
2020 YILI 
COVID-19 
PANDEMİSİ 
PTT 
DEĞERLENDİRME 
RAPORU

“2020 yılında PTT Emekçilerinin pandemi döneminde
yaşadığı sorunlara karşı Haber-Sen’in verdiği mücadele”





2020 YILI 
COVİD-19 PANDEMİSİ
PTT DEĞERLENDİRME RAPORU



2020 YILI COVİD-19 PANDEMİSİ

PTT DEĞERLENDİRME RAPORU

Yönetim Yeri

Maltepe Mahallesi Necatibey Caddesi No: 82/16 Kat: 8 Kızılay /ANKARA

T: (0312) 434 37 30-40 - (0533) 657 69 96 F: (0312) 434 37 10

www.habersen.org.tr - habersen@hotmail.com

Grafik Tasarım & Baskı

LOTUS LIFE AJANS 

REK.TAN.BAS.YAY.ORG.AMB.İTH.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Harbiye Mh. Nisan Sk. No: 10/3 Çankaya - ANKARA

Tel: 0312 433 23 10 (pbx) Faks: 0312 434 03 56

info@lotusajans.com  www.lotusajans.com

Basım Yeri

Ankara / 2021

© Copyright 2021, Haber-Sen

Bu kitabın hakları Haber-Sen’e aittir. Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmeden kitap-
tan alıntı yapılamaz; Haber-Sen’in yazılı izni olmadan radyo ve televizyona uyarlana-
maz; oyun, film, elektronik kitap, CD ya da manyetik bant haline getirilemez; fotokopi 
ya da herhangi bir yöntemle çoğaltılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz.



İÇİNDEKİLER

Önsöz ..................................................................................................................................5

Pandemide PTT Emekçisi .............................................................................................6

Covid-19 Hastalığı ..........................................................................................................7

Virüsün Yüzeylerde Hayatta Kalma Süresi .............................................................9

PTT’de Pandemi Yönetimi......................................................................................... 10

Salgın Sürecinde PTT İş Kolunda Kadın Emekçilerin
Yaşadığı Sorunlar ......................................................................................................... 14

Pandemi Sürecinde Haber-Sen’in Çalışmaları ................................................... 16

PTT Covid-19 Anketi ................................................................................................... 16

Kurumlarla Yazışmalar ................................................................................................ 19

Basında PTT ve Covid-19  ......................................................................................... 62

Ülkemizde Covid-19 Pandemi Sürecinin Geleceği ........................................171

Sonuç .............................................................................................................................173

Teşekkürler ...................................................................................................................175

Haber-Sen’in Ulaşabildiği Vaka ve Karantinaya Alınan İşyeri Sayıları  ....  176



6 ǀ 2020 Yılı Covid-19 Pandemisi PTT Değerlendirme Raporu

“Herkes biliyor, zarların hileli olduğunu

Herkes biliyor, geminin su aldığını 

Herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini” 

Leonard Cohen
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ÖNSÖZ

Aralık 2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei bölgesinin başkenti olan 
Wuhan’da bir virüs salgını görüldü. Çeşitli hastalarda belirli bir neden olmaksı-
zın gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine 
SARS-COV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs teşhis edildi. Virüsün dağıl-
ması Ocak 2020 ortasında arttı.  İlerleyen zamanlarda Avrupa, Kuzey Amerika ve 
Asya-Pasifik’te yer alan çeşitli ülkelerde yaşanan ilk virüs vakaları rapor edilmeye 
başlandı. Türkiye’de ilk olgunun saptandığı tarih olan 11 Mart 2020, aynı zamanda, 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandeminin de küresel salgın ilan edildiği 
tarihtir. 13 Mart 2020’de Avrupa’nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline 
geldiği bildirildi. 2 Ocak 2021 tarihi itibarıyla dünyada 84.382.320 onaylanmış vaka, 
59.641.378 iyileşen varken, virüs nedeniyle 1.835.388 hasta öldü.

DSÖ salgını pandemi olarak adlandırmış, ancak Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA da 
ülkemizde ilk resmi vakayı duyurduğunda, bu durumun bir salgın olarak görülme-
mesi gerektiğini dile getirmiştir. Ülkemizdeki ilk çelişkiler de Mart 2020’de başlamış 
oldu. 

Haber-Sen olarak, yurt dışı irtibatlı ve özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ile salgına 
birinci derece maruz kalan ülkeler ile posta/kargo gönderileri hakkında önlemler 
alınması gerektiği, 24 Ocak tarihli açıklamamızda “koronavirüsün posta/kargo yo-
luyla yayılabileceğine dikkat çekerek, virüsle ilgili kamuoyunun seyahat konusu-
na yöneldiğini, posta/kargo trafiğinin ise kısmen göz ardı edildiğini ifade ederek, 
gerekli önlemlerin alınmasını, sürecin buna göre yönetilmesi” uyarısını yapıyor ve 
ekliyorduk: “Uluslararası hava limanlarında ve gümrük kapılarında virüse karşı ön-
lemler alınırken ve kamuoyu da uyarılırken maalesef Türkiye’nin en büyük ulusla-
rarası posta trafiğine sahip kurumu olan, PTT’de yeterli bilgilendirme yapılmamış 
ve gerekli önlemler alınmamıştır. Virüse karşı acilen PTT personeli bilgilendirilmeli, 
ciddi güvenlik önlemleri alınmalı, tehlike önleyici tedbirler sağlanmalıdır. Virüsün 
tek bir PTT emekçisine bulaşması halinde salgına dönüşmesi ve tüm toplum sağlı-
ğını tehdit etmesi kaçınılmazdır.” 

İşte, iş kolumuzda da salgındaki her şey sadece Haber-Sen’in bu ilk girişimi ile 
başlamış oldu. İlk günden beri söyledik, çünkü; PTT’de vaka sayılarını değil, insanı 
dile getirdiğimiz bir mücadele verdik. Kargo sayısının veya işlem adedinin, insan 
hayatından daha önemli olamayacağını söyledik. Her günümüzü bu düşünce ve 
mücadeleyle yaşıyoruz bu duygularla PTT emekçilerinin haklarını gözetiyor ve sa-
vunuyoruz.

Haber-Sen

Merkez Yürütme Kurulu
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Pandemide PTT Emekçisi

PTT emekçileri 2020 yılının başlarından itibaren yaşanan COVID-19 salgını bo-
yunca olumsuz yönde etkilenmiştir. Salgına maruz kaldıkları gibi mevcut sosyal ve 
ekonomik kazanımlarını dahi bu dönemde kaybetmişlerdir.

Cumhurbaşkanlığı genelgeleri, Sağlık Bakanlığı talimatları ve İç İşleri Bakanlığı 
genelgeleri ne yazık ki PTT’de kısmen ve bazı ciddi talimatlar ise hiç uygulanma-
mıştır. Birçok kamu kurumunda kronik hastalığı olanlar, sakat ve engelli olanlar, 
küçük çocuğu olanların pandeminin pik yaptığı dönemlerde ilgili bakanlıklar ve 
Cumhurbaşkanlığı genelgelerine göre çalışma koşullarını düzenlerlerken, PTT bu 
kısıtlı çalışma düzenine hayati boyutta olan iş yerlerinde uygulamadığı gibi, aksine 
çalışma şartlarını pandemide daha da arttırmıştır. Yine benzer kararlar gereği bir-
çok kamu ve özel sektör şirket, kurumları sabah 10.00, akşam 16.00 saatleri arasın-
da çalışmaya geçmesine rağmen, en yoğun iş hacmine sahip PTT bu uygulamaya 
da geçmemiştir.

