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SUNUŞ

Malumunuz olduğu üzere sendikamız Türkiye Haber-İş Sendikası yarım yüzyıldır 
iletişim sektöründe faaliyet göstermektedir.

Uzun yıllar bu sektörde faaliyet gösteren sendikamızın çalışmalarını üyelerinin 
hak ve çıkarlarını korumanın çok ötesine taşıdığı ve bu bağlamda da ülkemizin 
geleceği açısından önemli gördüğü sorunların çözümüne katkı sağlamayı bir görev 
addettiği de malumlarıdır.

Diğer taraftan dünyada çok sayıda ülkede posta sektöründe önemli çalkantılar 
ve hatta sorunlar yaşanmakta iken mevcut yasalar hükümleri çerçevesinde 
bile son yıllarda 170 yıllık çınarımızı nasıl canlandırdığınız ve küreselleşmenin 
acımasızlığının hakim olduğu bir ortama hem verimlilik ve rekabetçiliği nasıl 
yakaladığınızı dikkat ve daha da önemlisi takdirle takip etmekteyiz.

Anayasa’mızda bir hak olarak tanımlanan iletişimi ve özellikle de maddi olanakları 
nedeniyle banka sisteminin çok itibar etmediği dar gelirlilere sağladığınız posta 
mali hizmetleri ile sistemin içine çekerek devletin olmazsa olması olan “sosyal 
dışlanma”nın çözümüne sağladığınız katkıyı da son derece önemsediğimizi 
belirtmek istiyorum.

Ancak yine yakından bildiğiniz gibi posta ve lojistik sektörü günümüzde 
“liberalleştirilme” denilen bir süreçten geçmektedir. Nitekim Şubat 2008 tarihinde 
AB Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve posta pazarının liberalleşmesi için 
nihai tarih olarak 31 Aralık 2010 tarihini belirlemiş olan AB Üçüncü Posta 
Yönergesi AB üyesi olmayan ülkeleri de etkilemektedir. Ülkemizde AB’ye resmi 
aday statüsüne sahip olduğu için bizim de bu konuda düzenleme yapmamız 
kaçınılmaz olacaktır. 

Doğal olarak bu yol ayırımında alınacak kararlar ise büyük önem taşımaktadır. 

Bu nedenle, bir örneğini ekte sunduğumuz davet mektubundan da görüleceği 
üzere sendikamız posta ve lojistik konusunda halen dünyanın tek ve en büyük 
küresel sendikası olan UNI Posta ve Lojistik Sendikası’nın Avrupa bölümü ile 
işbirliği halinde 10 ila 11 Şubat tarihleri Ankara’da “Türkiye’de Posta Sektörünün 
Liberalleştirilmesi” konusunda genel gelişmeler ile iyi ve kötü uygulama örneklerinin 

ele alınacağı uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.
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Bu konferansa dünyanın en büyük posta çalışanları federasyonu UNI Küresel 

sendikalar posta ve lojistik bölümü başkanından  28 AB üyesi ülke işçi ve işveren 

temsilcilerinin oluşturduğu Posta sektöründe Avrupa Sosyal Diyalog Komitesi 

Başkanı ve diğer uluslararası işçi ve işveren temsilcileri katılmıştır. 

Ülkemizden sayın Ulaştırma Bakanımız Konferansa mesajı ile katılmış ve PTT 

Genel Müdürü ve CEO’su Sayın Osman TURAL konferansın şefer katılımcı ve 

konuşmacısı olmuştur.

2 Gün süren konferansta katılımcılar 2 konu üzerinde mutabık kalmışlardır.

1. PTT günün şartlarına uygun bir yapıya kavuşturulmak için serbestleştirilebilir. 

Ancak bu evrensel hizmetin niteliğinden dolayı posta kurumları mutlaka ayrılıp 

bölünmeden kamunun elinde kalmalıdır. Hizmetin aksamadan ve ödenebilecek 

bir fiyat çerçevesinde sürdürülebilmesi için mutlaka hizmet çeşitlendirilmesine 

gidilmelidir.

2. Çalışanların temsilcileri bu yeniden yapılandırma ve serbestleştirme 

(liberalizasyon) sürecine mutlaka dahil edilmelidir. 

Ali AKCAN
Türkiye Haber-İş Sendikası

Genel Başkanı



5

TÜRKİYE’DE POSTA SEKTÖRÜNÜN LİBERALLEŞMESİ
post
&
logistics

“TÜRKİYE’DE POSTA SEKTÖRÜNÜN LİBERALLEŞMESİ”
KONFERANSI

10-11 ŞUBAT 2011, Crowne Plaza, ANKARA 

1.  Gün 10 Şubat 2011

09.30 Karşılama ve Tanışma

10.00-12.00      Hoş geldiniz Konuşmaları 

- Sayın Ali AKCAN, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı 
(THS),

- Sayın Osman TURAL, PTT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkanı,

- Sayın Neil ANDERSON, UNI Posta & Lojistik Bölümü Başkanı,

12.00-13.30 Öğle Yemeği 

13.30-15.00  Posta Sektörünün Liberalleştirilmesi Konusundaki Panel
 Hukuki Gereksinimler ve Deneyimler 

- Avrupa Birliği Başkanlığı Temcilcisi – Yanıt Bekleniyor,

- Jutta STEINRUCK, Avrupa Parlamentosu Üyesi,

- Cornelia BERGER, UNI Avrupa Posta ve Lojistik

MODERATÖR:   Ingeborg SAETRE, UNI Avrupa Posta Post &                         

                            Lojistik Başkanı

15.00-15.20 Kahve arası  
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15.20-17.00 Postanın Liberalleştirilmesi ve 
 Sosyal Etkileri Konusunda Panel 1

- Ian MCARDLE, CWU, İrlanda 

- Mario PETİTO, SLP-CISL Sendikası Genel Sekreteri, İtalya

- Peter WİECHMANN, AbvaKabo, Hollanda

MODERATÖR:  Süleyman YAZIR,

        Türkiye Haber-İş Sendikası 

   Genel Başkan Danışmanı

        

2 . Gün 11 Şubat 2011

09.30-11.00  Postanın Liberalleştirilmesi ve 
 Sosyal Etkileri Konusunda Panel 2

- Stephan TEUSCHER, Verdi, Almanya,

- Neil ANDERSON, Yeni Zelanda Örneği, UNI Posta ve Lojistik 
Başkanı,  

- John BALDWIN, İngiltere Örneği, CWU, İngiltere

- Dominique BAİLY, Avrupa Posta Sektörü Sosyal Diyalog Komite-
si Başkanı,  La Poste, Fransa,

MODERATÖR:  Monserrat MİR, 

   İspanya Haberleşme İşçileri Sendikası

11.00-11.20 Kahve arası 

11.20-12.30  Postanın Liberalleştirilmesi ve 
 Sosyal Etkileri Konusunda Panel 3 

MODERATÖR: Sayın Osman TURAL, 
   PTT Genel Müdürü ve 
   Yönetim Kurulu Başkanı veya THS,   

12.30-14.00 -    Öğle Yemeği 
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14.00-15.40      Değişime Hazırlanan Sendikalar Konusunda Panel 
  

- Neil ANDERSON, UNI Posta ve Lojistik Başkanı

- Lynn BUE, CUPW-STTP, Kanada

- Fikret OMAK, Tezkoop-İŞ Örgütlenme Sekreteri, 

- Ali AKCAN, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı, 

MODERATÖR:  John BALDWIN, 

   Avrupa Posta Sektörü Sosyal Diyalog Komitesi   
  Başkan Yardımcısı, 

15.40-16.00 Kahve Arası 

16.00-16.30 Konferans Sonuçları 

 –  Neil ANDERSON, 

     UNI Posta & lojistik Bölümü Başkanı,

 –  Ali AKCAN - Genel Değerlendirme



TÜRKİYE’DE POSTA SEKTÖRÜNÜN LİBERALLEŞMESİ

8

post
&
logistics



9

TÜRKİYE’DE POSTA SEKTÖRÜNÜN LİBERALLEŞMESİ
post
&
logistics

ALİ DENİZ 

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ:

Herkese günaydın. 

Sayın Genel Müdürüm, 

Avrupa Parlamentosu’nun Değerli Milletvekili, 

UNI’nin Değerli Temsilcileri ve Yöneticileri, 

Değerli Sendika Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Sayın Genel Başkanım ve Değerli Çalışma Arkadaşlarım, 

Teşkilatımızın Şube Başkanları, 

Yönetici ve Temsilci Arkadaşlarım, 

Posta Sektöründe Çalışan Değerli Kardeşlerimiz, 

Basınımızın Değerli Temsilcileri,

Türkiye Haber-İş Sendikası ile UNI Küresel Sendikaların Posta ve Lojistik Bölümü 
tarafından düzenlenen “Posta Sektörünün Liberalleştirilmesi” konulu konferansa 
hoş geldiniz. 

Bugün gerek ülkemiz ve gerekse de Sendikamız açısından son derece önemli 
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bir konuyu ele alacağız. Bu konferans kapsamında gerçekleştirilecek panellerde 
çeşitli ülkelerdeki uygulamalar ve uygulamadaki sorunlara ilişkin son derece değerli 
sunumlar olacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle yabancı ülke değerlendirmelerini 
dikkatle dinleyip, ülkemizin geleceğine yönelik çalışmaların yapılması noktasında 
yararlanacağız.

Şimdi, açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Genel Başkanımız Ali AKCAN’ı 
kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Başkanım.
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ALİ AKCAN

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI :

Sayın Genel Müdürüm, 

Avrupa Parlamentosu’nun Değerli Üyesi, 

Eski Türk-İş Genel Başkanım,

PTT Genel Müdürlüğümüzün Değerli Yönetim Kurulu Üyesi,

PTT Genel Müdür Yardımcım ve Daire Başkanları,

Türk Haber-Sen Sendikamızın Değerli Genel Başkanı,

Türk-İş’e bağlı Sendikalarımızın Sevgili Genel Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri,

Çok değerli arkadaşlar ve bütün işini gücünü bırakarak bu panelimize iştirak 
etmek üzere yurtdışından gelen, aramızdaki değerli yabancı dostlarım hepinizi en 
derin saygı ve sevgilerimle selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. 

Öncelikle son derece önemsediğim ve gerçekten de ülkemiz ve halkımızın 
geleceği açısından büyük önem taşıyan Türkiye’de Postanın liberalleştirilmesi 
konulu konferansa yoğun iş takvimleri arasında vakit ayırarak bizi onurlandırdıkları 
için tüm katılımcılara en içten duygularımla teşekkür ederim. 

Bu konferansın başarısı ve ülkemizde geleceğe yönelik politikaların belirlenmesi 
için katkı vermek üzere işini gücünü bırakıp Norveç, Fransa, Almanya, İtalya, 
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İspanya, Hollanda, İrlanda ve Kanada’dan ülkemize gelerek bu konferansa değer 
veren seçkin davetlilere de sonsuz teşekkürlerimi özellikle belirtmek istiyorum. 

Değerli katılımcılar, değerli arkadaşlarım, değişik vesilelerle değişik 
platformlarda ifade ettiğim gibi temsil ettiğimiz üyelerimizin ekonomik ve 
sosyal yönden gelişmesini sağlamak ve onların haklarını koruyup, gözetmek 
en önemli görevlerimizden bir tanesi Türkiye Haber-İş Sendikası olarak bizim 
öncelikli hedeflerimizden biridir. 

Günümüzde sendikaların içinde bulunduğu toplumların güncel sorunlarına 
sahip çıkmaları ve bu sorunların çözümüne yönelik katkılar sağlamanın sorumlu 
sivil toplum kuruluşu olmanın bir gereği olduğuna yürekten inanıyorum. Nitekim 
Türkiye Haber-İş Sendikası 2010 yılının aralık ayında ülkemizin gündemini meşgul 
eden geçici büro işçiliği veya toplumun arasındaki yaygın adıyla “Kiralık İşçilik Ve 
Sosyal Diyalog” konusundaki seminerlerin kilit ortağı olmuştur. Ayrıca ülkemizin 
halen en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışı istihdamın önlenmesi konusunda 
da Avrupa Birliği hibe projesini yürütmektedir. 

Ülkemizin posta sektörünün liberalleşmesi konusunun da bu tür ciddi bir şekilde 
irdelenmesi gereken güncel sorunlardan biri olduğuna inanıyorum. Aslında bu konu 
Türkiye Haber-İş Sendikası olarak, bizim için sosyal sorumluluğumuzu da aşan özel 
bir öneme sahiptir. Posta İşletmesi Sendikamızın doğurduğu işyeridir, esasen Türk 
postası Türkiye’deki sendikal yaşamın da kaynağıdır diye düşünüyorum.

Ülkemizde 1840 yılında Posta Nezareti’nin bugünkü adıyla Posta Bakanlığının 
kurulmasıyla ilk örgütlenmeyi gerçekleştirenler ve bu tarihten 32 yıl sonra yine 1872 
yılında ilk grevi gerçekleştirenler de yine posta çalışanları olmuştur. Postanın yeniden 
yapılandırılması için yasal çalışmaların yapıldığı bugünlerde ülkemizde postanın 
liberalleştirilmesi konusunda bir konferans düzenlenmesine karar verilmiş, bu konu 
öncelikle İsviçre’de sevgili dostum Neil Anderson ile paylaşılmış ve O’nun da büyük 
desteğini almak suretiyle bugün bu konferansı hep birlikte gerçekleştiriyoruz.

Değerli katılımcılar, yolcuğuna bundan yaklaşık 4000-4500 yüzyıl önce Babil’de 
kil tabletlerle başlayan ve daha sonra özellikle aşk mektuplarının içeriğini gizlemek 
için yine kil zarflara sokularak bugünkü şeklini alan posta gönderileri için posta 
yönetimleri kurulmuştur. Ancak bu kamu ağırlıklı posta yönetimleri 1990’lı yılların 
başından itibaren değişik alanlarda ortaya çıkan ancak birbirlerinin etkisini arttıran 
yeni sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 

İlk olarak temelleri 1980 yılında atılan, ideolojik çerçevesi 1989 yılında Washington 
Uzlaşmasıyla oluşan neo-liberal düşünce destekçileri serbest piyasa merkezli 
tartışmalarıyla hemen hemen tüm kamu işletmelerine karşı saldırıya geçtiler. Neo-
liberal teorilere göre piyasanın liberalleşmesi rekabeti arttıracak ve bu da sırayla 
büyümeye, yeniliklere, fiyat değişikliklerine ve istihdam artışına yol açacaktı. Üstelik 
1997 yılında Asya’da ve hemen ardından 1998 yılında da Rusya’da patlak veren 
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mali krizlerin neo-liberal düşüncelerin taraflarınca dünya kamuoyuna sanki bu krizin 
nedeni kamu kuruluşları imiş gibi savunulmuş ve güçlü bir propagandayla diğer 
iktisadi kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi birlikte posta yönetimleri de bu 
saldırıların hedefine oturtturmuşlardır. 

Bu ideolojik yapı çerçevesinde hızla değişen ekonomik konjonktürde 
diğer kamu kuruluşları ile birlikte devletin kontrolündeki posta sektörü el 
değiştirmeye başlamıştır. UNI’nin bir çalışmasında hatırlatıldığı üzere Arjantin gibi 
mali yardıma muhtaç ülkelerde bu mali yardımın sağlanması postanın liberalleşmesi 
koşuluna bağlanmıştır. 

İkinci olarak, özellikle bilgi teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler 
cep telefonunun son derece yoğun kullanımı ve facebook, twitter gibi sosyal 
iletişim sitelerinin hızla yaygınlaşması postanın bireysel ve kurumsal iletişim 
alanındaki özellikle mektup postası alanında iş hacmini olumsuz yönde 
etkilemeye başlamıştır. ETUC ve CEEP’in yaptığı bir çalışma sonuçlarına göre 2009 
yılı başlarında internet kullananlar dünya nüfusunun ¼’üne ulaşmış, 1990 yılında 1 
milyon olan cep telefonu kullanıcısı sayısı 2009 yılında 4 milyar 600 milyon kişiye 
ulaşmış. İlk olarak 1993 yılında başlayan sms mesajları 2000 yılında yılda 17 milyar 
yazılı mesaja ve 2009 yılında ise telaffuzu bile güç olan 600 milyara kadar çıkmıştır. 
Tüm bu gelişmelerin doğal sonucu olarak da gelenekseli bireysel ve kurumsal posta 
işlem sayısı önemli miktarda azalmıştır. 

Tabii ki bu arada posta idareleri açısından da bazı olumlu gelişmeler yaşanmıştır. 
Bunların başında da özellikle internete dayalı alışverişlere bağlı olarak paket 
piyasasından artışlar gelmektedir. 

