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Posta sektörü bir süredir geniş ve derin bir dönüşüm sürecinden geçiyor ve aynı 

zamanda pazarın sürekli artan ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. İstihdam edilebilirlik 

koşulları ve seviyeleri Son yıllarda ani sağlık acil durumlarının neden olduğu büyük 

ekonomik ve finansal zorlukları hesaba katan piyasaya uyum süreci COVID-19 salgını, 

posta şirketlerini de aniden bilinmeyen ve tehlikeli bir duruma uyum sağlamaya 

zorladı.  

Olağanüstü önleme ve işi yeniden düzenleme önlemlerine başvurmak. Ayrıca, 

pandeminin en zor yıllarında posta sektörünün faaliyetlerini hiçbir zaman 

durdurmadığını, hizmeti ve Avrupa Birliği'nin tüm vatandaşlarına tipik katkısını 

sağlamaya devam ettiğini belirtmek çok önemlidir. Posta sektörünün ortakları, sağlık 

acil durumunun en kritik döneminde hayatını kaybeden tüm işçileri hatırlamak istiyor. 

Yeni teknolojilerin sektöre etki ve çeşitlenme aşamasında olan pandemi, hızlı karar 

alma, iş güvenliğini yeniden organize etme ve ticari stratejileri yeni duruma 

uyarlamada sosyal diyaloğun rolünü daha da önemli ve somut hale getirdi. Aynı 

zamanda, acil bir durumda, geçmişe kıyasla alışılmadık biçimlerde sağlanan eğitim, 

yeniden eğitim ve beceri geliştirme bile, dijitalleşmenin eğitim süreçlerinde oynadığı 

artan kilit rolü gösterdi. 

Dijitalleşmenin, POSTEUROP çatısı altında toplanan Ulusal Posta Operatörleri ve 

Avrupa İşçi/Memur Sendikaları örgütleri tarafından oluşturulan posta sektörü için 

Avrupa Sosyal Diyalog Komitesi'nin (bundan böyle SDC – SDC olarak anılacaktır) sosyal 

ortaklarının eğitiminde ve yeniden beceri kazanmasında oynadığı rolün farkında 

olarak UNI Europa Post&Logistics ve CESI'nin (Avrupa Bağımsız Sendikalar 

Konfederasyonu) baş harfleri altında, sektörün eğitimi, yeniden eğitimi ve 

becerilerinin artırılması ve gelecekteki gelişimi konularını analiz etmek için ortak 

eylemler ve projeler hayata geçirdi. Bu amaçla, SDC “Eğitim, Sağlık ve Güvenlik” 

çalışma grubu yıllar içinde aşağıdaki ortak kilometre taşlarına ulaşmıştır:  

2006, eylemler için 6 yönelimin belirlenmesi ile Eğitim ve Beceriler Ortak 

Deklarasyonu; 2014, Avrupa Sosyal Ortaklarının sektördeki değişim sürecine eşlik 

etmede eğitim ve yeniden eğitimin önemini vurguladığı “Avrupa Posta Sektöründe 

Beceriler ve İşleri Eşleştirme (2011-2013)” projesinin sonunda Ortak Bildiri ve özellikle 

e-ticaretin gelişmesinin ardından yeni ve geleneksel işler arasında doğru eşleştirme; 

2016-2018, SDC üyeleri arasında Avrupa sosyal diyaloğuna ilişkin bilgi düzeyini ve 

dijitalleşmenin sosyal bağlamda eğitim ve yeniden eğitim üzerindeki ilk etkisini 

araştırmayı amaçlayan “Genişlemiş bir Avrupa'da Sosyal Diyaloğu Teşvik Etme” 

projesinin uygulanması. 



 

“Sosyal Diyaloğu Teşvik Etmek” projesinin ana sonuçlarını bir araya getiren 2019, 

Dijital Çağda Eğitim Ortak Deklarasyonu, yeni teknolojilerin, özellikle dijital olanların 

eğitim ve yeniden eğitim programlarındaki rolü ve etkisine odaklanmaktadır. 

becerilerin yanı sıra dijitalleşmenin çalışma ortamı üzerinde ürettiği faydalar ve 

potansiyel riskler hakkında bilgi. Bu önemli ortak bildiriye dayanarak ve içeriğinin 

uygulandığını doğrulamak için, posta SDC'nin Sosyal Ortakları, tarafından ortaklaşa 

finanse edilen bir proje tasarladı ve uyguladı. Avrupa Komisyonu, “Dijital Çağda Posta 

Becerileri ve Çalışma Ortamı” olarak adlandırılmıştır.  