Ülkenin birçok PTT işyerinde binlerce PTT emekçisi COVID-19 hastalığına ya-
kalanmış, bazıları hayatlarını kaybetmiş, birçoğu da ailelerine bu salgını bulaştır-
mış ve ailelerinden de can kayıpları yaşanmıştır. 

COVID-19 salgınının başından beri işkolumuzda sadece Haber-Sen’in verdiği 
mücadeleler sonucu, PTT yönetimi sadece günü kurtaran basit önlemler alabilmiş-
tir, bu basit önlemleri de Haber-Sen’in sürekli durumu gündemde tutması sonucu 
almıştır. Ciddi ve kalıcı önlemleri maalesef alamamış, pandemi sürecini sağlıklı ve 
profesyonelce yürütememiştir.
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Covid-19 Hastalığı

Covid-19’un etkeni SARS-CoV-2 olup virüs, damlacık ve temas yoluyla bulaş-
maktadır. Entübasyon gibi aerosolizasyon oluşturan işlemler sırasında damlacık 
çekirdeği ile bulaşmasına ilişkin bilgiler vardır. Solunum yolu örnekleri dışında dış-
kı, kan gibi örneklerde virüsün nükleik asidi saptanmıştır ancak bulaştırıcılık bildi-
rilmemiştir. 

Covid-19, asemptomatik formdan ağır hastalığa ve ölüme kadar gidebilen 
şiddette seyredebilen bir hastalıktır. Daha çok solunum yolu enfeksiyonuna ilişkin 
belirti ve bulgular olmasına rağmen koagülasyon sistemini, gastrointestinal siste-
mi vb. de etkileyebilmektedir. Hastalara tanı konduktan sonra tedavi ve izlem risk 
faktörlerine ve hastalığın ağırlık derecesine göre belirlenmektedir. 

Covid-19 hastalığının şu an için kanıt düzeyi yüksek bilinen bir tedavisi yoktur. 
Şu ana dek elde edilen deneyimlerle tedavi yanıtı oluşturmuş ajanlar çeşitli reh-
berlerde tartışılmış ve ülkelerde farklı uygulamaların ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Dünyada Çin Halk Cumhuriyeti deneyimi nedeniyle ön planda kullanılan hidrok-
siklorokin ve azitromisin kombinasyonu yeni kılavuzlarda yan etkiler ve mortalite 
avantajı oluşturmaması nedeniyle önerilmemektedir. Türkiye’de Favipiravir antivi-
ral tedavisi ön plana çıkarken ABD’de Remdesevir ön plana çıkmıştır. 

Hastalıktan korunma temel olarak virüsün bulaşıcılığının engellenmesi ve bu 
amaçla gerek bireysel gerekse de toplumsal düzeyde alınacak önlemlerle olanaklı-
dır. Bu amaçla başta fiziksel mesafe, el hijyeni ve yüzey temizliği olmak üzere gün-
lük hayatta bireysel olarak alınması gereken dikkat edilmesi gereken birçok unsur 
vardır. Korunmada hem bireysel hem de toplumsal düzeyde bütünlüklü bir yakla-
şım ve uygulama gereklidir. Bireysel önlemler yanında vakaların tespiti ve izolasyo-
nu, temaslıların belirlenmesi ve karantinaya alınması, risk gruplarının gerektiğinde 
tecrit edilmesi ile birlikte çeşitli toplum hareketliliği kısıtlamaları (okulların, kamu-
sal alanların kapatılması, toplu taşımada ve çalışma saatlerinde düzenlemeler vb) 
birlikte uygulandığında daha etkili olmaktadır. Damlacık yoluyla bulaşma, çevreye 
saçılan 5 mikrondan büyük parçacıklarla olur. Bu parçacıklar, büyük oldukları için 
1 metreden uzağa gidemeden yüzeylere ve yere düşer. Öksürük ve hapşırık duru-
munda 2-3 metre kadar uzağa gidebilir. Damlacık yoluyla bulaşan hastalıkların en 
bilinen örneği influenzadır (grip). Bu tür hastalıklarda, doğrudan bulamayı engelle-
menin yolu araya 1-2 metre mesafe koymaktır. Ayrıca hasta olan kişi cerrahi maske 
kullanmalıdır. 

Hastaya 1 metreden fazla yaklaşması gereken kişiler de mutlaka cerrahi maske 
takmalıdır. Temas yoluyla bulaşma, ellerin yüzeylerdeki (telefon, masa, kapı kolu, 
steteskop vb.) parçacıklarla temas etmesinin ardından ellerin ağız, burun, göz ve 
yüze temas etmesiyle bulaşıcı parçacıkların üst solunum yolu aracılığıyla vücuda 
girmesiyle olur. Hastalığın temas ile bulaşmasını azaltmadaki iki önemli nokta el 
temizliği ve el değen yüzeylerin sık temizlenmesidir. 
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Damlacık çekirdeğiyle bulaşma, çevreye saçılan 5 mikrondan küçük parçacık-
larla olur. Damlacık çekirdeği, damlacıklardan farklı olarak boyut olarak büyük ve 
havada asılı kalan parçacıklardır. Bu parçacıklar, çok küçük oldukları için havada 
asılı kalırlar ve ortamın havası değişmeden de ortamdan uzaklaştırılamazlar. Bu tür 
hastalıkların en bilinen örneği tüberkülozdur. Bu tür hastalıklardan korunmak için 
N95 veya FFP2 veya FFP3 türü maske kullanılmalıdır. Cerrahi maske bu durumlarda 
yeterli değildir. 

Burada mutlaka belirtilmesi gereken konu, virüslerin veya bakterilerin -has-
talığın mekanizmasına göre değişmek üzere- farklı boyutlardaki parçacıklara tu-
tunarak dış ortama saçılmasıdır. Yani bakteri veya virüs “çıplak” bir şekilde dış orta-
ma atılmamaktadır. Örneğin influenza virüsü 0.1 mikron (100 nanometre) çapında 
olup damlacık yoluyla bulaşırken, tüberküloz basili 1-4 mikron olup damlacık çe-
kirdeği yoluyla bulaşmaktadır. Dolayısıyla etkenin büyüklüğüne göre değil bulaş 
yoluna göre korunma önlemleri alınmalıdır. Covid-19’un etkeni olan SARS CoV-2, 
0.06-0.125 mikron (65-125 nanometre) çapında olup damlacık ve temas yoluyla 
bulaşmaktadır.

Covid-19 çoğunlukla uygun koruyucu malzeme kullanılmadığı durumlarda 
semptomlu kişilerden başkalarına bulaşmaktadır. Semptomatik hastalar arasında, 
hastalığı hafif geçirenler söz konusu olduğunda semptomların başlamasının üze-
rinden 8 gün geçtikten sonra canlı virüs tespit edilememektedir; ancak bu süre, 
hastalığı daha ağır geçirenlerde daha uzun olabilmektedir.

Enfeksiyonu olup virüs yayan ancak kendilerinde henüz semptom görünme-
yen kişiler de hastalığı başkalarına geçirebilmektedir; bu duruma pre-semptoma-
tik bulaşma denmektedir. Eldeki verilere göre, semptom göstermeden 1-3 gün 
önce polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testinde SARS CoV-2 pozitifliği saptanabil-
mektedir. 

SARS CoV-2 ile enfekte bazı kişiler kendileri hiç semptom sergilemese bile vi-
rüsü ortalığa saçabilirler ve böylelikle başka kişilerin enfekte olmasına neden ola-
bilirler. Asemptomatik geçiş olarak tanımlanan bu durum önemlidir çünkü asemp-
tomatik olguların toplam içindeki oranı %6 ile %41 arasında değişmektedir. 