Son olarak da Avrupa Birliği içinde bütün bu gelişmelerden tamamen kulvarda 
gelişen ve farklı düşüncelerden kaynaklanan yeni gelişmeler yaşanmıştır. 
Bilindiği gibi Avrupa Birliğinin temelinde bir tek pazar ilkesi yatmaktadır. Daha açık 
olarak ifade edecek olursam, Avrupa Birliğinin temelini atan Roma Antlaşmasının 7. 
Maddesinin A paragrafı milliyet bazında ayrımcılığı yasaklamaktadır. Bu durumda 
da bir üye ülke posta şirketlerinin birliği üye diğer ülkelerden de serbestçe faaliyet 
göstermesine olanak sağlaması anlamında gelmektedir. Doğal olarak bu temel 
düşünce Avrupa Birliği ülkelerinde postanın liberalleştirilmesini ve diğer anlamda 
da bireysel devletlerin postadaki tekeline son verilmesini tetikleyen bu düşünce yeni 
Avrupa Birliği Posta Mevzuatının da kabulüne yol açmıştır. Bu amaçla iletişim ve 
ticaretin temel aracı olarak görülen postanın liberalleştirilmesi ilk kez 1997 tarih ve 
27 sayılı Posta Yönergesiyle gündeme taşınmış, bu Yönergeyi daha sonra 2002 tarih 
ve 39 sayılı Yönerge takip etmiş ve nihayet 2008 tarih ve 6 sayılı Yönerge ile posta 
hizmetlerinin 01 Ocak 2011’den itibaren serbestleştirilmesi öngörülmüştür. 

Bugün ele alacağımız konu işte bu tarihi teknolojik ve hatta ideolojik 
çerçevede yeni bir maceraya giren postanın liberalleştirilmesi yöntemleri ile 
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bu liberalleşmenin doğuracağı sonuçları irdelemektir. Tahmin edeceğiniz gibi 
buradaki en önemli konulardan biri kaldırdığımız devlet tekelinin yerine neyi 
koyacağımızdır. Gerçek amaç devlet tekelinin kaldırılması mıdır yoksa posta 
tekelinin kaldırılmasıyla yetinilmeyip çok önemli bir kamu hizmeti sağlayan 
kurumun başkalarına devri midir? Şayet bu devri söz konusu olacaksa nasıl 
olacaktır? Postanın nispeten kârlı alanları mektup kısmı tutulacaktır ve en 
az bunlar kadar önemlisi tüm bu gelişmeler sosyal diyalog çalışma ve barışı 
sendikal özgürlüklerin kullanımı ve çalışanların kazanılmış haklarını nasıl 
etkileyecektir?

Şahsi kanaatime göre konunun can alıcı noktası liberalleşme gerçekleştirilecek 
olursa nasıl bir liberalleştirme gerçekleştirilecek ve bunun ülkemiz ve çalışanlar 
açısından ne götürüp ne getireceğidir. Aslında zaten muhtemelen Sayın PTT 
Genel Müdürümün de belirteceği gibi devlet tekeli eliyle yürüttüğü düşünülen 
posta hizmetlerinin önemli bir bölümü zaten ülkemizde serbest pazar koşulları 
altında yürütülmektedir. Örneğin postanın fatura ödemelerini kabul etmesi, havale 
göndermesi, sigortacılık yapması, paket gönderimi ve diğer lojistik hizmetlerin 
sağlanması, döviz işlerinin gerçekleştirmesi, kurye hizmetlerini vermesi gibi 
faaliyetleri serbest rekabet koşulları altında gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. Üstelik bu 
hizmetleri kendisinin hareket özgürlüğünü sınırlayan kamu hukuku çerçevesinde 
yerine getirmeye çalışıyorlar, ben yeri gelmişken gene başta Sayın Genel Müdürüm 
ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Hakikaten şu son günlerde postada 
yaşanan gelişmelere baktığımızda, diğer dünya postalarıyla kıyasladığımızda 
takdire şayan bir gelişme sergiliyor ve kendilerini tebrik ediyorum. Teşekkür 
ediyorum. 

Doğal olarak bu yapının liberalleştirilmesi denildiğinde aslında biz mektup 
dağıtımının nasıl ve hangi kuruluşlar eliyle yapılacağını tartışıyoruz. Çünkü yukarıda 
bahsettiğim gibi özellikle son yıllarda mektup postası hacminde görülen düşüş 
göz önünde bulundurulduğunda mektup dağıtım hizmetlerinin ekonomik olarak 
sürdürülebilirliği üzerinde çok ciddi bir şekilde durulmalıdır. Dünyanın birçok yerinde 
posta hizmetleri evrensel kamu hizmetleri olarak nitelendirilmekte ve mektup 
dağıtım işleri de vatandaşlar ve kurumlar arasında kan damarına benzetilmektedir. 
Bu nedenle de oluşturulacak yapı mutlaka ve mutlaka evrensel bir kamu 
hizmeti olan mektup dağıtımının vatandaşların tümüne ulaşacak şekilde kalite 
düşürülmeden, kesinti yapılmadan ve ödenebilecek düzeydeki bir fiyattan 
yararlanılmasını garanti altına alacak şekilde sürdürmeye olanak sağlanmalıdır.

Yapılanmadaki ikinci bir konu da yerel posta şubelerinin kapatılmasıyla 
alakalıdır. Yerel posta şubelerini sadece iletişim merkezi olarak düşünmek son 
derece yanlıştır. Bu merkezler sadece çağdaş posta hizmetlerini vermekle 
nitelik itibariyle sunduğu hizmetlerle de yaşlılar, yoksullar ve ücra bölgelerde 
yaşayanları sistemin içerisine çekmektedir. İşte bu işlevi ile posta merkezleri 
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Avrupa sosyal modelinde en önemli değerlerinden olan sosyal içermenin en 
etkin aktörlerinden biri olmaktadır. Esasen Sendikamızın yaptığı bir çalışma 
özellikle uzak yörelerde ve nispeten az gelişmiş bölgelerde posta merkezlerinin 
vatandaşlarımızı nasıl sistemin içine çektiği açık olarak ortaya koyulmuştur. 

Değerli davetliler, Sendikamızın sosyal sorumluluk bilinci ile 2009 yılı ortalarında 
Yaşam Boyu Eğitim kampanyasındaki bir Avrupa Birliği hibe programına 
başvurmaya karar vermiş ve bu proje uygulama alanı olarak da ülkemizin göreceli 
olarak geri kalmış Erzincan, Erzurum ve Bayburt illeri seçilmiştir. Öncelikle 
yörenin gereksinimlerini belirlemek ve buna göre bir proje hazırlamak için de bu 
yörelerimizde bir anket çalışması yürütülmüştür. Bu ankette sorulan sorulardan 
biri de vatandaşlarımızın elektrik, telefon gibi düzenli ödemeleri nasıl yaptıkları ve 
özellikle de emekli aylıklarını nasıl aldıklarıdır. Verilen yanıtların % 90’ına yakını 
düzenli ödemelerin PTT şubeleri aracılığıyla yapıldığı idi. Çünkü tahmin edeceğiniz 
gibi bu vatandaşlarımızı bırakın internet üzerinden ödeme yapmayı ATM kartlarını 
bile kullanmayı maalesef bilmiyorlar. 

Posta pazarının serbest rekabete açılmasında atılacak yanlış bir adım 
özellikle dar gelirli, kırılgan, daha az eğitimli ve yaşlı kişiler ile uzak yörelerde 
yaşayan insanlarımızın iletişim, mali piyasalar ve bankacılık işlemlerinden 
dışlanması gibi bir sonuç doğrulabilecektir. 

Bu nedenle de hem olası mali riskleri dağıtmak ve hem de bu dezavantajı nüfus 
toplumunun, toplumun diğer kurum ve kişileriyle iletişimini sürdürmesini olanaklı 
kılmak, genellikle mali veya teknolojik yetersizlik nedeniyle kullanamadıkları 
bankacılık ve mali sektörün bazı kolaylıklarını sunarak onların bu sektörden 
dışlanmasını önlemek ve geleneksel yapıyı devam ettirerek ödenilebilecek düzeydeki 
fiyatlarla büyük şehirlerdeki çocuklarına ufak tefek hediyeler gönderilmesine 
olanak sağlamak için PTT’nin özel hukuk kurallarına tabi posta, banka ve lojistiği 
barındıran bir holding gibi yapılandırılması en iyi çözüm olarak görülmektedir. 
Ancak deneyimler göstermektedir ki, liberalleşmenin önünün açılması ve devlet 
tekelinin kaldırılması da diğer bazı ciddi sorunları beraberinde getirmektedir. 

İlk olarak posta piyasasının rekabete açılmasının kendisi de bir haksız rekabete 
konu olabilmektedir. Aslında şu anda lojistik ve kargo alanında bunu yaşamaktayız. 
Daha önce de ifade ettiğim gibi ülkemizde lojistik, kargo ve kurye hizmetleri rekabete 
açılmıştır. Ancak merkezlerden, büyükşehirlerden uzaklaştıkça maalesef buralarda 
özel şirketlerden eser görmeyiz, göremiyoruz. Bu şirketler taşrada yok. Firmalar 
işin zahmetinden veya evrensel bir hizmeti sunmaktan ziyade posta sektörünün 
kaymağını yemekle daha ilgililer. Şayet liberalleşme olacaksa, serbest rekabet 
olacaksa ya yeni firmaların da tüm ülke sathına yayılması zorunlu kılınmalı ya 
da dar, kârlı coğrafi alanlarda çalışmamanın bedelini bir şekilde ödemelidirler. 

İkinci olarak UNI’nin bir araştırma sonucuna atfen belirttiği gibi yeni kurulan posta 



TÜRKİYE’DE POSTA SEKTÖRÜNÜN LİBERALLEŞMESİ

16

post
&
logistics

firmaları genellikle yerleşik firmalara ücret avantajı sağlayabilmek için ücret dampingi 
uygulamaktadırlar. Örneğin Almanya’da posta sektöründe yeni kurulan firmalarda 
çalışan işçilerin ücretlerinin Deutsche Post’da çalışmakta olan işçilerin ücretlerinin 
yarısı dolayında olduğu, yani % 40 ile daha aşağı olduğu ifade edilmektedir. Bu 
durum ise firmalar arası bir haksız rekabet yaratmakta ve kurulu firmaları da gerçek 
ücret düzeylerini düşürecek yeni yöntemler bulmaya itmektedir. Kazanılmış hakların 
ihlali olan bu durum çalışma barışına da büyük darbe indirmektedir. 

Üçüncü olarak, posta pazarının serbestleşmesinin dünyadaki uygulamalarının 
istihdam yapısı üzerinde önemli olumsuz etkiler yaratmıştır. İşin temposu artmış, 
işlerin yarısından çoğunu sosyal güvenliğe kaydolabilmek için gerekli günlük 
çalışma süresinin altında çalışan mini işçiler olarak adlandırılan işler oluşturmuş, 
tam zamanlı işler neredeyse kaybolmuş ve işlerin büyük çoğunluğu kısmi zamanlı 
işlere dönüşmüş ve taşeronluk iyice yaygınlaştırılmıştır. 

Değerli davetliler, 

Görüldüğü gibi posta sektörünün liberalleştirilmesi yönetsel yapının 
oluşturulmasından, sistemin işlemesine ve çalışma yaşamına ve istihdam 
koşullarına kadar son derece karmaşık konuların dikkatlice ve titizlikle 
irdelenmesini gerektirmektedir. 

Bu aşamada en önemli hususlardan biri de postanın liberalleşmesinde 
sosyal diyalog da gerekli önemin mutlaka verilmesidir. 

Alman devlet adamı Otto Von Bismarck; “Aptallar deneyimlerden öğrenirler, ben 
ise başkalarının deneyimlerinden yararlanmayı tercih ederim” demektedir. İşte ulusal 
ve uluslararası karar vericiler, bürokratlar ve ulusal ve uluslararası işçi ve işveren 
temsilcilerini içeren bu geniş yelpazedeki katılımın postanın liberalleşmesi konusunu 
her açıdan incelemek ve başkalarının değerli deneyimlerinden yararlanmak için bize 
muhteşem bir fırsat sunulduğunu düşünüyorum. 

Bu düşüncelerle konuşmamı bitirirken tüm katılımcılara bu konferansımıza 
sağlayacakları katkılardan dolayı şimdiden herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, 
Sendikam yetkili kurullar adına hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.
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ALİ DENİZ

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ:

Sayın Genel Başkana bu güzel konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. 

Sayın Başkan konuşmasıyla bize bir ufuk turu yaptırdı. Bu ufuk turu bu konunun 
dünya üzerinde ne kadar önemli olduğunu bize aktarmaktadır. Gerçekten de bu 
hususlar olayın ekonomik boyutu kadar, sosyal dışlanmanın da önlenmesi ve 
evrensel bir kamu hizmetinin kesintisiz sağlanmasını da içermektedir. 

Konunun genel sunumundan sonra gelişmeleri ve uygulamaların küresel 
boyutunu açıklamak üzere UNI’nin Posta ve Lojistik Birimi Başkanı Neil ANDERSON’u 
kürsüye davet ediyorum. 

Buyurun Bay ANDERSON.
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NEIL ANDERSON

UNI POSTA & LOJİSTİK BÖLÜMÜ BAŞKANI:

Teşekkürler. 

Umarım ses iyidir, çünkü Türkçe değil İngilizce konuşuyorum, keşke Türkçe 
konuşabilseydim sizler için daha iyi olurdu, korkarım bunu yapamayacağım. 

Burada bulunmak ve sizlerle Haber-İş Sendikası’nın düzenlemiş olduğu bu 
seminere katılmış olmak benim için bir büyük zevk. Çünkü TÜRKİYE HABER-
İŞ Sendikası büyük sendikal ailemizin bir parçasıdır ve gelecekte sektöründe 
neler yapılması gerektiğine dair ok önemli görüş ve vizyona sahiptir. 

Biz söz konusu görüş açılarının daha da genişlemesini ve posta dünyasında neler 
olduğunun anlaşılmasına yardımcı olmak istiyoruz. Bu bizim için Haber-İş sendikası 
ve Türk insanına yardımcı olma ile Türkiye’de daha iyi bir posta hizmeti geliştirilmesi 
konusuna destek olabilme imkanı veren büyük bir fırsat olmuştur.  Ama açık bir şey 
vardır, o da Türkiye’de TÜRKİYE HABER-İŞ Sendikası’nın gelecekte de posta 
işkolundaki gelişmelerin de dışında kalmaması gerektiğidir.  

Muhtemelen önümüzdeki iki gün boyunca pek çok deneyimi paylaşacağız. Sanırım 
Başkan yapmış olduğu konuşmada deneyime ilişkin olarak Otto von BISMARC’tan 
bir parça bahsetti. Bugün ve yarın burada pek çok deneyimden bahsedeceğiz. 
Avrupa’dan iyi, kötü ve biraz karışık deneyimleri paylaşacağız. Kanada’dan bir 
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takım deneyimler aktaracağız. Bu deneyimler sizinkinden daha büyük bir ülkede 
yaşanıyor olmasına rağmen, benzer sorunları içermektedir. Bu benzerlikler coğrafik 
yapı, küçük dağınık topluluklar ve ülke büyüklüğü bakımındandır. 

Kişisel olarak ben küçük bir ülkede yaşıyorum ve yarın size bu küçük ülkede 
karşılaştığımız sorunlardan da örnekler vereceğim. Benim geldiğim küçük ülke Yeni 
Zelanda; Güney Pasifik’de bulunan küçük bir ülke, ama tüm dünyada posta piyasasını 
liberalleştiren ilk ülkedir. Haliyle posta piyasasının liberalleşmesi konusunda pek 
çok deneyimimiz bulunuyor. İsviçre’de yaşıyorum ama Yeni Zelanda’dan geliyorum. 

Yeni Zelanda’lı olarak Türkiye’ye gelmiş olmak benim için ayrı bir zevk. Çünkü Türk 
insanları ile çok özel bir bağımız var. Deneyimlerimizden kaynaklanan bir bağımız 
var, birbirimizle savaştık ve sıradan insanların birbirlerinden bir şeyler öğrenmesi 
yerine savaşmasının hata olduğunu öğrendik. Bunu 1915’dan beri biliyoruz, 
nerdeyse yüz yıl öncesinden ve yapmaya devam ediyoruz; Türkiye ve Yeni Zelanda 
arasında artık deneyimler paylaşılıyor ve birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz, ama 
hiç savaşmıyoruz. Ayrıca bu deneyimden öğrendik ki biz çalışan insanları, sıradan 
insanları temsil ediyoruz ki bu sıradan insanlar 1915’den dolayı acı çekiyorlar. Bu 
sıradan insanlar posta piyasasını düzenlemezsek de acı çekecekler. Sıradan 
insanlar, tıpkı bu ülkedekiler gibi değişiklikler için para ödüyor ve gerçek 
liberaller bunu heba etmek istiyorlar sonuçlarını hiç düşünmeden. 

