarını da
arttırmaktadır. Taşeron işçilerinin iş güvencesi olmadığından işten atmakla tehdit eden yönetici,
İHS’li çalışanlarını da,“yerinden alırım performansın düşer” diyerek tehdit etmektedir.
Haber-Sen olarak buradan tekrar yineliyoruz;
İş barışının sağlanması için tüm bu ayrımların kaldırılması, başta iş güvencesi olmak üzere tüm
insani hakların güvence altına alınarak; sosyal ve sendikal haklarımız, ücretlerimiz ve çalışma
koşullarımız uluslararası çalışma örgütünün ve evrensel hukuk normlarına uygun bir şekilde
yeniden düzenlenmesini istiyoruz.
PTT de giderek artan iş çeşitliliği ve iş hacmi mevcut personelin iş yükünü arttırmaktadır. Bu
nedenle norm kadro sayısının tespitinin masa başında değil çalışma alanlarımızda ve sendika
temsilcileri ile birlikte tüm şartlar gözetilerek yapılması gerekmektedir.
Gelir Vergisinden kaynaklı vergi dilimine giren PTT çalışanının ücretleri, Mart ayından başlamak
üzere kademeli olarak düşmektedir. Aralık ayına gelindiğinde maaş farkının bin lirayı bulduğu ve
verilen zamların kat be kat fazlası alındığı vergi adaletsizliğinin açık göstergesidir. Vergi dilimleri
günümüz koşullarına göre tekrar düzenlenerek sabitlenmeli ve adaletli bir vergi alınması yasa ile
güvence altına alınmalıdır.

Cumartesi çalışma zorunluluğunun kaldırılması ve isteğe bağlı yapılması gerekmektedir. 6.gün
çalışma zorunluluğu olan bölgelerde net günlük ücretimiz üzerinden %50 fazlası hesaplanarak
fazla çalışma ücretleri ödenmelidir.
Tüm çalışanlara yemek ve yol ücretlerinin ödenmesi için gerekli çalışma yapılmalıdır.
AKP iktidarının darbeyi bahane ederek ilan ettiği OHAL’i 2 yıla yakındır haksız ve hukuksuz bir
şekilde devam ettirmektedir. Bu süreçte çıkarılan KHK’ler ile ülkeyi yönetmeye çalışan siyasal
iktidar 696 sayılı KHK ile PTT’yi de dizayn etmeye çalışmaktadır. Tüm personel hareketliliğini
Genel Kurul kararına bağlayan, KPSS’yi kaldırarak mülakatı yasalaştıran, liyakati terk eden, adam
kayırmacılığın ve torpilin önünü açan bu ve benzeri değişikliklerin yer aldığı KHK derhal iptal
edilmelidir.
Şubelerde tek çalışmaya son verilerek, insanca yaşam ve çalışma koşullarının oluşturulduğu, can
güvenliğimizin sağlandığı bir şekilde çalışmamız için tüm tedbirler alınmalıdır.
PTT'de çalışan taşeron emekçiler koşulsuz şartsız kadroya alınmalıdır.
Fakülte mezunu dağıtıcılar, sınavsız, şartsız memur olarak atamaları yapılmalıdır.
AKP iktidarının, OHAL Rejimiyle yasal statüye kavuşturduğu Varlık Fonu’na, PTT dâhil onlarca
kamu kurumunu devretmesi, Varlık Fonu’na dış borç alma da dahil bir çok yetkinin verilmesiyle
birlikte, fonun kurumlar vergisi dahil bir çok vergiden muaf tutulması, bir çok kanundan ve
yasadan üstün kılınması, Sayıştay ve Meclis denetiminin dışında bırakılması gibi maddelerin
sıralandığı kuruluş kanununda, Varlık Fonu’nun sınırsız bir güç haline getirilmesiyle yapılmak
istenen, AKP’nin; sarayın tekelinde paralel bir bütçe yaratmak istemesinin ispatıdır.
PTT’nin Varlık Fonu’na devri ile birlikte kurduğu 20 civarında şirketle (bu şirketler içinde kendi
taşeronunu çalıştırmak için de bir şirket kurulduğu bunla birlikte ücret adaletsizliğin derinleşeceği
gözden kaçmamalı)sağladığı hizmetleri bölerek satmayı amaçlamaktadır.
Halkın vergileriyle kurulan PTT’yi kamu hizmetinden kopararak özelleştirmeyi amaçlayan bu
duruma sendikamız Haber-Sen sessiz kalmayacağını buradan bir kez daha yeniliyoruz. Varlık
Fonu ile PTT’nin özelleşeceği ve iş güvencemizin ortadan kalkacağı PTT emekçileri ve kamuoyu
tarafından bilinmelidir.
V(D)arlık Fonu lav edilmeli ve PTT; nitelikli, evrensel hizmet kurallarına uygun, ulaşılabilir bir
kamu hizmeti sunma amacına tekrar geri dönmeli ve ticari kaygılardan uzak durmalıdır. PTT
emekçilerini de sendikamız Haber-Sen’e üye olarak bu gidişata dur demeye çağırıyoruz. Gelin
hep birlikte PTT halkındır diyelim. 24.05.2018
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