Pre-semptomatik ve asemptomatik geçiş, taramalar ve korunma önlemlerinin 
toplum içinde yaygın olarak uygulanması açısından önemlidir.
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Virüsün Yüzeylerde Hayatta Kalma Süresi

Bilimsel araştırma kurumları tarafından açıklanan makalelere göre süre bilgi-
leri güncellenmektedir. Aşağıdaki farklı yüzeylerde farklı saatler ve günler süresin-
ce yaşayabildikleri ve bu sürelerden sonra öldükleri gözlemlenmiştir.

Virüs bulaşmış yüzeylere temas halinde (nemli ya da ıslak olarak dokunduğu-
muz zaman) virüsler ele geçer.

•	 Virüslü yüzeyi ya da elleri sabun su ile bol köpüklü 20 saniye ovaladıktan 
sonra yıkayınca, yıkanan yüzeydeki zarflı virüslerin zarf yapıları tahrip ol-
maktadır. Zarflı virüslerin dış tabakasında lipid birimler bulunduğundan, 
sabun su ile ovalanınca bu yağlar parçalara ayrılmakta ve virüsün hastalık 
yapıcı etkisi ortadan kalkmaktadır.

PTT iş koluyla da ilgili olması nedeni ile özellikle Posta ve Kargo İşleme/Dağı-
tım Merkezleri ve Uluslararası Posta ve Kargo İşleme/Dağıtım Merkezleri açısından 
yapılan çeşitli araştırmalarda ortam şartlarına göre değişebilmekle beraber;

•	 Havada 3 saat

•	 Bakırda 4 saat

•	 Kağıt yüzeyde 24 saat

•	 Karton yüzeyde 24 saat,

•	 Metal yüzeylerde 2-5 gün

•	 Çelik 3 gün

•	 Plastik yüzeylerde 3 gün

•	 Alüminyum 3 gün

•	 Ahşapta 4 gün

•	 Cam yüzeylerde 5 gün sonra dahi enfektif virüs partikülleri bulunduğu 
gözlemlenmiş; ancak, bu partiküllerin hastalık yapmasında başka faktörle-
rin de etkisi bulunduğundan, bu süreler sonunda ortamda kalan virüslerin 
enfeksiyon yapabilme güçleri bulunmaması muhtemeldir.
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PTT’de Pandemi Yönetimi

Her yerde olduğu gibi ülkemizde de sağlık emekçilerinin Covid-19’la enfekte 
olma durumlarının yüksek risk kapsamında olduğu açık ve net olarak bilinmekte-
dir. Gördükleri hizmet gereği, sağlık emekçilerinden sonra enfekte olma riski en 
yoğun iş kolu ise toplumla iç içe olan, salgın devam ettiği sürece sahada olmaları 
sebebiyle kargo, lojistik ve posta hizmeti gören emekçilerdir, doğal olarak sektö-
rün en çok çalışan sayısı olması nedeniyle iş kolunun büyüğü olan PTT’dir. Elbette 
bunun yanında, ülkemizdeki yaklaşık 4000 (dört bin) PTT işyerinde, mevcut işleri 
haricinde, halka pandemi süresince çeşitli devlet ödemeleri ile sosyal yardım öde-
melerini yoğun bir biçimde çok eksik personel sayısı ile görmeye çabalayan PTT 
gişe personelini de dahil etmek gerekmektedir. PTT emekçileri, salgının en başın-
dan beri büyük bir belirsizlik ve kaygı içindedir. Dünyadaki verilere bakıldığında, 
posta sektöründeki çalışanların Covid-19 testinin pozitif olma olasılığı, normal 
topluma göre 8-10 kat fazla bulunmuştur. Ülkemizde PTT’nin çalışan sayısına ba-
kıldığında da bu görülmektedir. Süreçte 2020 yılının sonuna girerken PTT emek-
çileri hala yaşamlarını kaybetmekte, PTT yöneticileri tarafından biriken ve yığılan 
işlerin bitirilmesi hususundaki baskılarına uğramakta, rutin söylemler dışında kalıcı 
ve ciddi önlemlerin alınmaması gibi sağlıklarını ilgilendiren konularda sorunlarla 
yüzleşmektedir.

Geldiğimiz noktada önlemler konusunda Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarında 
da çok sık dile getirildiği gibi, önlemler sadece bireysel önlemlere indirgenmiştir. 
Sağlık emekçilerinden sonra en fazla risk potansiyelinde olan PTT emekçileri için 
de durum farklı olmadı. PTT Genel Müdürlüğü hem merkezi hem de taşra kurumla-
rında ani ve yapıcı refleksler gösterememiştir. PTT, Sağlık Bakanlığı gibi genel söy-
lemler ve bazı zayıf ve tam kapsamlı olmayan bir takım önlemleri alma yollarına 
gitmiş, aynı zamanda da artan iş yükünü de gidermek için normal zamanında üze-
rinde baskıcı ve önlemleri göz ardı etmiştir. PTT yönetimi, değişik yollara yönelerek, 
insan hayatını hiçe saymıştır. Oysaki pandemi yönetimi bireylerin sorumluluğunu 
aşan toplum yararını koruyan bir kamusal irade ve duyarlılık gerektirir. Her iş kolu 
gibi PTT yönetiminin de insan hayatı ve sağlığı için, kuşkusuz daha da sıkı ve ciddi 
çalışma önlemleri ile çalışanlarıyla dayanışma içerisinde olarak, insani değerlere ve 
bu hususlara önem vermesi gerekmektedir. PTT yönetiminin, kurumda Covid-19 
sebepli ilk ölümün gerçekleşmesinden sonra bile, sanki hiçbir sıkıntılı süreç yok-
muş gibi olağan çalışma hayatına devam etmesi ise akıl alır gibi değildir. Dünyayı 
kasıp kavuran böylesine bir salgında hem kendi çalışanlarının hem de toplumun 
sağlığı açısından, toplumla iç içe olan bir kurumun hiçbir şey yokmuş gibi davran-
ması, hatta iş yükü altında ezilen çalışanlarına daha da baskıcı davranması mevcut 
şartlarda hatta olağan şartlarda bile anlaşılır değildir.

PTT Genel Müdürlüğünün, sendikamız Haber-Sen’in tüm girişim taleplerine 
rağmen iletişime geçmemesi, adeta gözünü kulağını kapatması nedeniyle, se-
simizi duyurabilmek için başka yollara yönelmemizden başka çare kalmamıştı. 
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Haber-Sen olarak, pandemi döneminde yaşanan sorunları ve talepleri içeren bir 
dilekçe kampanyası başlatarak tüm PTT iş yerlerinde PTT emekçilerine dağıtıp 
Cumhurbaşkanlığı’na gönderdik. Ayrıca Haber-Sen Genel Merkezi olarak Sağlık 
Bakanlığı Bilim Kuruluna benzer bildirimde bulunduğumuz mektuplarımızı gön-
derdik. Alınmayan önlemler sebebiyle PTT iş yerlerinde tespit ettiğimiz eksiklik-
leri belgeleyerek Ankara Türk Tabipler Birliği’ne başvurup, görüş istedik. Tüm bu 
girişimlerimize rağmen, PTT Genel Müdürlüğü yaşanan sıkıntıları gidermediği gibi, 
çalışanlar üzerinde “işlerin aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi” emirleri ya-
yınlayarak sadece iş amaçlı baskılar yarattı. Haber-Sen, yaptığı çalışmalara ek ola-
rak tüm ülkedeki PTT işyerlerinde ve internet ortamında toplam 2256 PTT emekçisi 
katılımcı ile “PTT Çalışanları Covid-19 Anket” çalışması da yapmıştır. Haber-Sen’in 
mücadelesindeki haklılığını ortaya çıkaran anket çalışması sonuçları da kamuoyu 
ile paylaşılmıştır.