Önümüzdeki iki gün içinde öğreneceğiniz deneyimlerden biri bu. UNI Küresel 
Sendikalar olarak 157 ülkedeki sendikaları ve 2,5 milyon posta çalışanını temsil 
ediyoruz. Her gün bu 2,5 milyon posta çalışanı gidip müşteriler ile birebir görüşüyorlar 
ve her gün bu 2,5 milyon posta çalışanı posta endüstrisinde neler olduğunu görüyor. 
Onlar bu piyasada yerini alan değişiklileri görüyor ve bir paçası olmak istiyorlar. Posta 
çalışanları bu piyasadaki değişikliklerin parçası olmak istiyor. Posta endüstrisi çok 
dramatik bir şekilde değişiyor, ancak uygun bir şekilde halka açık evrensel bir posta 
servisi yok ise işlemiyor. Önümüzdeki iki gün boyunca konuşacağınız herkesten 
alacağınız mesaj bu olacaktır. Sistemimize güvenen pek çok insan var, sanırım Ali 
bununla ilgili daha önce konuşmuştu, oldukça yaşlı, sosyal anlamda dezavantajlı, 
servisimizin arka planında büyük çok bir işlevi var. Posta servisine bağlı olan 
pek çok insan var ve bunun evrensel bir posta servisi olarak sürdürülmesi 
gerekmektedir. Evet değişikler yapılacak ama temelde evrensel bir servis olması 
lazım ve bu değişikliklerin söz konusu evrensel servise ne etkisi olduğunu tam olarak 
anlamamız gerekmektedir. Çünkü insanların, müşterilerin bağlı olduğu şeyleri yok 
edersek bu servisi de yok etmiş oluruz. 

Son yıllarda posta servisi verilen alanın daraldığı, posta işinin, posta endüstrisinin 
ölmekte olduğu konuşuluyor. Evet posta işi son 3 ya da 4 yıldır daralmakta; son 3 
– 4 yıldır ekonomik krizden, finansal krizinden dolayı pek çok iş alanı daraldı. Bu 
krizden önce posta işi farklı şekillerde artıyordu. Modernize ediliyor ve değişiyordu. 
Posta endüstrisinde modernizasyonu sağlamanın yolunu bulmak ve değişimin 
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yerini almasını sağlamak ile uğraşmamız gerekiyordu. Yalnız sabit kalan bir tek 
şey vardı; vatandaşların ve müşterilerin evrensel posta servisine bağlılığı.  Onlar 
gönderilerinin altı ya da yedi gün, sanırım şu günlerde yedi gün dememiz daha 
gerekli, teslim edileceğine inanıyorlar. Ve onlar posta ofislerinin verdiği servisi başka 
bir yerden alamayacaklarına inanıyorlar, bankadan başka yerden kredi servisini 
alamayacakları gibi.  

Bu seminere katılan panelistlerin konuşmalarında asıl yapmak istedikleri posta 
endüstrisindeki değişikliklerin arka planında olanlar hakkında konuşmak. Sizlere 
anlatmak istediklerimiz diğer ülkelerde bu değişiklikler uygulanırken neler doğru 
yapıldı, neler yanlıştı. Yine Otto Von Bismarc’a dönersek deneyimlerden öğrenmemiz 
gerekmektedir. Birbirimizin deneyimlerinden öğrenmeliyiz. 

Bizim yapmayı umduğumuz şey Türkiye’nin ne yapacağını söylemek değil, 
kesinlikle bu değil. Diğer ülkelerde nasıl olduğunu söylemek ve bu deneyimler 
ışığında Türkiye için en iyi yolu bulabilmenize yardımcı olmak. 

Posta servisinin daha iyi çalışması, modern bir servis olması, modern bir 
teslimat ve modern bir finans servisi olabilmesi için en iyi yönü bulmanıza 
yardımcı olmayı umuyoruz. Ama muhtemelen vereceğimiz en önemli 
mesajlardan biri; bunun ancak çalışanların katılımı ile sağlanabileceğidir. 

Para karşılığı yapılan görüşmeler, psikolojik deneyler, size belirli fikirlerle ilgili 
verilecek danışmanlık bilgilerinin hepsi yararlı olacaktır. Ancak bu değişimden 
esas yaralanacak olanlar zaten her gün müşteri ile karşı karşıya gelmemektedirler. 
İşte aslında her gün müşterilerle karşı karşıya gelenlerin bu deneyimlerinden 
yararlanmamız gerekmektedir. Üyelerimiz müşterilerle her gün karşı karşıyadırlar, 
onlar her gün müşterilere teslimat yapmaktadırlar. Üyelerimiz neyin değişmesi 
gerektiğini biliyorlar ve onlar bu değişimi zaten yaşamaktadırlar. Çalışanlarımız 
değişime katılmaları gerektiğini biliyorlar, çünkü posta servisinde neyin 
değişmesi gerektiğini anlıyorlar. İyi bir iş istiyorlar, posta çalışanları iyi bir 
iş istiyorlar. Endüstrinin hareket etmesini, işlerinin daimi iş olmasını, iyi ve 
yüksek kalitede olmasını istiyorlar.  Ve değişime katılmanın bir parçası olmak 
istiyorlar. 

Bu nedenle de TÜRKİYE HABER-İŞ’i bu seminerin organizasyonundan 
dolayı tebrik etmek istiyorum. Onlar da çalışanları katarak, pek çok kişiyi 
buraya toplayarak değişimin bir parçası olup ve Türkiye için en iyi yönde karar 
verilmesine katkıda bulunuyorlar. Ve burada bu insanların verilecek kararın 
parçası olmaya çalıştıklarını görmek beni çok memnun etti. İşte bu yüzden bu 
konferans son derece önemli. 

Burada da her gün dışarı çıkıp müşterilerle yüz yüze görüşen insanlar var. Bunlar 
küçük, çok büyük ya da orta halli müşterilerle görüşmektedirler. Bu insanlar ise 
posta hizmetinden memnun olan, ona güvenen insanlar. Bu yüzden bu çalışmalara 
katılmalıdırlar.  
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Ayrıca size ne tür hatalar yapıldığını, diğer ülkelerde yapılan hataları da göstermeye 
çalışacağız. Elbette diğer ülkelerde ne tür güzel şeylerin yapıldığını da anlatacağız. 
Örneğin İtalya’dan Mario Petito pek çok şeyi değiştirdi, diğer tüm değişikliklerin 
yanı sıra daha iyi bir posta ofisi inşaa ettiler ama bunu çalışanların da katılımıyla 
gerçekleştirdiler. Yani size değişimle ilgili iyi örnekler de göstereceğiz. Bir de biliyoruz 
ki Türkiye’de çalışanların katılımıyla pek çok değişiklikle karşı karşıya geldiniz ve bu 
pazar ile ilgili hali hazırda bir takım değişiklikler bulunmakta. Görüyoruz ki, DHL ile 
gönderim yapılıyor, havaalanlarındaki servislerde UPS ile gönderim yapılıyor. Posta 
lojistik endüstrisinin büyük çok uluslu şirketleri bunlar. Bu şirketler Türkiye’de çok iyi 
organize olmuşlar ama kararlarında çalışanları yok. Türkiye’de halen UPS ve Türk 
çalışanlar arasında büyük bir kavga var. Çalışanlar bir sendikaları olsun, kendilerini 
bu sendika temsil etsin istiyorlar. Ama bu çok uluslu büyük şirketler sendika temsilini 
durdurmak ve çalışanların katılımını engellemek istiyorlar. Onlar Otto Bismarck’ın 
deneyimlerden öğrenme konusundaki mesajını almak istemiyorlar. Şimdi sanırım 
bu söz UPS’deki tartışma ve anlaşmazlığı hallediyor. Ancak halen ortaya çıkan 
sorunların çözülmesi zaman alacak gibi gözüküyor. Çünkü pek çok kötü niyet var 
ve kötü şeyler oluyor. 

Bir de buradaki katılımcılara ve Haber-İş sendikası üyelerine söylemek 
istediğim şeyler var. Biz hepimiz posta pazarının aktörleriyiz. Hepimizin, bizlerin 
ve çalışanların çok iyi organize olması germektedir. Yoksa Almanya’da Deutsche 
Post – DHL’de yaşanmış olunan sorunlarla karşılaşabiliriz. Alman sendikası Ver-di 
üyesi  Stefhan Touche yarın ya da sanırım bugün burada olacak ve sizlere neden 
bu piyasadaki tüm şirketlerde çalışanların uygun bir şekilde temsil edilmesi gerektiği 
konusundaki deneyimlerini aktaracak.  Biliyorum ki siz de Türkiye’de bunu yapmaya 
çalışıyorsunuz. Elbette bunun çok zor bir iş olduğunu biliyorum, ama buna devam 
etmeye ihtiyacınız var.

Son olarak burada bulunmaktan ve Haber-İş’in vizyonunun bir parçası olmaktan 
duyduğum memnuniyeti tekrar belirtmek istiyorum. Sanırım yaklaşık 50 yıllık, gelecek 
sene bu sendikanın kuruluşunun 50. yılı olacak, çok uzun süredir bu sendika var. 
50 yıldır sizin sendikanızın sembolü benim orijinal organizasyonum olan PTTI’ n 
sembolü idi, Uluslararası Posta, Telefon ve Telgraf. Biz; Uni Global sendikası, tüm 
dünyayı kapsayan bir sendika olarak, değiştik. Çünkü değişimin yerini alması bizim 
için anlamlı ve sizin sendikanızda değişim olması da bizim için kayda değer. 

50 yıldır çok çok uzun bir yol aldınız, bu hareketi, geçmiş olduğunuz bölümleri 
ve bugün geldiğiniz yeri görüyorsunuz. Bizimle birlikte gelişmenizden memnunuz. 
Sizin sendikanızın Uni Global Union ile gelişmesinden memnunuz. Ayrıca bu 
eylemin bir parçası olmaktan çok memnunuz. Türkiye’deki posta ve iletişim 
endüstrisi için en iyi yönü bulmanıza yardımcı olmaktan bizi mutlu eder. Vizyonu 
size bugün vermeyeceğim, çünkü bizimle birlikte olan insanlar, Hollanda, Kanada, 
Norveç, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Yeni Zelanda’dan gelen bu insanlar 
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deneyimlerinden yararlanmanızı sağlayacaklar ve ilerlemeniz yardımcı olacaklar. 
Bu bilgileri size vermek istiyorlar, danışmanlık yapmayacaklar. Ve bu insanlar her 
gün müşteriler ile görüşen insanları temsil ediyorlar. Üyelerimizin her gün müşteriler 
ile görüşüyor olması bizim için çok önemli, üyelerimiz neyin değişmesine ihtiyaç 
duyulduğunu anlıyorlar. Müşterilerin nelerin değişmesini isteyebileceğini biliyorlar. 
Müşterilerin ne görmek isteyeceğini biliyorlar. Biliyorlar ki değişimin yerini alıyor 
ve bunun bir parçası olmak istiyorlar, bunun bir parçası olduğunuz için hepinize 
teşekkür ederim.
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ALİ DENİZ

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ:

Sayın Neil ANDERSON’un bu güzel konuşmasına teşekkür ediyoruz. 

Neil gerçekten dünyada posta sektöründe 157 ulusal kuruluşu temsil eden küresel 
bir sendikanın görüş ve deneyimini bize aktardı. Bu konuşmada vurgulananlar en 
önemli hususlardan biri, kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesidir. 

Sayın Genel Müdürümüzün konuşmasına geçmeden önce konferansımıza 
iletilen bazı telgraflar var, onları size arz etmek istiyorum.

“Sayın Ali Akcan,

Nazik davetinize teşekkür ederim daha önceden belirlenen programım nedeniyle 
katılamıyorum. Türkiye’de Posta Sektörünün Liberalleşmesi konulu konferansınızın 
olumlu geçmesini temenni eder, şahsınızda tüm katılımcılara selam ve saygılarımızı 
sunarım. 

Binali Yıldırım,
Ulaştırma Bakanı”

“Sayın Ali Akcan,

Türkiye’deki Posta Sektörünün Liberalleşmesi konulu konferans davetinize 
teşekkür ederim. Konferansınızda başarılar diler, şahsınızda konferansa katılan tüm 
davetlilere selam ve saygılarımı sunarım.

Salim Uslu,
Hak-İş Genel Başkanı”

“Göndermiş olduğunuz nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Sendikanızın 
düzenlemiş olduğu Türkiye’deki Posta Sektörünün Liberalleşmesi konulu konferansa 
katılamadığım için üzgünüm. Konferansın başarılı geçmesini diler, tüm katılımcılara 
saygı ve sevgilerimi sunarım. Saygılarımla.

Pevrul Kavlak,
Türk-İş Genel Sekreteri”
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Ülkemizdeki posta sektörünün durumu, gelişmeleri ve geleceğe yönelik 
çalışmalarını anlatmak üzere Sayın Genel Müdürümüz Osman TURAL Bey’i kürsüye 
arz ediyorum. 

Buyurun Sayın Genel Müdürüm.
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OSMAN TURAL

PTT GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI: 

Yabancı ülkelerden katılan değerli konuklar,

Ülkemizden katılan saygıdeğer misafirler,

Öncelikle hepinize hoş geldiniz der, böyle bir konferansın, böyle bir panelin 
ülkemizde düzenlenmesinde ortaya koymuş olduğu iradeden dolayı Haber-İş 
sendikasının, başta Genel Başkanı olmak üzere, tüm yetkili kurullarını da tebrik 
ederim.

Burada konuşmak istediklerimin bir kısmı PTT Genel Müdür’ü olarak, bir kısmı da 
Osman TURAL olarak söyleyeceğim şeyler. Ancak bunların hangisinin PTT Genel 
Müdürü olarak söylendiğini, hangisinin de Osman Tural olarak söylendiğini net 
çizgilerle ben de ayrıştırılabilmiş değilim. O yüzden konuştuklarım birilerinin hoşuna 
gitmezse şimdiden onlardan af dileyip sözlerime hemen başlamak isterim. 

Burada posta sektörünün liberalleşmesi konulu bir konferanstayız. O 
yüzden öncelikle liberalizasyon, serbestleşme gibi kavramlarla ilgili bazı 
konuların açıklığa kavuşturulması gerekir. İlk olarak bu ülkede herkesin 
anlaması gereken şey, serbestleşmeyle özelleştirmenin aynı şey olmadığıdır.  
Ülkemizde ne yazık ki serbestleşme ve Liberalizasyon dendiğinde bunları 
özelleştirme ile karıştıran, “aaa her şey özelleşecek” gibi bir anlayışa sahip 
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olan insanlar var. Bir kere ikisi tamamıyla farklı şeyler, tamamıyla birbirinden 
ayırt edilmesi gereken şeyler. Liberalizasyonla ilgili söylenmesi gereken şey 
sektör ayırt etmeden, bu işin kaçınılmaz olduğunun herkes tarafından kabul 
edilmesidir. 

Serbestleşme işin olmazsa olmazıdır. Yani az evvel hem Sayın Sendika 
Başkanımız Ali Bey’in hem de yabancı konuşmacının bahsettiği gibi, tekerleği 
yeniden icat etmeye gerek yok. Biz o tecrüben faydalanıp onun üstüne bir şeyler inşa 
etmeliyiz. Tabi,  eski kamu yönetimi anlayışına göre kamu idaresinin genel müdürü 
olarak belki de Liberalizasyona en başta benim karşı çıkmam gerekiyor. Çünkü 
liberalizasyondan, serbestleşmeden en fazla etkilenecek olan kişisel anlamda ben 
ve benim arkadaşlarım olmakla beraber, kurumsal anlamda da 37 bin çalışanı ile 
Türkiye’nin en büyük kurumlarından birisi olduğu için PTT kurumudur.  Dediğim gibi 
o yüzden bu işe önce benim karşı çıkmam lazımdı. 

Ancak Genel Müdür tarafım karşı çıkmaya birazcık yakın duruyor ise de, Osman 
TURAL tarafım “niye yeniden böyle bir tecrübe yaşayacaksın ki, zaten dünyada her 
tarafta serbestleşme gerçekleşmiş” diyerek, başkalarının tecrübelerini yaşamak 
yerine onların tecrübelerinin iyisini, güzel kısımlarını alıp, sürecin bir an evvel hem 
ülke, hem müşteriler, hem de kurumun lehine sonuçlandırılmasını ve bu şekilde bir 
düzenlenmeden yana olmamı emrediyor. Dolayısıyla liberalleşmenin kaçınılmaz 
bir şey olduğunu, başka ülkelerin tecrübelerinden de yararlanmak suretiyle 
liberalleşmenin olumsuz etkilerini en aza indirgeyecek şekilde bu sürecin 
yönetilmesine katkıda bulunmanın daha doğru bir yaklaşım ve anlayış olacağını 
kabullenerek bu işin yürütülmesi gerekiyor ve biz de bu yeni kamu yönetimi 
anlayışı çerçevesinde bu yönde tavır takınmak suretiyle iş ve işlemlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. 