Girişim, Universal Service ile ilgili üç önemli profesyonel alanla ilgili olarak 

araştırmanın merkezine dijitalleşmenin beceriler ve çalışma ortamı üzerindeki etkisini 

yerleştirmiştir: Arka Ofis operasyonları, Teslimat Operasyonları, Postaneler ağı Etkiyi 

özetleyen ileriye dönük bir analiz önümüzdeki 5 yıl içinde eğitim ve yeniden eğitim 

konusunda dijitalleşmenin, çalışma ortamı üzerindeki olumlu yönleri ve potansiyel 

olarak olumsuz sonuçları ve etkinin yönetilmesinde sosyal diyaloğun rolü COVID-19 

salgınının patlak vermesini takiben, posta SDC'si de e-öğrenmenin eğitimin sağlanması 

üzerindeki etkisine ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle eğitim programlarındaki 

değişikliklere odaklanma projesi. Bu şekilde, SDC posta girişimi ve sonuçları, posta 

sektörünün Avrupa'daki sosyal ortakları için geçerli bir analiz aracı oluşturan alaka 

düzeyi ile karakterize edildi. 

Pandeminin yarattığı mali, ekonomik ve sosyal bağlam ve sektörü etkileyen sonuçları 

göz önüne alındığında, “Dijital Çağda Posta Becerileri ve Çalışma Ortamı” projesi, 

AB'nin Üye Devletleri desteklemek için başlattığı önemli girişimlerin bağlamına 

mükemmel bir şekilde uymaktadır.  

Eğitim, yeniden eğitim, beceri beklentisi ve yeni teknolojiler, bu tür hedeflere ulaşmak 

için ana araçlar olarak görülmektedir. Özellikle, SDC posta projesi “Yeni Nesil AB” 

girişimi, AB Sosyal Haklar Sütunu ve Avrupa Yetkinlikler Gündemi ile ilgili öncelikleri 

ve Avrupa Sosyal Topluluğu tarafından imzalanan Dijitalleştirme Anlaşması 

çerçevesine 2020’de tüm ortaklar tarafından dahil edilmişlerdir. 

 

Ana Paylaşılan Bulgular 

Posta sektörünün Avrupa Sosyal Ortakları, dijitalleşmenin tüm sektörlerin çalışma 

alanlarını farklı düzeylerde etkilemeye devam ettiğini ve bu eğilimin önümüzdeki 

yıllarda da devam edeceğini, değerlendirilecek fırsatları ve aynı zamanda izlenmesi 

gereken kritik konuları belirleyerek ortaklaşarak kabul etmişlerdir. Potansiyel 

risklerden kaçınmak ve işyerlerindeki koşulları iyileştirmek Posta Avrupa Sosyal 

ortakları, özellikle liberalizasyon süreci ve e-ticaretin gelişmesi nedeniyle sektöre 



 

yönelik ürün ve hizmetlerin modernizasyonu ve çeşitlendirilmesi sürecinin devam 

etmesi konusunda müştereken anlaşmış olup, sosyal ortaklar da aynı fikirdedir. 

Dijitalleşme bu süreci yoğunlaştıracaktır. Bu olguya uyum ve müşteri ihtiyaçlarına 

yönelik çözüm arayışları, farklı ulusal bağlamlar göz önünde bulundurularak duruma 

göre aranacak yanıtlar sağlar. 

Yukarıda belirtilen fenomenler göz önüne alındığında, posta sektörü için SDC, 

dijitalleşme ve çeşitlendirme süreçlerini yönetmede ve ayrıca yeni işler için yeni veya 

güncellenmiş becerilerin kazanılmasında eğitim ve yeniden eğitimin merkezi ve 

stratejik rolünü yeniden teyit etmektedir. Dijital geçişi, beceriler ve işlerin doğru 

kesişimini ve yeterli düzeyde istihdam edilebilirliği sağlamak için sektör çalışanının 

yaşam boyu sürecek bir bakış açısına yerleştirilmesine devam etmelidir. Ürün ve 

hizmetlerin çeşitlendirilmesi bağlamında, Avrupa postasının Avrupalı sosyal ortakları 

sektör, sosyal becerilerin artan rolünü dikkate alma konusunda birleşiyor. Ortaya 

çıkan sosyal beceriler konusunda çalışanların yeterli eğitimi ve yeniden eğitilmesi, 

şirketler ve müşterilerin ihtiyaçları arasında en iyi bağlantıyı sağlayacaktır.  