Yaz mevsiminin başlangıcı itibarıyla anlamsız bir şekilde yaşanan serbestleş-
me olağanüstü sayıda vaka sayılarının ve ölüm oranlarının artmasına neden oldu. 
Ne üzücü ki Temmuz 2020’nin ilk gününde Covid-19 ile mücadele eder gibi görü-
nen hükümet ve PTT yönetimi de bu mücadelede sınıfta kaldı. Daha gerçekçi bir 
ifadeyle başka bir aşama kaydetti: Pandemiyi yönetememe aşaması. Tıpkı, hükü-
metin izlediği yol gibi PTT yönetimi de klasik önlem çağrıları ve söylemler ile bir-
kaç pandemi önlemi alındığı kanısı yaratacak daha önceden planlanmış, işyerinde 
çekilmiş video propagandası yaptı. PTT, ülke genelinde en küçük şubesinden en 
büyük müdürlüğüne kadar yapıcı ve ciddi önlemler alamadı, izolasyon çalışması 
yapamadı. Covid-19 salgınının kontrol altına alınamaması sonucunu doğuran bu 
durumdan çıkış için etkin salgın kontrol önlemleri, etkin sürveyans ve temaslı iz-
lemleri sürdürülmedi. PTT Genel Müdürlüğü, sürveyans, temaslı izlemi ve filyas-
yon çalışmalarının etkinliğini değerlendirmeye yetecek bir veri ya da çalışma da 
yapmadı. PTT, bunları yapmadığı gibi periyodik test taleplerine cevap vermemiş 
ve yapmamıştır. PTT bünyesinde kurulu bulunan ve çalışanlardan zorunlu kesinti 
yapan Sağlık Yardım Sandığı üzerinden testler yapılması talepleri de dikkate alın-
mamıştır. Covid-19’un görüldüğü PTT iş yerlerini de 1 ya da 2 gün sonra tekrar 
önlem almadan açtı. PTT için bu dönemde dahi önemli olan iş hacmi ve kâr amacı 
önceliği oldu.

PTT’de ki vaka sayılarının ülkenin her bir tarafında ve özellikle İstanbul ve 
Ankara’da hızlı bir şekilde çok fazla artması sebebiyle, Haber-Sen ülkenin birçok 
yerinde PTT müdürlükleri önünde bir kez daha alınmayan önlemleri eleştiren ve 
alınması gereken önlemleri belirttikleri basın açıklamaları yaptı. Bunun yanında da 
Haber-Sen Genel Merkezi, her ay ortalama 3-4 yazısı ile PTT Genel Müdürlüğü’n-
den önlem alınmasını ve şeffaf bilgilendirme yapılmasını talep etti. Bu eylemlerden 
sonra Haber-Sen şube yöneticileri de dahil olmak üzere 11 sendika üyesi bu açık-
lamalarından dolayı, Anayasaya ve mevcut ulusal ve uluslararası sendikalar kanun 
ve sözleşmelerine aykırı olarak sürgün edildiler. Dünyada pandemi ilan edilmişken 
ve PTT kurumunun kayda değer hiçbir önlem almadığı gibi kronik hastaları, karan-
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tinada olanları, küçük çocuğu olanları zorla çalıştırması, PTT personellerinin pan-
demi kapsamına alınmaması, pandemi yönetimi ilkeleri çerçevesinde ihtiyatlılığın 
(en kötüsüne hazırlanmak) talep edilmesi ve korunmayı istemek ve bundan dolayı 
cezalandırılıp sürgün olmak, hepsi kötü bir şaka olsa gerek.

Haber-Sen’in bütün çığlıkları ve eylemlerine, girişimlerine rağmen alınmayan 
koruyucu tedbirler ve çalışma esasları sebebiyle PTT’de hızla artan pozitif Covid-19 
vaka sayıları sonucu, ilk acı haberde 21 Ağustos tarihinde Erzurum’dan geldi. Her-
hangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan 42 yaşındaki Erzurum Dağıtım ve Top-
lama Müdürlüğü güvenlik görevlisi PTT iştiraki olan PAL şirketi çalışanı Bülent 
BOĞAÇ, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu kayıptan sonra da İstanbul’da 2, 
Tokat’ta 1, Samsun’da 1, Afyonkarahisar’da 1 ve son olarak Hatay’da 1 olmak üzere, 
Haber-Sen’in edindiği bilgilere göre 7 PTT emekçisi Covid-19 nedeniyle vefat etti-
ler. Samsun’daki kaybımız ise emekliliği hak etmiş üyemiz Rafet Varan’dı.

Haber-Sen’in tüm girişimlerine cevap bile vermeyen PTT Genel Müdürlüğü, 
bunun yanında birçok kamu kurumunun, hatta özel sektörün uyguladığı Cum-
hurbaşkanlığı kararlarına ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın genelgelerine 
uymaması PTT emekçilerini daha da bir çıkmaza sokmuştur. Bu süreçte de PTT’de 
vaka ve ölüm sayıları hızla artmaktadır. Öncelikle tekrardan tüm ülkede PTT Baş-
müdürlükleri önünde yaşanan ölümler ve alınmayan önlemler ile baskıcı çalışma 
şartları yapılan basın açıklamaları ile dile getirilmiştir. Beklendiği gibi PTT yöne-
timi bunları da görmezden geldi. Bu süreci ne sendikamız ile ne de akıl ve bilimi 
kullanan meslek odaları, kurum ve kuruluşlarla yürütmedi. Sendikamıza da pan-
demi sürecinin başından, raporun yazıldığı Aralık 2020’ye kadar tekrarlayan yazı-
larımız olmasına rağmen randevu verilmemiş ve hiçbir şekilde görüşülmemiştir. 
Ayrıca PTT Genel Müdürlüğü, tüm tahammülleri, Anayasayı, 4688 sayılı kanunu, 
ILO sözleşmelerini, Avrupa Birliği Sözleşmesini ve genelgeleri görmezden gelerek 
Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu’nu, pandemi sürecinde PTT’nin al-
ması gerektiği önlemleri ve artık zaruret olan vaka sayıları ile ölüm sayılarını yani 
gerçekleri açıkladığı için bırakın sendikal haklarını, Anayasaya direkt aykırı olarak 
aile birliğini de yıkarak yaşadığı şehir olan Zonguldak’tan Şanlıurfa’nın Suriye sınırı 
ilçesi olan Akçakale’ye sürgün etmiştir. Haber-Sen’in Genel Sekreteri ile ilgili TBMM, 
Uluslararası Sendikalar, ILO, İşçi Sendikaları ve İdari Mahkemesi süreçleri devam 
etmektedir.  

Gelinen noktada pandemi sürecini emsalleri olan birçok Avrupa posta kuru-
luşlarına göre çok eksik geçirmeye devam eden PTT Genel Müdürlüğü, sınıfta kal-
dığı gibi bu süreçte uyguladığı gayri insanı uygulamaları ile de tarihe kötü bir not 
olarak geçmiştir.