Özelde konumuz posta sektörünün liberalleşmesi olduğundan sanırım oraya 
odaklanmamız gerekiyor. Sayın Sendika Başkanımızın da söylediği gibi, zaten şu 
anda yürütmekte olduğumuz hizmetlerin % 90’ı liberalleşmiş vaziyette. Bu gün 
yürüttüğümüz, “Financial Services” dediğimiz parasal posta işlemleri, tamamıyla 
rekabet ortamında yürütülen iş ve işlemler. Kargo ve lojistik iş ve işlemleri de aynı 
şekilde. Kala kala, 5584 sayılı yasamızda tanımlandığı üzere “kapalı zarf içerisindeki ki 
tekel niteliğindeki gönderiler” kalıyor. Onu da benim ve bu ülkede yaşayan herkesin 
bildiği gibi kargo sektöründe faaliyet gösteren şirketler, kargo adı altında kargo şekli 
vermek suretiyle yapmaktadırlar. Bunu yasak olmasına rağmen yapmaktadırlar. 

Değişik zamanlarda değişik şekillerde posta tekeline uymayanları yakalasınlar 
diye postacılar görevlendirilmiş. Onlar da baskınlar yapmışlar, bunları zapt altına alıp 
ceza verme yoluna gitmişler. Sonuç; sıfır! Sonuç alma yönünde sıfır. Böyle olunca 
biz de 2003 yılından itibaren PTT olarak dedik ki, yasakçı anlayışla bir yere varmak 
mümkün değil, başka yollar denemeliyiz. Onlarla hizmet kalitesi anlamında rekabet 
etmeli ve bu şekilde halkın teveccühünü kazanmalıyız. Bakın bu anlayışla, 2003’te 
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ve 2004’te Türkiye’de bizim kabul etmiş olduğumuz toplam mektup gönderisi sayısı 
1 milyarın altında, 956 milyon falan civarında iken hizmet kalitesinin arttırılmasına 
yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bu mektup gönderisi kapasitemiz 
yaklaşık % 30’luk bir artışla 1 milyar 200 milyonlara ulaştı. Yasakçı anlayışla bunun 
sağlanabilmesi mümkün değildi. Kanuni hakkımız olmasına rağmen kimseye ceza 
vermedik o dönemde, kimseye gidip bizim işimizi niye yapıyorsun demedik, yalnızca 
hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarla bu işi gerçekleştirdik.

Bildiğiniz gibi 1995 yılında PTT bölündü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. olarak 
Telefon kısmı ayrıldı. Bu bölünmeden sonra herkesin dediği; “Türkiye’de postadan 
bir şey olmaz! Zaten mektup falan da kalmadı, bunlar yok olup gider!” Biz dedik ki; 
“arkadaşlar, biz daha ölmedik, ölmeyeceğiz de. Dünyada posta sektörlerinin hepsi 
ayakta ve daha hiç birisi ölmedi. O dönemde, Anadolu’daki tabirle sanki üzerimize 
“ölü toprağı serilmiş” bir yapıdaydık. Telekom hep paraları kazanmış bize bakmış 
gibi bir algı vardı herkeste. Posta öyle bir yapıya bağlanmıştı ki, hani vardır ya hasta, 
ama ölmesin ama iyileşmesin de, öyle oralarda bir yerde dursun, işte tam öyle bir 
yapıydı karşılaştığımız yapı. Telekomla ayrıldıktan sonra da “zaten bunlardan bir şey 
olmaz” anlayışı ile Telekom’un tahsilât işlemlerini bize verdiler ve bu işlemlerden de 
bize % 7’lik de bir pay verdiler. Bu % 7 ile de size destek veriyoruz, bizim sayemizde 
ayaktasınız anlayışı ile davrandılar. Tabi bugün bu anlayışların hepsi geride kaldı. 

Arkadaşlarımızla oturduk, bu yapıdan nasıl kurtuluruz anlayışı ile çalıştık. 
Aslında PTT olarak bizim hem dünyaya hem Türkiye’ye göstermek istediğimiz 
şey çalışarak başarabileceğimizdir. Bu süreçte, çok istemesine rağmen bir 
başka programı nedeniyle aramızda olamayan Sayın Ulaştırma Bakanımızın 
gerek himayesi gerek vizyoner bakış açısı gerekse bizim atmış olduğumuz her 
adımda, fikri ve fiziki anlamda, bize vermiş olduğu sonsuz desteğin sağlamış 
olduğu güçle, ilerledik. Kendilerine tüm şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür 
ediyorum. Ayrıca bunu yaparken de gerek işçi sendikalarımız gerekse memur 
sendikalarımızla istişari nitelikte kararlar almak suretiyle onları da sürece dâhil ettik. 
Bu süreçte yeni uygulamalar ortaya koyduk, bu uygulamalar aslında PTT’nin daha 
önceki dönemde uygulamaya koyması gereken ama geç kaldığı için de koyamadığı 
uygulamalarıydı. 

Öncelikle otomasyon sisteminden bahsetmek isterim. Arkadaşlar, 
düşünebiliyor musunuz? Bu ülkede tüm bankalar EFT işlemlerini otomasyon 
sistemi üzerinden yaparken PTT’de otomasyon sistemi yoktu. Ve bu otomasyon 
sisteminin altyapısını da “Kardeş İdare” Telekom sağlıyordu.  Telekom Bankalara 
sağladığı otomasyon altyapısını PTT’ye sağlamamış veya daha yumuşak bir ifade 
ile PTT bu yapıyı kurmamıştı. 1995 yılından itibaren 2002 yılına kadar otomasyon 
altyapısı kurulan işyeri sayısı yalnızca 707. Toplam işyeri sayımız da 4 binin üzerinde. 
Size soruyorum; “bu kurulan sistem kolaylık mı yoksa zorluk mu getiriyor?”  Sistem 
bütün işyerlerine kurulmadığı için işleri kolaylaştırmamış daha da zorlaştırmıştır. 
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Bunun nedeni; Otomasyon olan işyerlerinde yapılan iş ve işlemlerin otomasyon 
sisteminden yapılırken aynı zamanda manuel olarak da yapılma zorunluluğudur. 
Çünkü muhatap taraf manuel olarak işlemlere devam ederken işlemin diğer işyerinde 
karşılık bulması için çıkış yerinden de manuel olarak işlenmesi gerekmektedir. Bu 
iş yükünü haliyle arttırmıştır. Biz iki senelik bir süre içerisinde tüm işyerlerimizi 
otomasyon sistemine açtık. Şu anda PTT’deki tüm işyerleri otomasyona açıktır. 

Hiçbir banka ve finansal işlem sunan kuruluşun olmadığı 1400’den fazla 
işyerinde yalnızca PTT var. Bununla övünüyoruz tabii ancak özel sektörü de 
suçlamıyoruz. Tabi ki ticaretin kuralı bu. Kâr etmeyeceği yerde kimsenin gidip işyeri 
açmasını beklemek abesle iştigal olur. Bende özel sektör temsilcisi olsam, cebimde 
para olsa, yatırım yapmayı düşünüyor olsam, kar getiren yere yatırım yaparım. Bu 
PTT’nin KİK olmasından kaynaklanan bir durum. Kamusal anlamdaki iş ve işlemleri 
yapmak zaten kamunun, devletin görevi. Kamu gelsin onu yapsın. Dolayısıyla 
empati yaptığımızda ve özel sektörü niye kâr olmayan yerlerde iş yapmıyor diye 
suçlamanın doğru olmadığı kanaatindeyim.

Şimdi otomasyon altyapısını kurduktan sonra buna paralel olarak yaptığımız 
diğer değişiklik, kurduğumuz bu otomasyon altyapısını hem müşterilerimizin, yani 
vatandaşlarımızın hem de bu vatandaşlara hizmet sunan diğer kurum ve kuruluşların 
hizmetine sunmak oldu. Şu anda bizim otomasyon sistemimiz üzerinden yapılan 
işlem çeşidi 178 tane. 152 tane kurum ve kuruluşla anlaşma imzaladık, onların iş ve 
işlemlerini otomasyon sistemi üzerinden yapılmasına imkân sağladık. Dolayısıyla 
ne oldu biliyor musunuz? Bizim parasal, finansal alandaki iş ve işlemlerimizdeki 
sayımız aylık 23 milyona ulaştı. Şu anda postanelerde ayda gerçekleştirilen 
“transaction” dediğimiz işlem sayısı 23 milyon. Bunun anlamı şu; her ay 15-16 
milyon tane vatandaşımız, müşterimiz, postanelere geliyor, finansal alandaki 
ihtiyaçlarını görüyor. Maaşını alacak olan maaşını alıyor, aldığı maaştan ödemeleri 
yapması gereken her şeyin ödemesini yapıyor, para göndermek istediği bir kimse 
varsa gönderiyor. Yani birçok işlemi yapmak için değişik yerlere gitmesine gerek 
olmadan tek bir merkezden işlemini yapıyor. Orada da slogan olarak dedik ki, “Tek 
hedef hizmet, tek adres PTT”.

Bunların yanında binalarımızı da müşteri memnuniyetini ve çalışan motivasyonunu 
arttıracak şekilde yeniden dizayn ettik. PTT binalarımız aşağı yukarı şu anda 
içerisinde bulunduğumuz salon kadar güzel, refah veren, ferah mekânlar haline 
geldi. Burada bir anımı da paylaşayım sizlerle; Elazığ’a gittik açılış yapacağız, sıcak 
bir yaz günü. İşte biz Genel Müdür olarak önceden gittik açılış yapılacak yere kurdele 
falan koyuyoruz ya, bakanlar gelecek. Vatandaşlar içeriye girmiş kurulmuş bizim o 
güzel klimalı yere. Dedik ki “ya bakan gelecek, bir dışarı çıkıverin” dinletemedik. 
“yok, kardeşim, dışarısı sıcak, sen istiyorsan kendin çık, burası serin, ben dışarıya 
çıkmam!” dediler. Yani anlatmak istediğim şu; eskiden vatandaşı postaneye 
getirmeye çaba sarf ediyorken şimdi vatandaşı postaneden dışarıya çıkartmakta 
zorlanıyoruz.  
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Bunları nasıl yaptık? Çalışanlarımızın vermiş olduğu destekle yaptık. 
Özellikle dağıtıcılarımız ve gişelerde çalışan arkadaşlarımız buna inanmasaydı 
bizim bunu gerçekleştirme şansımız yok idi. Şimdi biz zaman zaman illere 
gidiyoruz, illere gittiğimizde ben birazcık sıra dışı bir genel müdür tavrı sergiliyorum. 
Ne düşünüyorsam onu söylemekten, nasılsam öyle davranmaktan hiç geri kalmadım. 
Bu başlangıçta böyle problematik gibi görünse de zaman içerisinde yarar getirdiği 
inancındayım. Ben arkadaşlarımla konuşurken arkadaşın müdürünü, başmüdürü, 
orta müdürü, yan müdürü, yabancı müdürü dışarıya atıyorum, arkadaşlarla bir gelin 
oturalım, konuşalım diyorum. Dağıtıcı arkadaşlar olsun, gişe memuru arkadaşlar 
olsun onlarla oturuyoruz konuşuyoruz. Soruyorlar cevap veriyorum, soruyorlar 
cevap veriyorum, soruyorlar cevap veriyorum. Ya Genel Müdür bunları nereden 
biliyor! Demek ki bizimle ilgileniyor anlayışından sonra arkadaşlarla belli bir noktaya 
geliyoruz, anlaşıyoruz. Arkadaşlar, derdiyle dertlenilmeyen personelin size 
hizmet etmesini beklemek kadar abesle iştigal bir şey yok. İdarecinin en önemli 
görevlerinden bir tanesi personelin derdiyle dertlenmektir. Ama bunu yaparken 
de samimiyetten uzak olmamalıdır. İçten, gerçekten onların derdine çözüm 
üretecek, onların derdini hissedecek bir anlayış sergilenerek bu insanların 
motivasyonu ve verimliliği arttırılabilir. 

Daha önce de belirttiğim gibi 37 bin adet çalışanımızın bir tanesinin bile tırnağı 
kanasa, o acıyı kalbimizde hisseden bir yönetsel anlayış, idari anlayış sergilediğimiz 
için bu başarılar gerçekleştirilebiliyor. Bu süreçte zaman zaman bizi sert bulan 
arkadaşlarımız da oluyor, ama ben hep örnek veriyorum; öğrencilik yıllarımda 
sevmediğim disiplinli hocaları şimdilerde yaptıklarından ötürü hayırla yad ederken, 
disiplinsiz davranan hocaların çoğunu pek iyi anmıyorum. Sanırım sizde bu konuda 
benimle aynı kanaate sahipsinizdir.

Şimdi, PTT’de neler yaptığımızı bir şekilde buraya kadar anlattık. Şimdi 
ülkemizde posta sektörünün liberalleşmesiyle ilgili sürecin nasıl devam ettiğinden 
bahsedelim. Arkadaşlar biz bir kanun tasarısı hazırladık ve Bakanlığımıza teslim 
ettik. Bu kanun tasarımız Bakanlar Kurulumuz tarafından imzalandı, Parlamento’ya 
gönderilme süreci içerisinde. Bu tasarıyı hazırlarken gerek sendikalarımızla gerekse 
özel sektörde faaliyet gösteren şu anda adı kargo şirketleri olan ama posta alanında, 
lojistik alanda faaliyet gösteren şirketlerimizin temsilcileriyle değişik zamanlarda 
değişik şekillerde bir araya gelerek istişari görüşmeler yaptık. 

Peki, bu tasarıda neler öngördük? Burada öncelikle bir düzenleyici otorite 
kurulması öngörülüyor, bu düzenleyici otorite sektördeki düzenleyici iş ve 
işlemleri gerçekleştirecek. Yine evrensel hizmet garanti altına alınıyor ki 
konuşmacılarımızın tamamı evrensel hizmetin garanti altına alınmasıyla ilgili 
konuya değindiler, o konu da değerlendirildi. Gerçi bu konular detaylı olarak 
daha sonraki günlerde panelimizde değerlendirilecektir. Ben genel anlamda bilgi 
vermek adına bunları söylüyorum. 
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Tabii sektörde rekabet ortamının yaratılmasının yanında sektörün idari, mali ve 
diğer açılardan sağlıklı bir şekilde yapılanması bana göre her şeyin önünde geliyor. 
Bu kanunla, bu yasa tasarımızla bu konu da detaylı olarak ele alındı. Hepsinden 
de önemlisi bana göre; serbest rekabet ortamında faaliyet gösterecek olan 
kamu idaresinin de yeniden yapılanmasına imkân sağlayan, A.Ş. olarak yeniden 
yapılanmasını öngören hükümler bu kanunumuzda yer aldı. Tabii bu “anonim şirket 
oluyorsunuz, satılacak mısınız?” sorusunu gündeme getiriyor. 

Ancak satılmak, özeleştirilmek için illa anonim şirket olamaya gerek yok ki. 
Anonim şirket olmak istememizin nedeni; ben hep ringe benzetiyorum. Ringe 
boksörler olarak bizi çıkartıyorlar, özellikle bu rekabete açık alanlarda benim 
ayağıma bir tane pranga bağlıyorlar, ondan sonra da diyorlar ki bana kargo 
sektörüyle rekabet et. Ben ayağımdaki prangalardan dolayı koşamıyorum ki, 
sağa sola gidemiyorum ki veya ileriye doğru gidemiyorum ki! 

Niye bunu söylüyorum? Ülkemizde biliyorsunuz kamu idaresi iseniz kamu 
idaresinin uymak zorunda olduğu belli kurallar var; işte İhale Kanunundan tutun 
Personel Mevzuatına, Personel Mevzuatından tutun Disiplin Mevzuatına kadar. 
Benim bir ihaleyi yapmamın asgari süresi altı ay, eğer o da Kamu İhale Kurumuna 
şikâyet edilmemişsek! Yani Kamu İhale Kurumuna başvurulmamışsa ihale 
sonuçlandıktan sonra! Başvurulmayan ihale de yok gibi, mutlaka kaybeden bir 
firma haklı veya haksız bir dilekçe ile kamu ihale kurumuna başvuruyor. Az evvel 
bir sendika temsilcimiz Samsun’da bize bu sene elbise verilmedi dedi. Doğru elbise 
verilmedi, niye verilemediğini açıklayayım? Yaptığımız ihale, ihale yapıldıktan sonra 
iptal edildiği için verilemedi. Ve o ihale çalışmalarını taa geçen senenin, önceki 
senenin altı ay evvelinden başlattığımız halde verilemedi. İhaleyi yapıyorsunuz, her 
şey bitmiş oluyor, altı ay sonra Kamu İhale Kurumundan iptal kararı geliyor. Hadi 
bakalım sil baştan! Ve bunlar küçücük şeyler de değil. 