Avrupa posta sektörünün Sosyal Ortakları, COVID-19 salgınının tüm iş faaliyetlerinin 

performansını etkileyerek sektördeki mevcut eğilimleri hızlandırdığı konusunda 

hemfikirdir. Sektörü, özellikle dijital geçiş ve posta pazarından koli pazarına geçiş 

önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanılan bu trend, özellikle e-öğrenme 

modaliteleri ile yüz yüze mod arasında bir denge gerektirmektedir. Sosyal beceriler ve 

güçlü bir teknolojik bileşene sahip iş faaliyetleri durumudur. 

Posta sektörü için Avrupa sosyal ortakları, konuya ve eğitilen kişinin ihtiyaçlarına göre 

modellenen daha fazla eğitime sahip olmanın ve eğitim yollarına daha fazla çalışanı 

dahil etmenin önemli olduğu konusunda hemfikirdir. Bu tür yollar, yaşam boyu 

öğrenme perspektifine dahil edilmelidir. Şirket, şirketler arası ve sektörlerin 

hareketliliğini kolaylaştırmak için posta sektörü SDC üyeleri, dijitalleşme sayesinde 

vatandaşların ihtiyaçlarına daha da yakın çözümler sunabilen posta sektörünün 

oynadığı artan sosyal uyum rolünü birlikte teyit ediyor .  

Bu amaçla, posta sektörü için Avrupa sosyal ortakları, eğitimin ortak bir sorumluluk 

olarak kabul edilmesi gerektiği ve farklı rollere uygun olarak, eğitimin giderek daha 

karlı, güncel ve sektörün ihtiyaçları posta sektörünün Avrupalı sosyal ortakları, işyerini 

etkileyen olası riskleri azaltabilecek çözümler bulmak için yeni pazar ihtiyaçları için 

yeterli eğitimi uygulamak amacıyla sektörün dijitalleşme ve çeşitlendirme süreçlerine 

eşlik eden sosyal diyaloğun oynadığı kilit rolü ortaklaşa kabul etmektedir. Bu nedenle, 

ulusal düzeydeki sosyal ortaklar, görevler, roller ve yeterliliklerdeki değişikliklerle 

bağlantılı potansiyel stres koşullarını azaltmak için sürekli ve yapıcı bir diyalog 

kurmaya teşvik edilmektedir. 



 

 

Sonraki adımlar 

Yukarıda belirtilenlerle tutarlı olarak ve "Dijital Çağda Posta Becerileri ve Çalışma 

Ortamı" araştırmasının sonuçları doğrultusunda, posta sektörünün Avrupalı sosyal 

ortakları ortaklaşarak aşağıdakileri taahhüt eder: 

 Faaliyeti, dijital ve ekolojik geçiş bağlamında eğitim, yeniden eğitim ve beceri 

geliştirme rolüne odaklamaya devam etmek; 

 Riskleri azaltmak ve çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla hem beceriler hem 

de davranışlar açısından eğitimin uygulanmasını araştırmak; 

 Yapay zeka gibi yeni teknolojilerin eğitim süreçleri ve çalışma ortamı üzerindeki 

etkisini araştırmak; 

 “Dijital Çağda Posta Becerileri ve Çalışma Ortamı” projesinin sonuçlarını, 

“Eğitim, Sağlık ve Güvenlik” çalışma grubunun faaliyetlerine katılımlarını teşvik 

ederek SDC posta sektörü üyeleri arasında tanıtmaya devam etmek; 

 Sosyal ortaklar arasındaki diyaloğu teşvik etmek için “Eğitim, Sağlık ve Güvenlik” 

çalışma grubu tarafından uygulanan projelerin sonuçlarını ulusal düzeyde de 

yaymak; 

 Yayılmış, ayrıca SDC posta sektörü web sitesi aracılığıyla, toplanan materyaller 

ve çalışmanın sonuçları, üyeler arasında istişare ve tartışmayı teşvik edecektir;  

 Sektörde yaşanan değişimi daha iyi anlamak için ilgili Avrupa Komisyonu Genel 

Müdürlükleri ve ana paydaşlarla bilgi alışverişini güçlendirmek;  

 Avrupa Komisyonu tarafından mali destek alabilecek çalışma grubunun 

gelecekteki faaliyetlerine, Avrupa eğitim politikalarına ve Avrupa Eğitim Yılı'nın 

(2023) göstergelerine ilham verecektir; 

 

 

Brüksel, 30 Kasım 2022 

 

Jurgen Joos                                                                    José Oliveira 

Başkan Sosyal Diyalog Komitesi Posta                      Sosyal Diyalog Komitesi Başkan Yardımcısı                        

Deutsche Post DHL Grup                                            SNTCT Sendikası 

Almanya                                                                         Portekiz 

 