Yaşananların gerçekliği ise şudur; liberalizm, toplumun ve dayanışmanın yeri-
ne bireyi ve rekabeti yerleştirdi ve ancak bu şekilde başarılı olabilecek bir makine 
olarak tasarladı. Sermayenin sınırsız tahakkümüne olanak tanıyan bu örgütsüzlük 
ve giderek tüm toplumu dağıtan bireyselleşme arzuları her kriz anında bir kırılma-
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ya uğradı. Covid-19 pandemisi bu anlamda tam bir kırılma noktası oldu. İktidarla-
rın insanların sorunlarına yanıt veremediği bu uzun bir yıl boyunca insanlar ihtiyaç-
larını karşılamak, moral bulmak ve haklarını talep etmek için birbirlerini buldular. 
Rekabetin yerine dayanışmanın, bireycilerin yerine toplumsal sorumluluğun ve ör-
gütlü olmanın hayati öneminin görüldüğü ve bunun güzelliklerini de yaşanmaya 
başlaması bir başka umut noktası oldu. Bu umut noktası topluma da göstermiştir 
ki, şu anda yaşadığımız pandemi sürecinde olduğu gibi savaş, afet, olağanüstü 
dönemlerde kamu hizmeti görmekle yükümlü olan sektörler, özel şirket ve liberal 
uygulamalar ile bunları görememektedir. Bu sebeple böylesine sıkıntılı süreçlerde 
nitelikli kamusal hizmet olmazsa olmaz olmuştur. Bu haklılıkla, Haber-Sen’in vebal-
ler de ödeyerek verdiği bu süreçteki azmi ve mücadelesi, yandaş ve böylesine bir 
süreçte bile sessiz kalan iktidar sendikalarını da iteklemiştir. İktidar sendikaları bile, 
Haber-Sen’in aylardır talep ettiği önlemleri kopyala yapıştır yaparak dile getirme-
ye başlamışlardır. Haber-Sen sisler ardında kalanı göz önüne getirmek, isimsizliğe 
mahkûm edilenlere adlarıyla seslenmek, sesi kısılanların sesine ses olmak için mü-
cadele vermektedir.

2020 yılının son aylarında gündeme gelen aşı gerçekçiliğinde de ülkemize 
gelmesi durumunda iyi bir planlama yapılarak, sağlık emekçileri gibi toplumla iç 
içe çalışan PTT emekçilerinin de aşı önceliği planlanmalıdır. Bu aşılara kimlerin eri-
şeceği sorusu önemlidir. Covid-19 ile ilgili korunma ve tedavi ürünleri kamusal mal 
olması gerektiği ifade edilse de bu ifadenin dile getirilmesi gerçekleştirileceği an-
lamına gelmemektedir: Önceki pandemilerin deneyimleri herkesin erişim şansının 
eşit olmadığı yönündedir. Bu sebeple PTT yönetimi risk ortamında kamu hizmeti 
gören çalışanlarının menfaati açısından şimdiden girişimlerde bulunmalıdır. Bir 
kamu malı olması gereken Covid-19 aşılarının sermaye tarafından gasp edilmesi, 
kamu anlayışı bakımından önlenmelidir.

Ülkemizde pandemi döneminin başından itibaren, PTT Genel Müdürlüğü 
2020 yılı boyunca, hasta ve yaşamını kaybeden PTT emekçileri ile ilgili hiçbir bilgi 
paylaşmamıştır.
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SALGIN SÜRECİNDE PTT İŞ KOLUNDA KADIN EMEKÇİLERİN 
YAŞADIĞI SORUNLAR

PTT’de salgın sürecinde ortaya çıkan sorunlar aynı zamanda 2013’te A.Ş. olma 
sürecinden itibaren süregelen sorunlardır. Parçalı, esnek, taşeron çalıştırma, per-
formans sistemi, personel eksikliği, kar hırsıyla beraber artan iş yükü ve varlık fonu-
na girmesiyle birlikte, özel şirket mantığıyla yönetilmesi bir dizi sorunların ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur.

Salgın sürecinde de bu sebeplerin sonuçlarını görmekteyiz. Emekçiler hali 
hazırda yukarıda bahsettiğimiz sorunlarla yüz yüze kalırken, bu durum kadınlar 
açısından çok daha zorlayıcı olabiliyor. PTT merkezlerinin açık olmasına rağmen 
sendikamız Haber-Sen’in yaptığı bir dizi açıklamalar sonucunda, ancak maske ve 
koruyucu malzemeler kurum tarafından temin edilebilmiştir. Fakat şu an çalışan 
sayısına baktığımızda temin edilen koruyucu malzemeler bile maalesef yetersiz 
durumdadır.

İlköğretim çağında çocuğu olan kadınlara önce senelik izin, daha sonra idari 
izin, sonrasında ise dönüşümlü izinler verilmiş ancak, Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi’nde olmasına rağmen bu izinler iptal edilmiş, kadın emekçiler iş yerlerine geri 
çağrılmıştır. Bu süreçte bile statü ayrımı yapılmış, tanınan izin hakları taşeron kadın 
emekçilere verilmemiş, sadece kadrolu personele tanınmış, ancak bu izin hakları 
da daha sonra iptal edilmiştir. Bu süreçte senelik izin hakkını kullanmak isteyen 
emekçilerin talepleri iş yükünün fazla olması personel sayısının yetersiz olması se-
bebiyle geri çevrilmiştir. Çocuğu olan kadın personeller kreş ya da evde bakım hiz-
metlerine ulaşamadıkları için, maalesef ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalmışlardır. 
Hastalığından dolayı sağlık raporu alanlar ya da en temel hakları olan senelik izin 
konusunda ısrarcı olanlar, maalesef çok kez mobbinge maruz kalmışlardır

Okullara ara verilmesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmesi, vatandaşla-
rın evde kalması gerektiği şu süreçte paylaşılmayan ev işleriyle beraber, iş yerle-
rinde de artan iş yükü sebebiyle kadın emekçilerin yükü iki kat artmıştır. Sokağa 
çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde dahi maske dağıtımı, sosyal yardımlar, iş-
sizlik ödemeleri ve rutin kargo dağıtımları ara verilmeden gerçekleştirilmiştir. Çoğu 
zaman haftanın yedi günü dinlenmeden çalışmak zorunda bırakılmışlardır.

Hükümetin hem maske dağıtımı hem de sosyal yardımlar konusundaki plan-
sızlığı, vatandaşları PTT merkezlerine yığmış hem vatandaş hem çalışanlar mağ-
dur edilmiştir. Örneğin; sosyal yardım ödemelerinde geçim sıkıntısı yaşayan tüm 
ailelere veriliyormuş gibi bilerek bir algı yaratılmış, bu sebeple binlerce kişi PTT 
merkezlerine akın etmiş, ancak bu sosyal yardımlardan çok azı yararlanabilmiştir. 
İşyerlerindeki yığılmalar bu sebeple artmıştır, maske konusundaki kararsızlık da 
aynı şekilde iş yükünü artırmıştır. Haftada 5 maske dağıtımı hem personel eksikliği 
olduğu için çalışanların üzerine fazlaca yük bindirmiş, hem de vatandaş mağdur 
edilmiştir. Birçok başvurunun E-devlet üzerinden yapılabilmesi ve bu şifrelerin 
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sadece PTT merkezlerinden temin ediliyor olması da yoğunluğu artıran sebepler 
olmuştur.