Dolayısıyla tasarı bize belli alanlarda, serbest rekabet ortamında faaliyet 
gösteren diğer kurumlar gibi hareket etmemize imkân sağlamak üzere 
oluşturuldu. Örgütlenmemiz zaten Sendika Başkanımızın bahsettiği gibi, üstte 
bir holding, altta lojistik, posta ve bankacılık şeklinde, öngörülen yapı o şekilde. 

Biz tasarıda bu yapıya farklı bir şey daha ekledik; bizim destek hizmetlerimizi 
sağlayan bir tane birim ekledik. Çünkü posta ayrı, banka ayrı, lojistik ayrı olunca 
aynı mekânları kullanacaklar. Bu sefer, sen çok kullandın ben az kullandım, 
sen çok kullanıyorsun ben az kullanıyorum çatışması çıkabilir düşüncesiyle 
bunu ekledik. Dolayısıyla tüm mal mülk PTT holding tarafından sahiplenecek 
ki, Japon Posta İdaresinin modeli böyle bir modeldir, diğerlerine kiraya 
verilecek, kullanım payı alınmak suretiyle, herkes ne kadar yer kullanıyorsa o 
kadar masrafına katlanacak bir yapı öngörüyoruz. 

Liberalleşmeyle ilgili Batı’nın yaşamış olduğu, Avrupa Birliği’nin yaşamış olduğu 
sürece baktığımızda öyle hemen liberalleşme olmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz 
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bu konuda üç tane direktif var, bu üç tane direktifin Avrupa Parlamentosu’nun almış 
olduğu kararlar doğrultusunda süreyi ikişer üçer yıl, dörder beşer yıl geriye attığını 
görüyoruz. En son direktifle de bunun 2010 sonunda, liberalleşmesi öngörülen 
posta hizmetlerinin, tekelin kalkması öngörülen posta hizmetlerinin bazı ülkeler için 
2012’ye doğru ertelendiğini görüyoruz. 

Arkadaşlar, Avrupa Birliği kendisi ile ilgili almış olduğu kararları ülkeler 
bazında da değerlendirme imkânı veren bir yapıya sahip. Ama bizim ülkemizde 
ne yazık ki kraldan daha fazla kralcı bazı anlayışlara belli kurumlarda rastlıyoruz. 
Dedikleri “Avrupa Birliği direktifi bunu diyor, bu olmazsa olmaz!” Yok böyle 
bir şey, bunu kabul etmiyorum. Ben uygulayıcıyım, uygulayıcının dertlerine, 
uygulayıcının sözlerine kulak verecek bir anlayış olmalı. Biz de gözümüz kapalı 
yürümüyoruz. Avrupa Birliği’nin neler yaptığını, nasıl yaptığını görerek hareket 
etmek istiyoruz. Avrupa Birliği daha önceki vermiş olduğu süreleri, mevcut 
posta idarelerinin tamamıyla yok olmasını engellemek üzere aştı.

Gonzales diye bir profesörümüz vardı, O’na bir çalışma yaptırılmıştı. O çalışmanın 
çıktılarını biz bir şekilde profesörümüzle paylaştık. İşte sektör liberalleştiğinde hangi 
posta idaresi ne kadar kayba uğrayacak şeklinde, yani çalışma yaparak belli kararlar 
alınıyor, çalışma yaparak belli sonuçlara varılıyor.

Diğer taraftan burada ülkemizde posta sektörünün liberalleşmesine bakarken 
özellikle Türk’lerin, dünyadaki liberalleşmeden ne tür pay alacağımıza da 
bakmamız lazım. Hep göz ardı ettiğimiz nokta o. Neden TNT Türkiye’de varsa, 
DHL Türkiye’de varsa, UPS Türkiye’de varsa benim posta idaresi olarak diğer 
sektörlerle birlikte kurmuş olduğum bir lojistik ve posta şirketi Amerika’da, 
Almanya’da, İngiltere’de, İspanya’da görev yapamıyor? Niye olmasın? Yani 
liberalleşme hep birilerinin yararına mı olacak? Hep birilerinin gelip belli 
pazarlarda iş yapmasının önünü açacak düzenlemeler mi olacak.? O zaman 
eşit olmamız lazım. Ama hadi bakalım siz gidin Almanya’da bir tane Türk posta 
şirketi olarak faaliyet gösterin veya İngiltere’de veya Avrupa Birliği’nin herhangi 
bir ülkesinde. Türkiye’de görmüş olduğunu kolaylıkları orada görebilecek 
misiniz? İşin bu bölümü Osman Tural tarafı tabii, onu şimdiden söyleyeyim.

Liberalizasyon varsa eşitlik olmalı, eşitlik varsa her türlü şartta eşitlik olmalı. Senin 
sermaye birikimin tamam, yatırım yapacak yer arıyorsun ondan sonra liberalleşmek 
için, pazarlar oluşturmak için değişik düzenlemeler yap işin kolayı bu. Benim daha 
ekmeğim yok, karnımı zor doyuruyorum, daha emekleme aşamasındayım. Eşitiz 
biz. Böyle eşitlik olmaz! Ha bizim de aklımızı başımıza devşirip nasıl bizim ülkemizde 
liberalleşmenin nimetlerinden uluslararası kuruluşlar yararlanabiliyorlarsa bizim de 
bu nimetlerden yararlanacak oluşumları bir an evvel ortaya koymamız lazım. 

Ulaştırma Şurasında biz sektör temsilcileriyle böyle bir karar aldık, bir tane Türk 
şirketinin 2050 yılına kadar dünyanın ilk 10 büyük şirketlerinden bir tanesi haline 
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gelmesiyle ilgili çalışma yapmayı kararlaştırdık, inşallah böyle bir şirketi hep birlikte 
kurarız. Kaldı ki bizim ülkemiz coğrafi konum olarak Asya ile Avrupa’yı, Kuzey ile 
Güney’i, Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan bir konumda. Coğrafi olarak zaten 
gördüğümüz köprü vazifesini, gerek lojistik gerekse posta ile ilgili iş ve işlemlerin 
yürütülmesinde de kullanarak bu anlamda da ülkemizi köprülük vasfına kavuşturma 
imkânına sahibiz. 

İnşallah arkadaşlarımızla birlikte bunu gerçekleştiririz ama bu sektörel bir vazife, 
sektörel bir oluşum olmak zorunda. Ben PTT olarak bunu karşılamaya, böyle bir 
oluşuma girmeye karar verirsem bu yanlış olur. Ben ancak buna önderlik edebilirim, 
buna paydaşlık edebilirim, belki liderlik edebilirim öyle diyelim ama sektörün 
bunu düşünmesi lazım. Yani liberalizasyonun ülkemizde posta sektörünün 
liberalleşmesinin yalnızca ulusal düzeyde değil uluslararası düzeyde 
liberalleşmeye, liberalleşmenin nimetlerinden nasıl faydalanırıza doğru 
düşünsel anlamda ilerlemesi gerekir. 

Ben bu panelde bunların da değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Yalnızca 
iç pazarda faaliyet gösterecek şirketlerin ülkeye yararı olmayacağını düşünüyorum. 
Önemli olan global pazardan pay almak suretiyle ülkelerin kendi menfaatlerini 
arttırması, tüm dünya bunun peşinde. İşte Ali Bey söyledi; Avrupa Birliği niye 
oluşturuldu? Ortak bir Pazar üzerine oluşturuldu. Avrupa Birliği gelişmeyi niye 
sağladı? Ortak pazarı genişletmek için sağladı. Liberalleşme de onun için tabii, 
liberalleşme niye var? Avrupa Birliği’nin üretmiş olduğu güzel liberal şirketler var; 
liberal ekonomiden, liberal pazardan pay alabilecek şirketler var. 

Arkadaşlar, unutulmaması gereken nokta şu; gerek birey gerek ülke gerekse 
şirketsel bazda çıkarı olmayan hiçbir oluşuma hiçbir grubun katkıda bulunması 
mümkün değil. Bunu beklemek saflık olur. Bakın çok net söylüyorum. Olay 
kazan kazan olayı olmalı, win win olayı İngilizce’yle, sen de kazanacaksın ben 
de kazanacağım ortak kazançlarda buluşursak kârlılık ortaya çıkar. Çıkarlar 
çakıştığı zaman, çatıştığı zaman değil. Çatışma yerine “çıkarların çakışmasını” 
ön plana çıkacak uygulamalar yapmalıyız. 

Sözlerimi fazla uzattım, vaktiniz ayırıp beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür 
ediyorum. Bir kez daha forumun ülkemize, ülkemiz posta idaresine, dünya posta 
idarelerine ve dünya posta çalışanlarına önemli katkılar sağlaması ümidiyle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 
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ALİ DENİZ

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ:

Sayın Genel Müdürümüze sunmuş olduğu değerli katkılardan dolayı teşekkür 
ediyoruz. 

Sayın Bakanımızın programda olan konuşması Konferansa katılamaması 
nedeniyle ertelenmiş durumda, o nedenle saat 12.00’ye kadar çay-kahve ikramımız 
var, 12.00’de aşağı salonda yemeğimiz var. 

Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum, afiyet olsun. 

ARA

ALİ DENİZ

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ:

Evet, herkese afiyet olsun. 

Öğleden sonraki bölümümüzde posta sektörünün liberalleşmesi konusundaki 
hukuki gereksinimler ve deneyimler bölümünü gerçekleştireceğiz. Bu panelin 
moderatörü Ingeborg SAETRE ve diğer ekiple birlikte size sunum yapacaklar. 

Buyurun.
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INGEBORG SAETRE

UNI AVRUPA POSTA POST&LOJİSTİK BAŞKANI :  

Sevgili iş arkadaşlarım, sevgili arkadaşlar 

Davetiniz ve bize bu konferansı yaşattığınız için çok teşekkürler. 

Konferans çok iyi gelişiyor ve bu ilk panelde  posta piyasasının liberalleştirilmesi 
hakkındaki ilk panel açık oturumuna sizi davet etmek istiyorum. Burada bulunduğum 
için ve bizimle deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz.  Almanya’dan 
Avrupa Birliği Parlementosu milletvekili Jutta  Steinruck ve Avusturya  UNI Brüksel 
ofisinden gelen Cornelia Berger de aramızda. 

Onlara söz vermeden önce bu  fırsatı yakalamışken bende  bazı sözler söylemek 
istiyorum. 1990’larda böyle bir panelin başkanıydım. Avrupa Birliği posta sektörünü 
liberalleştirme ve geliştirme çalışmalarına başlamıştı. Onlar sadece Telekom 
sektöründe liberalleştirmeyi bitirdiler. Onlara göre posta sektörünün liberalleştirilmesi 
sadece 6 hafta alacaktı.  Ama burada serbest bir piyasa oluşturmak yirmi yılda üç 
defa değişikliğe uğramıştır ve serbestleştirilmiştir. Üstelik bu AB’nin tüm ülkelerinde 
hala geçerli değildir.

Neden ve nasıl olup ta posta liberalleştirme yirmi yıl sürdü ve bu bize neyi 
göstermektedir?  

Hükümetlerin bu zamana kadar rengi yeşil veya kırmızı, görüşü sağ ya da sol 
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olsun ulusal düzeyde yönergeleri uygulamak için ulusal bir niyet olmamıştır. Yirmi 
yıldır kötü bir politika izlendiğini görmüşlerdir. İlk düşünce posta hizmetinin  
liberalleştirilerek daha ucuz ve daha iyi olmasıydı. Bugüne kadar olan tecrübeler 
bize tersinin olduğunu göstermektedir. Liberalleşmede en uzun tecrübeye 
sahip olan İsveç’te bile durumun iyi olmadığı ve pazarın liberalleştirildiği bu 
ülkede hizmetlerin hala ucuzlatılamadığını gösteren çok sayıda rapor vardır. 
İsveç’ in eski başbakanı Olof Palme tarafından gerçekleştirilen posta sektörünün 
liberalleştirilmesinin sonuçlarını genel olarak olumsuz olarak göstermektedir. 
Uluslararası platformda saygınlık kazanmış olan Palme’nin amacı toplumdaki çocuk 
ölüm oranının azaltılması ve vatandaşların bilgiye ulaşımı ve iletişiminin ücretsiz 
olmasıydı.

Posta’da ki meslektaşlarım, Posta en eski ve en gelişmiş iletişim sistemidir. 
Her yerde, her ülkede ve her köydedir.  Tüm vatandaşlara ulaşan ve buna kefil 
olan  tek ve biricik sisteme sahibiz ve tüm ülkelerde olan bu altyapının bir parçası 
olarak bu altyapıyı değiştirebiliriz.  Ama önce doğru şeyler yapmakta olduğumuza 
inanmamız gerekmektedir. Burada sorulması gereken soru ise eğer liberalleştirme 
gelecekteki zorluklarla başa çıkmak için doğru ilaç ise, bizim bu işin merkezinde 
olup olmadığımız ve zorlukların arasındaki mesafenin ne kadar büyük olduğudur. 

Şunu söylemem gerekirse ben posta sektörünü bu yıl biliyorum. İşe kırk 
yıl önce Novepost  saymanı olarak başladım ve ben dördüncü nesil posta 
çalışanıyım. Annem, babam, dedem ve ninem de posta çalışanlarıydı. Postayı 
biliyorum ve postayı seviyorum ve eğer birisi postamı mahvetmeye cüret 
ederse ona çok hem de çok kızarım. Ben posta sektörünün altyapıda güçlü bir 
parça olmasını istiyorum ve posta çalışanlarının aileleri için de iyi bir işyeri olduğunu 
düşünüyorum. Ben posta çalışanı olmaktan gurur duyuyorum ve sizlerin de 
duymanızı istiyorum.

Ben ve sendikam da şuna inanmaktayız ki posta pazarı rekabete uygun 
değildir ve bundan dolayı da sendikam olan Postcam son birkaç yıldır AB 
posta politikasının uygulanmasına karşı yasal yollarla mücadele etmektedir ve 
Norveç’te bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bu durum bir başlangıçtır ve yerel 
gazetelerden ulusal medyaya kadar tüm medya araçlarında çok geniş yer almıştır. 
Şunu vurgulamak isterim ki Postcam prensipte bir posta rekabetinden yana değildir. 
Tabii şunu ortaya koymak istiyoruz ki bazı alanlarda rekabet daha iyi ve daha ucuz 
hizmet sağlamaya olanak verebilir. Norveç’te yapılan bir alan çalışmasının 
sonuçlarına göre müşterilerin çoğunluğu liberalleştirmenin kötü sonuçlarını 
yüksek fiyata düşük kalitede hizmet veya hükümetin kayda değer bir kaynak 
elde etmesi çabası gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu araştırma sonucundaki 
sorun dolayısıyla rekabetin kendisi değil, aslında daha çok rekabetin pazarın 
bu bölümünde istenildiği gibi işlemediğidir. Ancak bazıları posta hizmetinde 
rekabet olmazsa hizmetin etkisiz olacağını bildirmekte ve pahalı fiyata düşük kaliteli 
hizmet verileceğini düşünmektedirler.  
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Sevgili arkadaşlar, şunu vurgulamak istiyorum ki geleneksel posta 
hizmetinin en ciddi rakibi kısacası ücretsiz internettir. Posta hizmetinin ortadan 
kaldırılması ya da geleneksel posta pazarlarının uygulanmaya konması durumunda 
geleneksel posta hizmeti yine de kuvvetli bir rekabet içindedir. Posta çalışanları 
ve dünyanın her yerinde bulunan üyelerimiz kendilerini etkinlik oranının 
artmasına ve daha geniş bir görüşe sahip olmaya hazırlamalılar. Şayet şirketler 
ve çalışanları değişiklikleri kabul etmezlerse ne müşteriler ne de hükümetler 
bu faturayı ödemek için istekli olmayacaktır. Diğer bir deyişle dağıtımda rekabet 
olmaksızın müşterilere düşük fiyata hizmet vermek için bir baskı oluşacaktır. Posta 
pazarının liberalleştirilmesinin iyi bir fikir olduğunu düşünenlere buradan meydan 
okumak istiyorum.

Sizler hangi konunun en önemlisi olduğuna dair karar vermek zorundasınız. O da; 
müşterilere ve piyasalara yüksek kalitede bir posta hizmeti sağlandığında rekabetin 
tanıtımı prensipte olmalıdır. Bana göre rekabet bir araçtan başka birşey olamaz; 
Şayet araç işe yaramıyorsa kullanan kişi tekrar düşünecek kadar akıllı olmalıdır ve 
bizim de sorguladığımız şey budur. Sizlere buradan saatlerce konuşabilirim ancak 
bu mümkün değil; dolayısıyla onun yerine sizlere kürsüye panelin konuşmacısı olan 
kişiyi çağırmaktan kıvanç duyuyorum. Jutta, kürsü senin…
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JUTTA STEINRUCK

AVRUPA PARLEMENTO  ÜYESİ:

Öncelikle meslektaşlarım gibi ingilizce değil de kendi ana dilimde konuşma fırsatı 
için müteşekkirim. 

Adım Rita Steinbrug. Bir buçuk yıldır Avrupa Parlamentosunda görev 
almaktayım. Memleketim Land Rheinland-Pfalz’da çok uzun yıllar sosyal politika ve 
istihdam politikaları üzerine çalıştım. Aktif bir iş kadını olarak Avrupa Parlamentosuna 
yönelik işveren ve çalışan haklarına dair önergelerim mevcut. Konuşmamda 3 
hususa değinmek istiyorum. Benim bir işkadını olmam gözlemleme açısından 
parlamento üyeliğinden daha iyi. Biz parlamenterler Avrupa Parlamentosundanız. 
Bu, diğer politika birimlerinden çok daha yararlı. 

Ben aynı zamanda “Türk Dostları” diye bir grubun da üyesiyim. Bu 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği açısından da önemli bir şey. Son bir yıldır Ankara 
ve İstanbul’da posta hizmetlerinin liberalleştirilmesi ile Avrupa Birliği çerçevesinde 
çalışma politikalarına dair görüşler dinledik. 

Son yıllarda Türkiye’ye dair bir çok şey öğrendim. Maalesef yarın tekrar dönmek 
zorundayım lakin umuyorum bundan sonra daha iyi bir iletişim ile sürekli temas 
halinde olabiliriz.

Liberalleşme konusundaki en önemli husus çalışanların durumudur. Bizler için 
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önce insan sonra iş gelmektedir. Avrupa, Avrupa Birliği gayet iyi bir yapıdır. Bu çok 
başarılı. Hepimiz krizden etkilendik.  

TÜRKİYE HABER-İŞ Sendikasının seçtiği bu konu son derece önemlidir. 
Postacılıkta Liberalleşme çok değişik sonuçlar vermiştir. Bugün veya Avrupa’da 
serbestleşmenin iyi gitmemesi demek burada da işlerin iyi gitmeyeceği anlamına 
gelmemektedir. Her zaman düzeltme şansı, bizim hatalarımızdan öğrenip işin nasıl 
iyileştirileceğini öğrenme şansı vardır. 

Bu nedenle de bu konferansı düzenlemenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. 
Burada harcanan her dakika gerçekten başarı getirecektir. Bugün size özellikle 
Liberalleşmede Avrupa Parlamentosunun önemine değinmek istiyorum.  Avrupa 
Parlamentosu diğer partilerden çok daha sosyal ve sendikalarla çalışma ortaklığı 
içindedir. Avrupa Parlamentosu sosyal sorumlulukları uzun soluklu çalışmaları uzun 
yıllar boyu sürdürebilir. 

Bunun günlük yaşama ve ulusal uygulamalara yansıması gerekmektedir. Bu ise 
en iyi ancak sosyal diyalogla, postada değişimi çalışanlarla birlikte gerçekleştirmekle 
başarılabilir.  
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INGEBORG SAETRE

UNI AVRUPA POSTA POST&LOJİSTİK BAŞKANI :  

Çok teşekkürler Jutta. 

Cornelia’yı sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum, lütfen başlayın.
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CORNELIA BERGER

UNI AVRUPA POSTA POST&LOJİSTİK:

Çok teşekkür ederim, iyi bir öğleden sonra dilerim. 

Adım Cornelia Berger, UNI Avrupa Posta ve Lojistik için çalışıyorum, ofisimiz 
Brüksel’de, Avrupa Enstitüsü’nün yakınındayız. Genel hatları ile bizler Avrupa 
Enstitüsü ile ilişkilerimizi de dikkate alarak Avrupa’daki posta ve lojistik sendikalarının 
işleri ile ilgileniyoruz. Şimdi ve önümüzdeki bir kaç dakika içinde sizlere Avrupa’da ve 
farklı birkaç Avrupa ülkesinde neler olduğunu anlatmak istiyorum. Bazılarınız burada, 
bugün öğleden sonra geç saatlerde ya da yarın daha detaylı bilgi vereceksiniz. Ama 
bazıları maalesef burada bulunmuyor, herkesin gelmesi mümkün olamadı. Ben de 
burada temsil imkanı olmayan birkaç ülkeden bazı örnekler vereceğim. 

Posta liberalleşmesi ile ilgili Jutta ve Ingeborg’dan çok uzun süren ticari 
görüşmeler yapıldığını duyduk. Bu görüşmeler yıllar sürdü. Bu sadece Avrupalı 
bir görüş değil, liberalleşme ile 70’li yıllarda Amerika ve İngiltere’de ilgilenilmeye 
başlandı. Rusya’nın yıkılmasından sonra 90’lı yıllarda alternatif bir sistem yok oldu, 
liberalleşme, ve neo-liberalizm tüm dünyayı sardı. 1994’de Stokholm’de  ticaret 
ve hizmetler konusunda genel bir antlaşma imzalandı. Türkiye’nin de imzaladığını 
düşünüyorum. Bu anlaşmada özel servislerin liberalleşmesinin nasıl uygulanacağı 
net olarak belirtilmiştir. Bu süreç 2020 yılına kadar uzatıldı ve aynı zamanda kamu 
servislerini de kapsadı.   
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Bunun sadece Avrupa Birliği ülkeleri için değil, tüm dünyadaki ülkeler  için 
düşünmeliyiz. Söz konusu anlaşmayı imzalayan ülkeleri düşünmeliyiz, yarın örneğini 
göreceğimiz Kanada ve Yeni Zelanda gibi. Bu ülkelerde şu an liberalizasyon 
gerçekleştiriliyor ve bunun üzerine de konuşacağız.  

1992’den beri Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın hukuksal yapısı, kanun teklifleri 
hazırlamaktadır. Bu komisyon Avrupa Birliği’nin kanun hazırlayan tek enstitüsüdür. 
Yeşil bir kitap basıyor Yeşil Kitap (Green Book) olarak anılıyor, kanunlar ile ilgili ve 
Avrupa’da bu tartışma başladı. 1997’de bir birim oluşturuldu, ilgili ilk yönerge, bir 
bakayım, iç piyasada birliğin posta servisinin yaratılması ile ilgili. 2002’de ikincisi 
çıktı. 2008’de ise son yönerge ile bir miktar süre verildi. Her üç yönerge de Avrupa 
Parlemento’su tarafından kabul edildi. Avrupa Parlemento’sunda büyük bir çoğunluk 
ile kabul edildi ve aynı zamanda Avrupa Konseyi de kabul etti. Avrupa Konseyi tüm 
posta, iletişim ya da taşıma ile ilgili postadan sorumlu bakanlıkları temsil eder, hepsi 
bir komitedir. Hepsi postanın liberalleşmesi konusunda hemfikirdir. Bu liberalleşme 
elbette posta piyasasında gerçek bir rekabeti destekleyen yönergeyi kapsamaktadır. 
Bu rekabetin kontrolü için NRA olarak adlandırılan ulusal düzenleyici otoriterler 
oluşturulacaktır. 

Daha sonra genelde yapılmayan sosyal düzenlemeleri de ayarlayacak bir otorite. 
Elbet evrensel servisin zorluklarına da karşı koyacaktır. Yönerge haftanın beş günü 
posta dağıtımı ile tüm ülkelerde mali olarak gücü aşmayacak ortak bir fiyattan 
bahseder. Bu yönergenin söylediği, halihazırda Avrupa’da evrensel servisin bu 
zorlukları tartışılmaktadır. Elbette bu aynı zamanda adil rekabetin garanti alması 
sorumluluğunu yüklüyor. Bu demek ki eğer finans ve posta servisleri konusunda 
büyük bir şirketiniz varsa, finanstan kazandığınız parayı aynı zamanda posta servisi 
için de kullanıyorsanız, ya da evrensel servisinizin finansı için, Avrupa’da olmuyor, 
finans veya vergi indirimi konusunda devletten destek alıyorsanız, bunlar oldu ve 
hepsi Avrupa’da yasaklandı, bu nedenle şu anda pek çok ülkede söz konusu posta 
servisini kurmak çok zor.

Son olarak bu yönerge bizlere tüm piyasanın açılması için 31 Aralık 2010 
tarihine kadar süre verdi. Teorik olarak şu an tüm Avrupa posta piyasasının, 
birkaçı hariç, liberalleşmiş olması gerekir. Fakat prensip olarak tüm ülkeler posta 
piyasalarını liberalleştirmiş olmalı. Ne oldu? Elbette Avrupa’ya baktığınızda 
göreceğiniz gibi henüz tüm ülkelerin posta servisleri liberalleştirilemedi. 

Şu an için pek çok ülkede konunun yasal boyutu tartışılmakta. Bildiğim 
kadarıyla İrlanda’nın henüz posta ile ilgili yeni yasaları yok. Portekiz’in posta 
konusunda yasalaştırması yok. Hatta Fransa bile henüz piyasasını açamadı. 
Göreceğiniz gibi 15 yıldır bu tartışmaları yapmamıza rağmen Avrupa Birliği’nde 
hiç kimse gerçekten postanın liberalleştirilmesin hazır değil; ne hükümetler, ne 
büyük şirketler, ne eski şirketler, ne de ticari sendikalar.  
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Öte yandan Avrupa Komisyonu’ da yeterli desteği sağlayamadı. Üyelerini 
liberalleşmenin sonuçlarına hazırlanmak konusunda yeterince yardımcı olamadı. 
Örneğin sosyal sonuçları konusunda eğitimler verilmedi, ya da devletin tüm finansal 
destekleri, vergi indirimleri gibi ekstra uygulamaları yasakladıktan sonra bu evrensel 
servisin finansının nasıl yapılacağı konusunda fikirler ortaya konulmadı. 

Bu yönergenin bir sonucu da sosyal düzenlemeler ki bunlar söz konusu 
yönergede kesin olarak tanımlanmamış, haliyle yasaya dönüştürülememiş. Bu 
konudan Avrupa’da iki iyi örneğimiz var, çünkü burada iyi örnekleri de veriyoruz. 
Bunlar Belçika ve Avusturya. Belçika’da kanun der ki 5 yıl boyunca posta operatörü 
olarak çalışanlar tüm çalışmanın, işgücünün ve kontratın % 80’ini tamamlamış 
oluyorlar. 14 saatle düzenlenmiş uzun süreli kontratlar. Problem; sadece 4 yıl çalışıp 
ayrılmış başka bir işe başlamış bir posta operatör bu dört yılı kaybeder ve bu da 
uygulamanın karanlık yanı. 

Avusturya’daki kanunda ise her yeni posta operatörüne işe başladığında ortaklaşa 
anlaşılan miktarda ücret ödenir. Kulağa çok hoş geliyor ama onun da  bir arka kapısı 
var; çünkü posta sektöründe en az 6 farklı ortak karar var. Posta sektöründe ortak 
anlaşma olması çok iyi, posta anlaşmasından ortak bir anlaşmaya transfer olunması 
çok güzel. Tahmin edersiniz ki ortak anlaşma yeni rakipler tarafından bu iş için 
seçilmesini sağlıyor. 

Genel olarak gördük ki bütün Avrupa ülkelerinin sadece %35’inin lisans sistemleri 
sosyal koşulları ve yeni rakipler için gereksinimleri içermektedir. 

Son olarak sonuç elbette 27 değişik posta kanunu var. Bununla beraber, tıpkı 
Jutta’ın söylemiş olduğu gibi yönergeleri uygulamak zorundasınız her yer aynı 
olmasa da, yani hala posta sektöründe karmaşık bir durum var çünkü her yer 
aynı değil.  Haliyle Avrupa’da durum hala çok ama çok karışık. Çalışmaları hala 
kaçırıyoruz, sadece kendi çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten liberalleşmiş ülkelerde 
sosyal sonuçlar ile ilgili kendi çalışmalarımızı yapıyoruz. Sanırım Neil’in burada bir 
takım çalışmaları var, bunu web sitemizden de indirebilirsiniz. Örneğin Yeni Zelanda, 
Arjantin, hatta Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık (İngiltere), İsveç  gibi ülkelerin 
durumları ile ilgili çalışmalarımız var. Burada hepsini vereceğiniz liberalleşmiş 
ülkelerde ne olduğunu, sonuçları göstermek için. 

İlki elbette finansal sonuç; pek çok ülkede liberalleştirme ve özelleştirme 
karıştırılmakta. Şirketler sadece açık piyasa rekabetine hazırlanmamalı, aynı 
zamanda tamamıyla farklı bir yapıları da olmalı. Bir örnek Fransa’dan. Fransa’da 
posta sendikası referandum ile Le Post France’ın liberalleşmesine karşı 2,5 milyon 
imza topladı. Bilmem biliyor musunuz Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Sarkozy ticari 
sendikalardan hiç hoşlanmaz, bu 2,5 milyon imzayı reddetti ve özelleştirdi. 

ALİ AKCAN _ Ingeborg, benim sorum Jutta’ya olacak. Biliyorsunuz Avrupa 
Birliği’nin, Avrupa Parlamentosu’nun üye kabulünde bazı kriterleri var. Bunlar 
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genellikle ekonomik, siyasi ve sosyal kriterleridir. Üye kabulünde Avrupa Birliği aday 
ülkelere bu kriterlere uyum konusunda bazı dayatmaları var ki haklı da. Biz bunu 
yanlış da görmüyoruz. Eğer bir Birliğe giriyorsanız oranın şartlarına da uymak 
zorundasınız. Ancak ne yazık ki ülkemizin bu adaylık sürecinde ısrarla ekonomik 
ve siyasi kriterler gündeme geliyor. Ama sosyal kriterleri dikkate alınmıyor. İşte 
zaten bu sosyal kriterlere uyumsuzluk veya mevcut yetersiz sosyal mevzuat 
bizim ülkemizdeki çalışanların sorunlarının temel kaynağını oluşturmaktadır. 
Bunlar çalışanlar olarak bizi sıkıntıya düşüren konuların başında gelmektedir.  

Gerek Avrupa Birliği Parlamentosu üyeleri ve gerekse Türkiye’deki Avrupa 
Birliği taraftarlarınca ekonomik ve siyasal şartlarla ilgili önemli talepler ve 
baskı var. Ama sosyal şartlarla ilgili en ufacık bir baskı yok, bir dayatma yok. 

Diğer taraftan yeni iş düzenlemeleri de çalışanların örgütlenme hakkını ciddi 
manada sınırlamaktadır. Şu anda Türkiye’de kamuda çalışan işçilerin sayısı kamuya 
iş yapan taşeron firmaların sayısının neredeyse dörtte birine düşmüştür. Hatta 
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık da dahil olmak üzere kamuda yapılması gereken 
işlerin büyük çoğunluğu hizmet satın almasıyla taşeronlaştırmayla yaptırılmaktadır. 
Bu uygulamalarla ise modern kölelik dediğimiz bir sistem kuruluyor. Bu taşeron 
firmalar işçilerin sırtlarından daha fazla para kazanmak için bu işçileri köle gibi 
çalıştırmaktadırlar. Daha da önemlisi bu sefalet ücreti dediğimiz ücretle çalışan 
işçilerin iş güvenceleri de yoktur. 

Çalışanlar adına konuşacak olursam benim Avrupa Parlamentosundan 
beklentim Türk hükümeti ile Avrupa Birliği katılım görüşmeleri esnasında 
sosyal düzenlemeler konusunda daha fazla hassasiyet gösterilerek bunların 
mutlaka gündeme taşınmasıdır. 

Üstelik bunun yapılması bir zorunluluktur. Çünkü ekonomik ve siyasal konulardaki 
uyumlaştırma ile aynı anda sosyal konularda uyumlaştırma yapılamadığı takdirde, 
bu üç konudaki düzenlemeler eş zamanlı yapılmadığı takdirde Avrupa Birliği hukuki 
statüsünün bir ayağı topal olacaktır.  Bu uygulama sakat olacak doğacak, var olan 
problemlerin üzerine, mevut sorunların üzerine daha büyük sorunlar eklenecektir. 

Sonuç olarak Avrupa Parlementosu’nun bu konulardaki tutumunu katılımcılara 
aktarırsanız sevinirim. 

Teşekkür ederim. 
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INGEBORG SAETRE

UNI AVRUPA POSTA POST&LOJİSTİK BAŞKANI :  

Teşekkür ederim. Kim cevaplamak ister? Jutta. Başka soru var mı? Bir tane daha.

ALİ DENİZ

HABER-İŞ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ:

Her üç konuşmacıya da birer küçük sorum olacak. 

Öncelikle Cornelia’ya, konuşmanız sırasında evrensel hizmet yükümlülüğünün 
yumuşatılmaya çalışıldığını ifade ettiniz. Bu ne demek? Artık kamuda evrensel 
hizmet yumuşatılarak yok mu edilecek? Yani insanların haberleşme özgürlüğü biraz 
daha kısıtlanmış mı olacak? Yani parası olan mı sadece bu hizmetleri alacak? 