PTT’nin kamu kurumu olarak kalması gerektiği, bu süreçte bir kez daha or-
taya çıkmıştır. Pandemi sürecinde de kamu hizmetleri kesintisiz devam etmeli-
dir. Bu noktada hem çalışanları rahatlatacak, hem de vatandaşa sağlıklı ve kaliteli 
hizmetin sağlanabilmesi için bazı hususlar yerine getirilmelidir; kurumda çalışan 
ebeveynlerden birine ücretli izin verilmesi, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde bile 
belirtildiği üzere 12 yaş altı çocuğu olan kadın çalışanlara idari izin hakkının tanın-
ması, Personel eksikliğinin giderilerek dönüşümlü çalışmanın sağlanması, idari izin 
ve dönüşümlü çalışma sağlanarak ücretsiz izne çıkarılmanın önüne geçilmesi, bu 
süreçte daha çok artan ve zaruri olmayan kargo kabullerinin durdurulması, tüm 
çalışanların aynı statüde çalıştırılarak taşeron çalışanların kadroya alınması ve bu 
süreçte tüm PTT emekçilerine ek ödeme yapılması gerekmektedir.
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Pandemi Sürecinde Haber-Sen’in Çalışmaları
PTT Covid-19 Anketi

Koronavirüs için PTT ne tür önlemler aldı, neler yaptı? Covid-19 pandemisinin 
dünya genelinde insanların yaşam ve çalışma düzenlerini etkilemeye devam ettiği 
bu günlerde, Haber-Sen olarak iş kolumuz olan PTT’de ilk defa, Covid-19 salgının 
çalışma yaşantımıza etkisi ve bu süreçteki çalışma şartlarımıza yönelik bir anket 
yaptık. Tüm PTT emekçilerine web sayfamızdan duyurulan araştırma anketimiz, 
18-28 Mayıs tarihleri arasında bilgisayar destekli altyapı yöntemi ile web üzerinden 
açık erişimli online yapıldı.

Anket çalışmamıza 2256 kişi katılım sağladı. PTT’nin Covid-19 pandemi süreci 
boyunca, özellikle PTT emekçilerinin sağlığı ve dolayısıyla da halkın sağlığı için al-
dığı önlemler hakkında sorular soruldu.

Anket sonucunda, bu pandemi sürecinde PTT iş kolumuzda kişisel koruyucu 
ekipmanların eksikliği bariz olarak ortaya çıktı. PTT’nin güvenli bir çalışma ortamı 
sağlayamadığı, PTT çalışanlarının endişe ve panik sebebiyle işlerine odaklanama-
dıkları görülmüştür. PTT’nin salgın döneminde kamu kurum ve kuruluşlarının al-
ması gereken önlemlerden iş güvenliği ve sağlık tedbirlerini almakta eksik kaldığı 
görülmüştür.

Anket araştırmamızda, “Salgın döneminde PTT işyerinizde periyodik olarak ça-
lışanlara Covid-19 testleri yapıldı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 97,4’ü “Hayır” 
yanıtını vermiştir. Bir başka önemli soru olan “Covid-19 pandemi (salgın) sürecinde 
iş güvenliği uzmanı veya işyeri yetkilisi tarafından bir bilgilendirme ya da eğitim 
aldınız mı?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 98’i “Hayır” yanıtını vermiştir. Anketi-
mizin can alıcı noktalarından birisi de, 12. soru olan “İşyerinizde COVID-19 salgınına 
yakalanmış vaka var mı?” sorusunu 2256 katılımcıdan, 2239 katılımcı cevaplamış 
ve yüzde 15,2 oranında “Evet” cevabı verilmiştir. Üzülerek belirtmek gerekir ki, 
evet cevabını verenlerin sayısal karşılığı 340’dır. Bu oran, PTT’de yaşanan COVID-19 
vaka sayılarının bir nevi teyidi niteliğindedir. COVID-19 Pandemi Anketimizde yer 
alan 14 adet soruya katılımcıların verdikleri cevapların tamamı, sendikamız Ha-
ber-Sen’in salgının başından beri talep ettiği birçok önlemin ve çalışma koşulları 
hakkındaki önerilerinin haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur.

İş yerlerimizde koronavirüse karşı ne gibi önlemler alınması gerektiği, salgın 
ve karantina döneminde çalışma koşullarının nasıl olması gerektiği gibi birçok tav-
siyemiz ve gerekli tedbirlerin alınması yönündeki taleplerimiz zamanında dikkate 
alınmamıştır.

Söz konusu anketi yaptığımız dönem taleplerimizi belirtmiştik: “Dünya Sağlık 
Örgütü ve Bakanlıklar tarafından verilen tavsiyelere harfiyen uyulması gerekmek-
tedir. Salgın ile birlikte PTT emekçilerinin çalışma koşulları daha da ağırlaşmıştır. 
Kamu hizmeti gören PTT emekçilerinin sağlıkları ve çalışma koşulları koronavirüs 
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sürecinde güvenceye alınmalıdır. Göstermelik değil, bir an önce ciddi ve planlı gü-
venlik önlemleri alınıp, modern ve sağlıklı iş ortamında çalışma imkânı sağlanmalı, 
kurum kriz planlamasını zamanında yaparak olası tüm durumlara karşı hazırlıklı 
olmalıdır.”

Kamu hizmeti yürüten ve vatandaşla iç içe olan PTT emekçileri, sağlık emekçi-
leri gibi hala risk altındadır. Salgına karşı emekçileri koruyacak tüm hayati önlemler 
alınmamış, çalışma koşulları buna göre düzenlenmemiştir. 
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Kurumlarla Yazışmalar
(PTT, Sağlık Yardım Sandığı, TTB, Koronavirüs Bilim Kurulu)
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Ülkemizde Covid-19 Pandemi Sürecinin Geleceği

Toplumsal sorunlar karşısında farklı fikir, yaklaşım ve önerilerin demokratik 
bir zeminde müzakeresini “zaman kaybı” ve “istikrarsızlık öğesi” olarak yorumlayan 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet aygıtının oldukça eğilimli doğasını da 
yeniden biçimlendirerek her bir alanı şeffaf olmayan, tek bir düşüncenin onaylan-
masının istendiği, hesap verebilirlikten uzak otokratik bir yapıya dönüştürdü. 

Ne yazık ki, PTT iş kolu hizmet alanı da bu dönüşümden nasibini aldı. PTT Ge-
nel Müdürlüğünde görev yapan daire başkanları hatta genel müdür yardımcıları 
dahi çoğu konuda inisiyatif alamamakta, hemen her konuda yetkinin bizzat genel 
müdürde olduğunu ifade etmektedirler.

Bugün itibariyle Covid-19 pandemisi kontrolü için alınan kararların gerek-
çelerinin tamamı toplumdan gizlenmekte ve salgın verileri, diğer birçok ülkenin 
aksine kısıtlı ve gerçekliği yansıtmayacak biçimde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 
Toplumun geleceğini etkileyen Covid-19 gibi bir halk sağlığı sorunu karşısında tıp 
ve sosyal bilimler alanının temsilcileri, sorunu kontrol etmeye çalışırken hayatını 
kaybeden kamu çalışanlarının örgütleri ve bir bütün olarak kendi yaşam hakkını 
savunması gereken toplum salgın kontrol mücadelesinden uzaklaştırılarak pasif 
olarak alınan kararları izleyen ve uygulaması istenen bir nesneye dönüştürülmüş-
tür. 

Kuşkusuz bu politika toplumun alınan kararları içselleştirmemesi ve uygu-
lamaya dönüştürmemesi gibi bir sonucu da doğurmuştur. Bu nedenle ivedilikle 
TBMM başta olmak üzere her bir alanda demokratik temsil ve farklı grup ve düşün-
celerin birbiriyle müzakere etmesine olanak tanıyan bir demokratikleşme hamlesi-
ne ihtiyaç vardır. Covid-19’un yaşamımızı ve geleceğimizi tehdit ettiği düşünülerek 
bu demokratikleşme hamlesinin bugünden başta sağlık ve posta emekçileri açı-
sından başlaması ertelenemez bir gerekliliktir.  