İkinci sorum Jutta’ya, liberalleşme sadece sendikal haklarla değil ama hizmet 
kalitesinde de düşüş olarak gerçekleşiyor. Bu nedenle hizmetin düşmesi neticesinde 
ülkenizde tüketici dernekleri ve sendikaların bir işbirliği var mı? Hizmetin kalitesinin 
düşmesinin karşısında bir hareketlilik var mı? 

Üçüncü sorum da Sayın Ingeborg’a, İsveç’le ilgili soracağım. Oradaki tüm 
deneyimlere rağmen yapılan hizmetlerin karşılığındaki yüksek ücretlerin aşağıya 
düşmediği ifade edildi. Bu çerçevede yine sendikalar ve tüketici dernekleriyle bir 
hareketlilik var mı? Yani soru belki yanlış anlaşılabilir fiyat düşme dediğim, posta 
hizmetlerinin fiyatı, gönderi fiyatları, işte kargo hizmetlerinin fiyatları düşmediğinden 
bahsediliyor. Bu konuda tüketici dernekleri ve sendikaların bir hareketlilikleri var mı? 

INGEBORG SAETRE

UNI AVRUPA POSTA POST&LOJİSTİK BAŞKANI :  

Kim başlamak ister? Bir soru daha.
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KATILIMCI:

Liberalleştirme, özelleştirme daha fazla kâr, daha fazla çalışma, daha fazla 
sömürü değil midir? İşverenler açısından daha fazla kâr değil midir? Yani 
burada UNI Avrupa Birliği genelinde ya da dünyada sendikaları buna karşı nasıl 
örgütlemeye çalışıyor? İşçiler daha çok yoksullaşırken bunları sadece masa 
başlarında konuşarak mı çözeceğiz, yoksa alanlarda sermayenin iktidarına 
karşı nasıl bir mücadele yürüteceğiz? Bunlarla ilgili bir öneri sunarsanız bence 
daha iyi olur. Türkiye’de postada bugün binlerce taşeron işçisi var iki dudak arasında 
çalışıyorlar. Bugün çalış derlerse çalışıyorlar, yarın çalışma derlerse çalışmıyorlar. 
Ücret alıp almadığı belli değil, sigortalı olup olmadığı belli değil, iş güvencesi diye 
bir şey yok, yarın posta özelleştiğinde bizim işçilerimizin, bizim memurlarımızın 
durumları ne olacak? Evet, daha fazla işçi kaybıdır, daha fazla memur kaybıdır. Bu 
ne demektir? Daha fazla işçi ve memurun işten atılması demektir. Buna karşı nasıl 
bir örgütlülük içinde hareket etmemiz gerekir? Yani işverenlere karşı, sermayeye 
karşı, onun iktidarlarına karşı nasıl bir mücadele vereceğiz? Bu konuda aslında 
öneriler sunarsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. 

Teşekkürler. 

KATILIMCI: 

Avrupa Birliği Parlamentosu, Türkiye’de insan hakları ihlalleri ile ilgili bu konuda 
sürekli Türkiye’yi uyarıyor. Ama aynı Avrupa Birliği Parlamentosu Türkiye’de 
çalışanların haklarının gaspıyla alakalı, çalışanların haklarının ihlalleriyle alakalı 
maalesef bugüne kadar Avrupa Birliği Parlamentosundan Türkiye’ye bir uyarı 
göremedik. Türkiye’de PTT Teşkilatı, posta teşkilatı liberalleşmediği halde, 
özelleşmediği halde PTT Teşkilatında çalışanların haklarıyla alakalı çok büyük 
kayıplar yaşanıyor. Bayan Jutta’ya sormak istediğim Avrupa Birliği Parlamentosu 
olarak Türkiye’de çalışanların haklarının ihlalleriyle alakalı Türkiye’ye ne gibi 
uyarılarınız oluyor? UNI sözcüsü olarak, Bayan Cornelia’ya da pardon Avrupa Posta 
ve Lojistik sözcüsü olarak siz Türkiye’deki PTT Genel Müdürlüğüne karşı Türkiye’de 
hükümetin personel rejimi, Avrupa Birliği’nin Dünya Bankası’nın baskıları neticesinde 
Türkiye’de istihdam edilen, kamuda istihdam edilen personel sayısı sürekli azalıyor. 
Bu azalma neticesi PTT’ye de yansıdı, PTT’de istihdam edilen personel sayısı 
sürekli azalıyor ve taşınan yük her geçen gün artıyor. PTT çalışanlarının özellikle 
postacılarımızın büyük bir bölümü kanuni izin hakkı olan yıllık izinlerini dahi 
kullanamaz durumdalar. Siz Avrupa Posta Lojistik olarak PTT’ye bu konuda 
herhangi bir şeyiniz oluyor mu? 

Teşekkür ederim. 
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KATILIMCI:  

Evet, PTT Genel Müdürlüğünü temsilen burada olduğum için cevap hakkı 
doğduğunu düşünüyorum. PTT Genel Müdürlüğünün hiçbir personelinin yetkisini 
kısıtlama veya yasal olarak verilmiş yetkilerini gasp etme gibi bir düzenlemesi ve 
uygulaması söz konusu değildir. Burada bunun gündeme getirilme nedenini de 
anlayamadım. Konumuzla çok doğrudan alakalı olduğunu da düşünmüyorum. 
Yasalar çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde verilmiş olan her çeşitli mevzuatlarda, 
farklı mevzuatlarda personel istihdam ediliyor. Her bir personelin de yasalarla 
düzenlenmiş yetkileri PTT Genel Müdürlüğü tarafından yerine getiriliyor ve bu konuda 
da oldukça hassas bir kurum olduğumuza inanıyorum. Avrupa Birliği’ne yansıyacak 
PTT ile ilgili bir şikâyeti de şu anda ilk defa duyuyorum. PTT Genel Müdürlüğü olarak 
doğrudan itham edilince burada ama PTT’ye ilişkin bir uyarı var mı derseniz olayın 
farkı değişiyor. Genel politikaları tartışılabilir, orada tartışmaya açabilirsiniz ama 
doğrudan PTT Genel Müdürlüğü olarak hedef gösterilmesini tenzih ediyorum. Yani 
genel politikaları konuşalım ama doğrudan kuruma ilişkin bir hedef olmamalı. 

KATILIMCI: 

Hükümetin personel politikası nedeniyle yeteri kadar personel istihdam 
edilemiyor, bu yüzden de personel sıkıntı yaşıyor. 

ARA
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SÜLEYMAN YAZIR

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKAN DANIŞMANI:  

Sabahleyin konferansa ilk başladığımızda Türkiye Haber-İş Sendikası Genel 
Başkanı Sayın Ali Akcan bir düğmeye bastı. Bastığı düğme de hakikaten Pandora’nın 
kutusu gibi açıldı. Önce liberalleştirme konusuyla  başladık, aslında PTT Genel 
Müdürümüz Sayın Osman Tural’ın dediği gibi aslında liberalleştirme sadece devlet 
tekelinin kaldırılması, özelleştirilme diye bir olay değil. 

Fakat oradan başlayan tartışmalar döndü dolaştı Avrupa ölçeğine geldi. Avrupa 
ölçeğinden sendikalara getirdik, sendikalardan evrensel bir hizmetten bir ülke 
sathında herkesin yararlanmasına geldik ve bu noktada da sendikal haklardan 
tüketicilerin haklarına kadar gittik. Şimdi genelden başlayan konferansın postanın 
liberalleştirilmesinin sosyal etkileri bölümüne geldik. Konferansımızda bu üç ayrı 
bölümde ele alınacak. Bu bölümdekiler genelden özele gittiği için bizim Avrupa’dan, 
Kanada’dan gelen dostlarımız kendi ülkelerindeki uygulamaları bize takdim 
edecekler. Bu kapsamda da ilk olarak Hollanda AbvaKabo Sendikasından Peter 
Wiechmann bize Hollanda ile ilgili deneyimlerini, Hollanda ile ilgili uygulamaları iyi 
ve kötü yönlerini sunacak. 

Buyurun.
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SÜLEYMAN YAZIR

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKAN DANIŞMANI:  

   

Peter’a bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Türkiye’de biz bundan 20 
sene önce sendikal haklar dendiğinde Avrupa’nın güneyine değil kuzeyine bakardık, 
genellikle İsveç, Norveç ve Hollanda’dan örnekler verirdik. Demokrasi dendiğinde bu 
ülkelere dönerdik, bunlara bakardık ama bugün anlatılan Hollanda örneği hakikaten 
elim bir örnek ve durumun ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Bir başka şey daha 
var; serbestleştirelim, bu bana Aristo’nun bir sözünü aklıma getirdi, Aristo diyor ki; 
“Eşit olmayanlara eşit muamele etmek en büyük eşitsizliktir.” Bir yerde işi, ekmeği 
olmayan bir insan her şeyi yapma durumunda tek istediği şey evine, çocuğuna 
bir şeyler götürebilmek, öbür tarafta ise ben piyasayı açtım diyorsunuz. Bu 
zorluk karşısında o insanın hangi ücret olursa olsun çalışacağı açık. Biraz önce 
konuştuğumuz ülke Avrupa’nın göbeğinde hakikaten demokrasisiyle Türkiye 
dâhil çok ülkeye örnek olacak bir ülke. Bu ülke Hollanda ama bu ülkede 
insanlar asgari ücretin altında çalışmak zorunda kalıyor. Bence bu konunun 
üzerinde çok ama çok dikkatli durulmalı.

İki tane daha konu var, bu konuları da duymaktan memnun olduğumu söyleyeyim. 
Birincisi, Peter diyor ki, biz geç kaldık, hakikaten sendikal hareketin bu noktaya 
gelmesi çok anlamlı. İkincisi ise değişime dur deme çabaları.

ALİ AKCAN

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI: (Mikrofonsuz) 

Hollanda’daki posta çalışanlarının ücret düzeylerinin ne kadar düşük olduğunu 
üzülerek dinledik. Ancak Türkiye’deki durum Hollanda’dan çok daha kötü.  Çünkü 
Hollanda’da gelir yetersizliği durumunda devreye girecek gelişmiş işsizlik ücretleri 
var, aile yardımları var. Bunlar bir ölçüde yarayı bir ölçüde sarmaktadır. Türkiye’de 
ise bu sözkonusu değildir. Çalışanların bir şekilde gelir takviyesi alması mümkün 
değildir. Hele hele işsizler tam anlamıyla sefaletle karşı karşıyadır. 
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SÜLEYMAN YAZIR

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKAN DANIŞMANI:  

Şimdi iki tane önemli konu var; bir tanesi, diyor ki, liberalleşme olmadan geleceği 
düşünün. Hakikaten Türkiye’de liberalleşme tartışmaları başlar başlamaz bunun 
yapılıp, uluslararası deneyimden yararlanmaya çalışmamız ne kadar yerinde bir 
davranış olduğunu gösteriyor. 

Bir ikincisi, yine Sayın genel Başkanımın dediği; işinizi korumak istiyorsanız iş 
güvencesi istiyorsanız kurumu parçalatmayın. İnşallah da kurumu parçalatmayacağız. 

Bu düşüncelerle İrlanda Haberleşme İşçileri Sendikasından Ian kardeşimizi 
davet ediyorum. 

Buyurun.

SÜLEYMAN YAZIR

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKAN DANIŞMANI:  

   

Bu güzel konuşması için Ian’a da teşekkür ediyoruz. 

Bundan önceki panelde iki soru vardı. 

Bir tanesi, biz işverenler sadece kârını düşünür işçi köleleştirilirse biz ne 
yapacağız? 

Bir diğeri de sendikalar bu sorunla başa çıkabilir miydi? Şimdi zannediyorum 
paneller ilerledikçe cevap bulmaya başladık. Çünkü İrlanda’dan gelen örnek bize 
hakikaten bu sorunun karşısında ne yapılabileceğini, nasıl hareket edebileceğini 
gösterdi. 

Bunlardan bir diğeri de tüketici dernekleriyle ilgili soruydu. İrlanda’da yapılan 
çalışma şunu da gösterdi ki, bu aslında tüketici derneklerini de aşıp tam bizim 
deyimimizle tabana yayılması gereken bir hareket. Tabanda destek bulamadığınız 
takdirde bunun başarılı olma şansı da çok fazla değil. 

Şimdi üçüncü panelistimiz olarak İtalyan Haberleşme Sendikasının Genel 
Sekreteri Mario Petito’yu davet ediyorum. 

Buyurun. 
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MARIO PETITO

İTALYA HABERLEŞME SENDİKASI GENEL BAŞKANI: 

Herkese iyi akşamlar.

Sendikanıza ve dostum Başkan Ali’ye, ilk defa Türkiye’ye gelmeme olanak 
sağlayan bu davetiniz için çok teşekkür ederim. Aslında, daha sık gelmem gerek, 
çünkü UNI EUROPA nezdinde Türkiye’yi de temsil ediyorum.  Dolayısıyla da 
çalışmalarınızı daha yakından izlemem gerekiyor. Günümüzde liberalizasyon 
konusundaki tartışmalara diğer Ülkelerden farklı bir şekilde yaklaşmamıza olanak 
sağlamış bulunan İtalyan Postalarında yaşanan devrimsel değişiklik hakkında 
konuşmam talep olundu. 

Bakın, Ülkemde son otuz sene içerisinde gerçekleştirilmiş olan yegâne olumlu 
yeniden yapılanmanın muhtemelen İtalyan Postalarında yaşanmış olduğundan 
bahsediliyor.

Yirmi sene evvel, Sizde bugün olduğu gibi, bizlerde posta hizmetleri olarak bir kamu 
kuruluşuyduk. Perişan bir haldeydi. 220.000 çalışan vardı. İtalyan vatandaşlarına 
berbat, kötü hizmetler sunmaktaydı. Gerek politika ve gerekse sendika çevreleri 
için eş-dost kayırma yeriydi. Ve o senelerde kurum, kamu kurumu olmasından 
dolayı, her sene 3 milyar Euro tutarında Devlet bütçe açığına neden oluyordu, 
anormal bir meblağ. Büyük bir Ülkenin büyük bir posta kurumu için iflasın eşiğine 
gelinmesi demekti. Aşırı büyük riskler söz konusuydu, çünkü 220.000 çalışanı olan 
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bir kurumdu. Bu aşamada, İtalyan Sendikası kendi kendini sorgulamaya başladı ve 
politikacılardan farklı olarak, bu riske değer mi diye sormaya başladı. Çünkü Posta 
İdarelerinin iflası Haliyle her şeyi karışacaktı ki buna aileler, çalışanlar, maaşlar ve 
sosyal sorunlar da dahil olacaktı.

Ve bizler çok değişik bir inisiyatif üstlendik. İtalya’da Hükümet ve Politika 
çevreleri sessiz kalırken, bizler inisiyatif aldık. Ve sene 1993’te İtalya’nın her 
yanından 50.000 posta çalışanını Roma’ya getiren büyük bir genel grev ilan ettik. 
Ve tüm şehri istila ettik. Söylendiğine göre, İtalyan posta tarihinin en büyük çaplı 
gösterilerini gerçekleştirdik. Bu kapsamda, İtalyan Posta idareleri çalışanları, bizlerle 
beraber, para talep etmiyorlardı, haklarının korunmasını talep etmiyorlardı, çalışma 
sözleşmesi talep etmiyorlardı, teminatlar talep etmiyorlardı. İlk defa olarak, çalışanlar, 
İtalyan Postalarının yeniden yapılanmasını ve reform sürecinin başlamasını talep 
ediyorlardı. 

Gördüğünüz gibi, tuhaf bir durum oluşturuldu, çünkü genellikle, şimdi de 
liberalizasyon konusunda olduğu gibi, Politika dünyası, Avrupa Birliği, Parlamenterler 
kararlar alırlar ve sıklıkla da Sendikalar karşı çıkarak, itirazlarda bulunurlar. 

İtalya’da bunun aksi oldu. Politikacılar ve Hükümet herhangi bir şey yapmak 
istemiyordu ve Sendikalar Posta İşletmeleri reformu için mücadele ettiler. Bir 
sonraki sene ilk cevaplar gelmeye başladı. Bizler, zaman geçirilmeksizin, bu 
sabah Sizin Genel Müdürünüzün de talep etmiş olduğu gibi, bir Anonim Şirket 
istiyorduk. Ancak, talebimiz hemen karşılanmadı. Ama 1994 senesinde, büyük 
sendikal mücadele sonrasında, Kamu İdaresi olan Posta İdareleri Ekonomik bir Kamu 
Kuruluşuna dönüştürüldü ki bu da Devlet Dairesi ile Anonim Şirket arası bir konum 
demekti. Organize olabilmemiz için dört sene gerekti. Daha sonra 1998 senesinde 
İtalyan Postaları bir Anonim Şirket oldu. O andan itibaren, Türkiye’deki kurumda 
da olması gerektiği gibi, Politika dünyası Posta İdarelerinden elini çekti, 
kendine has yasaları ile İdari Mahkemeler ortadan kalktı, devlet bürokrasisi 
gitti, ortaya çıkan tüm şirketlerde olduğu gibi, tüm şirket serbestilerine ve tüm 
şirketler gibi ticari haklara sahip bir Posta İdaresi oldu. 