Covid-19 pandemi mücadelesi açısından başka bir tehdit de, ülkenin içeri-
sinde bulunduğu ekonomik kriz ve sağlığın ticarileştirilmiş olmasıdır. Türkiye’nin 
yüksek dış borç ve açık ile pandemiye yakalanmış olması hiç kuşku yok ki salgının 
toplum genelinde yaratacağı işsizlik ve yoksullaşmayı derinleştirecektir. Öte yan-
dan bu kriz ortamında azalan hane halkı giderlerinin aksine sağlık hizmet alanının 
ticarileştirilmiş olması nedeniyle, ev halkı sağlık harcamaları her geçen gün art-
maktadır. Bu çerçevede 3 Eylül 2020 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
yayınlanan Ağustos 2020 Tüketici Fiyat Endeksi’nde hane halkı harcamalarının 
yıllık değişim oranında en fazla artışın sağlık alanında olduğunun tespit edilmiş 
olması dikkat çekicidir.

Covid-19 pandemisinin, geldiğimiz noktada, elimizdeki kontrol önlemleri hala 
temel halk sağlığı önlemleri olan, el yıkama, maske kullanımı ve fizik mesafenin ko-
runmasıdır. Covid-19, neoliberal reformlarla toplumcu olma özelliğini çoktan kay-
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betmiş olan sağlık sistemlerini deşifre etmiştir. Bu, bize halk sağlığı yönelimli sağlık 
sistemleri kurmak, farklı sektörlerin toplum sağlığı için birlikteliği ve dayanışmayı 
inşa etmek için bir fırsat sunmaktadır. Süreç dayanışmayı kuvvetlendirerek süreçte 
yer alacağımızı göstermektedir.

Sağlıklı yaşamanın en önemli belirleyicisinin gelir (sınıf ) olduğu dikkate alındı-
ğında, bunun yanında alınması gereken koruyucu önlemleri almayanlar nedeni ile 
pandeminin Türkiye’ye ve iş kolumuz olan PTT’ye getirdiği yükün etkisi önümüz-
deki süreçte her geçen gün artacaktır.
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Sonuç

Türkiye, nüfus başına test oranı bakımından ekonomik gelişmişliği ile uyumlu 
olmayacak biçimde daha geri sıradadır. 1 Haziran 2020 tarihinden sonraki “kont-
rollü normalleşme” döneminde ise Türkiye’nin benzer nüfusa ve pandeminin pik 
dönemine sahip ülke olan Almanya’ya göre salgının toplumdaki yayılımını azalt-
ma konusunda başarısız olduğu görülmektedir. Türkiye’deki toplam hasta yükü 
ve ölümlerin, salgının ilk döneminden bu yana Avustralya, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Güney Kore ve Yeni Zelanda gibi salgının etkilerini hafifletmek yerine onu bastır-
mayı hedeflemiş ülkelere kıyasla daha kötü bir tabloda olduğu görülmektedir. Bu 
tabloya endeksli olarak da birçok kamu kuruluşu ve özel sektör şirketlerinde de 
tıpkı PTT’de olduğu gibi gözlemlenmiştir.

Pandemi koşullarına olumsuz yönde hızla adapte olan PTT emekçileri, işyer-
lerinde kısıtlılıkların azaltılması ve olağan dönemmiş gibi süregelen çalışma or-
tamlarıyla birlikte yeni sorunlar ile yüz yüzedir. Rutin PTT işleyişine dönüş, asli işler 
dışında ekstra işlemlerin başlaması, salgın ile beraber azalan uygunsuz merkez ve 
şube başvurularının yeniden artması, Covid-19 yayılımının mutasyona uğraması 
sonucu hızlı artması bu günlerde önümüzde çözülmesi gereken yeni sorunlar ola-
rak durmaktadır.

Haber-Sen, mensubu olduğu iş kolunun en büyüğünü oluşturan PTT’de top-
lum yararını gözeten bir anlayışla pandeminin en az zararla atlatılması için bilimin 
yol göstericiliğinde bildiklerini, ülkenin her yerindeki iş yerlerinden aktarılan so-
runları, vaka ile ölüm oranlarını ayrıca karantinaya alınan şube, müdürlük sayılarını 
söyleyecek ve önümüzdeki süreçte de PTT emekçilerinin risk faktörlerini en aza in-
direbilmek için alınmayan önlemlerin biran önce alınması yönünde elinden geleni 
yapacağı gibi pandemide iş yeri güvenliğini içeren sağlık ve çalışma koşullarının 
düzeltilmesi için ısrarcı olacaktır.

PTT’de daha salgının başından beri alınmayan önlemler nedeniyle pozitif vaka 
olan ve ölen PTT emekçilerinin çalışma şartları her geçen gün her türlü faktörler-
den olumsuz etkilenmektedir. PTT Genel Müdürlüğü, 2020 yılı itibariyle Covid-19 
salgını süresince ciddi, hayati ve olumlu önlemler almadığı gibi her kademedeki 
yaklaşık 42.000 çalışanına da güven vermemiştir. Hiçbir şekilde, sendikamız ile sü-
reç boyunca ortaklaşmayan, sadece pandemi dönemini ve yaşanan zorlukları dert 
edinmeyen iktidar yanlısı sendika ile görüşmeler yapan PTT yönetimi, akıl ve bilim 
yoluyla bu süreç hakkında görüş ve tedbir yollarını açıklayan bilim kuruluşları ile 
ortaklaşmamıştır. PTT, böylesine sıkıntılı bir süreçte dahi, hedeflerini, işlem adetle-
rini ve kâr amacını ilk planlamalarına almıştır. Şimdi soruyoruz, ölen PTT emekçile-
rinin ve ailelerinden Covid-19 sebebiyle ölen yakınlarının hesabını kim verecektir? 
PTT, neden doğruları söyleyen sendikamız ile iletişim yollarını kapatmıştır? PTT, 
neden önlem taleplerimizi hayata geçireceğine, talepte bulunan sendika görevli-
lerimize ağır cezalar vermiştir? Ekonomik kriz altında da ezilmekte olan PTT emek-
çileri pandemide artık can çekişmektedir.
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Haber-Sen olarak, öncelikle yurt içinde akıl ve bilim yolları ile bu süreci yöne-
ten ve süreci en az zarar ile atlatmamıza yardımcı olan kuruluşlar ile ayrıca yurt dışı 
bağlı olduğumuz Küresel Sendikalar Birliği (UNI)’nin takipçisi olarak ülkemizdeki 
PTT iş kolundaki çözüm yolları için sürekli iletişimde olunacaktır.

International Labour Organization (ILO)’ın verilerine göre salgın sonucunda 
yaşanan tam ve kısmi kısıtlamalar ve zorunlu tatiller dünyadaki işgücünün %81’ni 
etkilemektedir. Bu krizin sonunda 25 milyona yakın kişinin işini kaybetmesi tah-
min edilmektedir. ABD’de sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiği tarihte işlerini 
kaybeden binlerce insanın sokağa çıkıp eylem yapması sonucunda devletlerin işini 
kaybedenlere yönelik orta veya uzun vadeli bir plan hazırlamak zorunda kalacakla-
rı aşikardır. Çeşitli sektörlerin ayakta kalabilmesi için devletler ekonomik tedbirler 
alacaktır. Ayrıca sağlık sistemlerinin daha fazla iyileştirilmesi için gereken önlem-
lerin alınması kaçınılmaz görülmektedir. Bu nedenle özel sektörün yanında kamu 
hastanelerinin daha da yaygınlaşacağı kesin olarak dile getirilebilir. Söz konusu 
tartışmalar neticesinde neoliberal politikalardan vazgeçilmesi gereklilik ortaya çık-
mış bulunmaktadır.

Pozitif statü hakları arasında yer alan sosyal haklar siyasal iktidara birtakım 
ödevler yüklemektedir. Sosyal hakların hayata geçirilebilmesi için hükümetin 
olumlu edimde bulunması gerekmektedir. Kriz döneminde siyasal iktidarın sosyal 
harcamalara çeşitli kısıtlamalar getirdiği bilinmektedir. Fakat kriz dönemlerinin 
varlığı sosyal hakların hayata geçirilmesi bakımından devletin yükümlülüklerini 
yerine getirmesini engellememektedir. Anayasanın 65. maddesine göre “Devlet, 
sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin 
amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde 
yerine getirir”. Buna göre ekonomik şartları dikkate almak suretiyle sosyal haklar 
ile ilgili yükümlülüklerin hükümet tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir.

Covid-19 sürecinde sağlık hakkı ve eğitim hakkı gibi sosyal hakların ne kadar 
önemli olduğu görülmüş olup, devlet bu haklarla ilgili çeşitli olumlu çözüm yolları 
bulmak zorundadır. Özellikle sağlık hakkı bakımından Covid-19 sürecinde devlet 
yeni hastaneler açmalı, sağlık emekçileri yönünden çeşitli iyileştirmeler yapmalıdır. 
Ayrıca sağlık alanında kamu yatırımlarının öneminin pandemi de daha belirgin bir 
şekilde hissedildiği bu dönemde sağlık hakkının hayata geçirilebilmesi için devlet, 
olumlu girişimlerde bulunmalı ve yurttaşlarının sağlıklarını korumak üzere çeşitli 
tedbirler almalıdır.

Bu sebeplerden dolayı, yaşanan salgın süreci net olarak özellikle iş kolumuzu 
da kapsayan sektörlerde savaş, afet, salgın gibi olağanüstü durumlarda hizmet gö-
ren kurumların neo-liberal uygulamalar ile insanlık adına görev göremeyeceğini, 
bu tip durumlarda nitelikli kamusal hizmetin açık olarak ortaya çıktığını tüm dün-
yaya göstermiştir.



1772020 Yılı Covid-19 Pandemisi PTT Değerlendirme Raporu ǀ

Teşekkürler

	2020 yılı PTT Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmasında 
bölgelerden veri akışını sağlayan sendikamız Şube ve Temsilciliklerine,

	Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya’ya,

	Ayrıca sendikamız dışından, bilgileri ve yazılarıyla katkı sunan Tarım Orkam-Sen 
MYK üyesi Genel Örgütlenme Sekreteri Veteriner Hekim Dostcan Şakar’a,

	Türk Tabipler Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu’nun yayınladığı raporlar ışı-
ğında edindiğimiz genel bilgilendirmelerden dolayı, TTB Merkez Konseyine ve 
yazışma yaptığımız Ankara TTB Odasına,

	Raporumuzun redaksiyonunda yardımlarını esirgemeyen Onur Metin’e,

	Raporumuzun tasarımında yardımlarını esirgemeyen Sibel Tekin’e,

	Covid-19 vaka sayıları, ölüm sayıları ve iş yeri karantina sayılarını merkezi olarak 
tutabilmemize ve kayıtlarımıza geçmesine yardımcı olup, sürekli bilgi akışını 
sağlayan değerli Haber-Sen ve KESK’e bağlı sendikalarımız üyelerine, 

	Haber-Sen 2020 yılı PTT Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Raporu’nun ko-
ordinasyonunu ve hazırlığını üstlenen sendikamız Genel Sekreteri İbrahim Da-
matoğlu’na,

	2020 yılı PTT Covid-19 Pandemisi değerlendirme raporunun düzenlenmesi ve 
tasarımında görev alan Birgül Yeltekin ve tüm Haber-Sen Genel Merkez çalışan-
larına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.

	Ayrıca, öncelikle toplumun refahı, güvenliği ve sağlığı için gece gündüz çalışan, 
risk alan, başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm kamu görevlilerine, hayatın 
işleyişini kolaylaştıran diğer çalışanlara ve insanlara, topluma doğru bilgiyi ulaş-
tırma görevi üstlenen entelektüellere, araştırmacılara ve sürecin yürütümünde 
güçleştirmeyen, kolaylaştıran tüm insanlara; teşekkürlerimizi sunarız.

                                                                                                                     Haber-Sen
                                                                                                        Merkez Yürütme Kurulu
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SAYILARI (İYİLEŞEN / KARANTİNAYA ALINAN VE TEDAVİ GÖRENLER DAHİL) 

25.05.2020-20.11.2020 TARİHLERİ ARASI

(NOT: Bu cetvelimizdeki sayılar, sendikamızın kısıtlı ve ulaşabildiği yerlerden derlenmiş olup, sayıların 
muhtemel olarak daha fazla olma olasılığı vardır.)

İL VAKA SAYISI
KARANTİNAYA ALINAN 

İŞYERİ SAYISI

ADANA 12 1

ADIYAMAN 38 1

AFYONKARAHİSAR 5

AĞRI

AMASYA 1

ANKARA 196 10

ANTALYA 17 2

ARTVİN

AYDIN 4

BALIKESİR 10 1

BATMAN 14 2

BİLECİK

BİNGÖL 6

BİTLİS 19 1

BOLU 5 1

BURDUR 8 1

BURSA 34 4

ÇANAKKALE 8 2

ÇANKIRI 12 2

ÇORUM 15 2

DENİZLİ 14 2

DİYARBAKIR 94 5

ELAZIĞ 27

ERZİNCAN 14

ERZURUM 18 1

ESKİŞEHİR 13 2

GAZİANTEP 14 3

GİRESUN 13 2

GÜMÜŞHANE 2 1

HAKKARİ

HATAY 11 3

ISPARTA 6

MERSİN 7

İSTANBUL 497 22

İZMİR 101 9

KARS

KASTAMONU 7 1

KAYSERİ 9 1

KIRKLARELİ 2

KIRŞEHİR 6

İL VAKA SAYISI
KARANTİNAYA ALINAN 

İŞYERİ SAYISI

KOCAELİ 20 1

KONYA 23 2

KÜTAHYA 1

MALATYA 6

MANİSA 10 1

KAHRAMANMARAŞ

MARDİN 4

MUĞLA

MUŞ 7 1

NEVŞEHİR 8 2

NİĞDE 4 1

ORDU 12

RİZE 3 1

SAKARYA 51 4

SAMSUN 29

SİİRT 15

SİNOP

SİVAS

TEKİRDAĞ 9

TOKAT 10 1

TRABZON 11

TUNCELİ 26 1

ŞANLIURFA 56 4

UŞAK 8 1

VAN 14

YOZGAT

ZONGULDAK 11 1

AKSARAY

BAYBURT

KARAMAN 1

KIRIKKALE

ŞIRNAK 16

BARTIN 5 1

ARDAHAN

IĞDIR

YALOVA 5 1

KARABÜK 7 1

KİLİS

OSMANİYE

DÜZCE 10
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Yaşasın 
Örgütlü Mücadelemiz

“Herkes biliyor, zarların hileli olduğunu
Herkes biliyor, geminin su aldığını 

Herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini” 

Leonard Cohen