Bakın, Anonim Şirkete dönüştüğümüz andan itibaren sorunlar da ortaya çıktı. 
Yasal şekil itibariyle mücadeleyi kazanmış olmak başarı teşkil etmekle beraber, 
taleplerimizin sonucunu getirmemiz de lazım gelmekteydi. Posta İdarelerinin 
yapısının değiştirilmesi süreci bizlerin zor seneler geçirmesine neden oldu. 
Posta İdaresinin hesaplarının düzgün hale getirilmesi gerekiyordu, çünkü 
eskiden arkamızda olan Devlet desteği artık yoktu. Vatandaşlara sunulmakta 
olan kötü hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi gerekiyordu. Çalışanlarımızı 
üretimi arttırmanın gerekliliği konusunda ikna edebilmemiz gerekiyordu. 
Başkaca bir gereksinimimiz daha vardı ki, bunu da yalnızca sendika yapabilirdi. 
Onlarca sene yorgun kamu çalışanı konumunda görev ifa eden personelimizin 
mantık ve kültürünün değiştirerek, her gün piyasada ekmeğini kazanmak 
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için mücadele eden bir şirketin personeli olduklarının onlara benimsetilmesi 
gerekiyordu. 

Ve bu hamle, Sendikanın, şirket nezdinde değil, ancak posta çalışanları 
nezdinde gerçekleştirdiği en büyük devrim oldu. Bizler bunu gerçekleştirebilmek 
amacıyla, seneler içerisinde, sosyal ilişkiler açısından da, çok yüksek bedeller 
ödedik. 220.000 çalışanımız vardı, bugün 150.000 çalışanımız var. Dolayısıyla 
da geçen bu seneler zarfında 70.000 kişi işini kaybetti. Ama buna rağmen, 
Kurumu kurtardık. Ve İtalyan vatandaşlarına yüksek kalitede hizmet veren 
bir Kurum kazandırdık. Ben, uzun senelerdir, İtalyan Postaları bünyesinde en 
geniş şekilde temsil olunan organizasyonun başındayım ve dolayısıyla da tüm 
bu mücadelelerin en ön safında yer aldım. Bugün, birisi çıkıp da, bana “elde 
edilenler karşılığında karşılaşılan bu risklere ve ödenen bu yüksek bedellere 
değer miydi?” diye soracak olursa, ben bugün de “evet! Değerdi!” diye cevap 
veririm. 

Çünkü, bugün itibariyle, tüm sorunları, daha sağlam ve sağlıklı bir bünyeyle 
karşılayabiliyoruz. Bakın, o senelerde, İtalyan Postaları, belki bir kademe ileri 
safhada olmakla beraber, Sizinki gibi bir yapıya sahipti. Veznelerde yürütülen maaş 
ödemeleri, emekli maaşlarının ödenmesi, kullanım faturalarının ödenmesi gibi çok 
az sayıda finansal hizmet verilmekteydi, üstelik de mektup dağıtım hacmi her geçen 
gün biraz daha düşmekteydi. Biz bundan birkaç sene evvel, günde 22 milyon parça 
postayı günlük olarak adreslere teslim etmekteydik, bugün ise bu sayı 18 milyona 
düştü, yani seneler içerisinde posta oranında dörtte bir düşüş oldu. Ancak, İtalya’da 
Posta olarak çok yaygın bir kuruluşumuz var. 8.000 belediye, 14.000 ofis. 40.000 
bölgede, posta dağıtım personeli her gün İtalyanların evlerine giriyor. Bu aşamada 
kendimize şu soruyu sorduk : Bu ağdan nasıl yararlanabiliriz? 14.000 ofisimizi 
nasıl kullanabiliriz? 6.000.000 İtalyan vatandaşın evlerine her gün erişmekte olan 
adamlarımızdan nasıl yararlanabiliriz? 

Ve işletmenin yanı sıra sendikanın da katılımıyla, ileriye gidebilmek için 
yegane çözümün İtalyan Postalarının faaliyetlerini çeşitlendirmek olduğuna 
karar verdik. Mektup ve posta sürecinin, tüm Ülkelerde olduğu gibi, sona 
ermesini bekleyerek yaşamaya devam edemezdik. Az sayıda ve basit finansal 
hizmetler sunmakla yetinemezdik. Dolayısıyla da, entegre bir finansal hizmet 
ağı oluşturmaya başladık. Bu faaliyetleri, kendi ofislerimizde ve kendi 
personelimizle gerçekleştirdik. Vardiyaları değiştirdik, mesleki eğitim ve 
stratejiler konusuna eğildik, ağ ve donanımlarımızı yeniledik. 

Ve ödemelerle, emekli maaşlarıyla, faturalarla birlikte finansal işlemler yapmaya 
başladık, hisse senedi ve tahvil işlemlerine başladık, her ne kadar Deutsche Bank 
adına olsa da, kredi işlemlerine başladık, çünkü bizlerin bankacılık ruhsatı 
bulunmamaktaydı. Ve daha sonra “Poste Vita” adı altında sigortacılık alanında 
faaliyete başladık ve de dört sene içerisinde İtalya’daki ikinci büyük sigorta şirketi 
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konumuna geldik. Daha sonra “Poste Mobile” adı altında telekomünikasyon 
alanına el attık. Üç sene zarfında 2.000.000 telefon abonesine ulaştık, üstelik de 
bu hizmetimizle İtalyan Postaları Müşterilerine posta işlemlerinin yanı sıra ödeme 
işlemlerini de “mobil posta” servisi aracılığıyla cep telefonlarını kullanarak 
yapabilme imkânı sağlamış olduk.

 “Postel” adlı bir hizmet daha oluşturduk, bu bizim hibrit elektronik posta 
şirketimiz oldu. Daha sonra “SDA” şirketini oluşturarak, bu şirket vasıtasıyla 
lojistik ve acil kurye hizmetleri sunmaya başladık. Bunu müteakiben, tabiri 
maruz görün, onlarca sene boyunca tüm Ülkelerde patron konumunda olan 
bankaların ruhunu sıkmaya başladık. Bir dönemler hiç kimsenin sahip olmadığı ve 
yalnızca büyük kuruluşların fatura tahsilâtları amacıyla kullanmakta olduğu posta 
hesaplarında yenilikler yaptık. Bunların banka hesabı şeklinde kullanılabilir hale 
dönüştürülmesi cihetinde çalışmalar başladık. Bu posta hesaplarını işlevsel hale 
getirdik. Vatandaşların hesap sahibi sıfatıyla postanelere girmesini teşvik ettik. 
Bankalardan daha avantajlı şartlar sunduk. Bir dönemler İtalya’da olmayan posta 
çeklerine işlevsellik kazandırdık ve bugün banka çeki gibi yaygın kullanımını 
sağladık. Altı sene içerisinde, normal bir banka müşterisi gibi, 6.000.000 
vatandaşımızın posta hesabı sahibi olmasını sağlayarak, postanelerimize mudi 
kazandırdık. 

Daha neler yapabiliriz diye araştırırken, banka hesabı olmayan fakir kişilere 
finansal hizmetler sunabilmek için neler yapılabileceğini düşünmeye başladık. buna 
istinaden “Posta Pei” adlı Posta Visa ağına bağlı ve yalnızca 5 Euro karşılığı 
satın alınabilen ön ödemeli kart sistemini başlattık. Bu kartlar posta hesabı 
olmayanlar tarafından da alınabilir, çünkü ön ödemelidirler ve herkes ister 200 Euro, 
ister 500 Euro dolum yaparak, tüm dünyada istediği gibi kullanabilir. Tüm aileler 
şehir dışında okuyan çocuklarına bu kartlardan vermeye başladılar, seyahat edenler 
bu kartları kullanmaya başladı. Bu kartlar internetten veya herhangi bir posta 
ofisinden yüklenebilir, çalınma riski yoktur. Kısa süre içerisinde 5.000.000 İtalyan, 
internet üzerinden ödemeler yapmaya, veznelerden para çekmeye, şehir dışında 
tahsil gören çocuklarına göndermek üzere, bu kartları kullanmaya başladı. Karta 
para doldurduğunuz anda para kullanılabilir nitelik kazanmaktadır. 

Gördüğünüz üzere, farklılaştırmak amacıyla büyük gayretler sarf ettik. Telematik 
ve internet ağı oluşturduk. Günümüzde, ben de dahil olmak üzere, milyonlarca 
vatandaş, posta işlemlerini evinden çıkmadan, internet aracılığıyla yapabiliyor. Ben 
postaneye dahi gitmiyorum. 

O denli yeterli bir internet sistemi oluşturduk ki, Amerikan Gizli Servisleri, ağın 
ihtiva ettiği verilerin gizlilik ve mahremiyeti konusunda İtalyan Postaları ile anlaşma 
yapmak istediler. 

Bu panoramik görüntüyü Sizlere aktarmak istememdeki amaç, bugün 
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itibariyle 150.000 kişiye, kadrolu ve full-time olarak, maaşlarını temin etmekte 
olduğumuz sonucuna varabilmektir. Bu çalışanlarımız kesinlikle süreli sözleşmeli 
ve part-time değildirler. Bu tür personelimiz de bulunmaktadır, ancak bunlar 
posta dağıtım hizmetlerinde yedek veya aşırı posta trafiği olan dönemlerde alınan 
geçici personeldir. Ama 150.000 çalışanımızın hepsi kadrolu ve full-time olarak 
çalışmaktadırlar.

Bu çalışan kadromuzun 70.000 kişisi posta hizmetleri sektöründe, 70.000 i 
finansal hizmetler sektöründe ve 10.00 i de idari kadrolarda görev yürütmektedir. 
Bu da bizlere, tek bir şirket çatısı altında, birçoklarının endişe duyduğu gibi 
şirketin parçalanıp, bölünmesine sebebiyet vermeksizin, kendi bünyemizde 
çeşitli hizmet sektörlerinde faaliyet gösterebilme olanağı sundu. Çünkü “Poste 
Vita”da çalışanlar İtalyan Postalarının personelidir. “Posta Mobile” bünyesinde 
çalışanlar İtalyan Postalarının personelidir. Vezne görevlileri İtalyan Postalarının 
personelidir. Posta dağıtım çalışanları İtalyan Postalarının personelidir. Bu 
suretle de, farklılıkları oluşturarak, her şeyi bünyemizde muhafaza ettik. 

Bu sabah Sizin Genel Müdürünüzün de söylediği gibi, rekabet ve 
liberalizasyon bazıları için başka ülkelere gitme olanağı da sağlar. Baktık ki 
herkes bize geliyor, biz de Romanya posta idareleriyle temaslara başladık. 
Bugünlerde Mısır’da olanlardan dolayı üzüntü duyuyorum ve en kısa sürede her şeyin 
normale dönmesini temenni ediyorum. Ancak, Mısır Postaları, lojistik ağlarının 
oluşturulmasını İtalyan Postalarından talep ettiler. Üç ay önce Hindistan’daki 
uluslararası ihaleyi kazandık. Çünkü Hindistan İtalyan “bancoposte” sistemini 
benimseyecek. Aynı şey Sovyetler Birliğinde de yaşanıyor. 

Dolayısıyla, şunu söyleyebiliriz hem ülkemizde ayakta durabilmemizi hem 
de yurt dışına açılabilmemize olanak sağlayan bir teknoloji. Hal-i hazırda elde 
edemediğimiz tek ruhsat kredi işlemleri için gerekli olan bankacılık lisansını 
alamamış olmamız. Ancak, takdir edeceğinizi üzere, bankacılık lobileri ile güçlü 
mihrakların menfaat çatışmaları çok üst seviyede. Ancak bizler yine de bir çıkar yol 
bulduk. Şöyle ki, İtalyan Postaları, her gün ve her sene, tüm İtalyan bankalarının 
toplamından daha çok miktarda para topluyor ve bunları Devlete aktarıyor. 
Dolayısıyla da bizler, posta faaliyetleriyle İtalya Cumhuriyetinin günlük kasa 
ve nakit ihtiyaçlarını finanse ediyoruz. Buna rağmen, bu topladığımız paraları bir 
kısmını vatandaşlara hizmet amacıyla kullanmak istiyoruz. Çünkü bizlere bankacılık 
ruhsatı verilmesi halinde, bankaların uygulamakta oldukları faiz oranlarından daha 
düşük faiz oranları uygulayarak finansman ve kredi işlemleri yapabiliriz, günümüzde 
bankalar tarafından finanse edilemeyen küçük ve orta ölçekli şirketlere daha avantajlı 
şartlarla krediler sunabiliriz. Ama İtalyan Postalarının bankacılık alanında sahaya 
inmesi herkesi korkutuyor. Ancak yine de bizler bu alanda mücadeleye devam 
edeceğiz. Geçen sene, İtalyan Hükümeti, Güney İtalya için özel bir banka tahsis etme 
kararı aldı. Bankaların vermeyi kabul etmediği avantajlı şartlarla küçük ve orta ölçekli 
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şirketlere krediler verilmesi amaçlanmaktaydı. Hükümet, bu özel bankacılık hizmetini 
verebilecek yegâne kurumun İtalyan Postaları olduğuna karar verdi. Ve bizler de 
bu doğrultuda da çalışmaya başladık. Kurulan mevcut bankanın satın alınması 
suretiyle, bizlere verilmeyen bankacılık ruhsatından ötürü yapamamakta olduğumuz 
faaliyetleri şimdi bankacılık ruhsatı sahibi olmamız hasebiyle yapabileceğiz. Bakın, 
tüm bu olaylar kapsamında, sadece olumlu değil, bazı olumsuz veriler ve riskler de 
var, çünkü gerçi Avrupa hakkında da daha sonradan konuşacağım. 

Herhangi bir Ülke veya kurumun doğru bir şeyler yapmayı denemesi 
durumunda, buna mani olacak birileri her zaman ortaya çıkar. Bizlerin yürütmekte 
olduğu bu çeşitlendirme faaliyetleri konusunda da kimi zaman, İtalyan Merkez 
Bankası, kimi zaman İtalyan ve Avrupa Rekabet Kurulları şirketimizi parçalamakla 
tehditlerde bulunmakta ve finansal hizmetler için bir şirket, posta hizmetleri için bir 
diğer şirket ve dolayısıyla birçok şirket oluşturulmasını istemektedirler. Ancak, bizler 
buna müsaade etmeyeceğiz. 

Ayrıca, şunu da samimiyetle ifade etmeliyim ki, Hükümet de sendikanın bu 
görüşünü desteklemekte ve şirketi bir bütün ve tek mülkiyette muhafaza etmeyi 
arzulamaktadır. Bu sabah ve tartışmalar esnasında liberalizasyon ve özelleştirme 
konuları münakaşa edilirken, kişisel tecrübeme de dayanarak, iki hususun hem 
birlikte yaşayabileceğini hem de birbirinden farklı olduğunu düşündüm. Bizler 
liberalizasyonu zaten kısmen de olsa yaptık, şimdi de Avrupa Birliğinin son 
Yönergesi uyarınca olanları yapacağız, ancak özelleştirme yapmayacağız. 
İtalyan Postaları, İtalyan Devletinin mülkiyetinde ve farklı bir Anonim Şirket 
olarak işletilseler de İtalyan Devletinin mülkiyetinde kalacak, ama mülkiyet hiç 
kimseye verilmeyecek ve şimdilik borsada kötü olma riski geçti sayılır. 

Birkaç şey daha söyleyerek, toparlamaya çalışacağım. Süre hususunda 
affınıza sığınıyorum. Liberalizasyon konusunda hepimiz ayni şeyleri söylüyoruz. 
Ancak ben, bu sabah Başkanın da yaptığı gibi, birkaç soru sormak istiyorum. 
Yalnızca postalar için değil, ekonomideki tüm sektörler için, liberal düşünce, 
liberalizmin kaliteyi yükseltmenin yanı sıra ucuz maliyetli ürünleri sunmaya 
da yardım edeceği doğrultusundaydı. Şimdi Sizlere soruyorum, Türklere, 
Hollandalılara, İngilizlere soruyorum. Herhangi bir Ülkede, bugün posta 
sektöründe vatandaşlara daha yüksek kalitede servis ile daha avantajlı 
fiyat şartlarının sunulduğu liberalizasyonu enerji, telekomünikasyon, gaz 
sektörlerinde gördünüz mü? Dünyanın hiçbir yerinde görülmedi. 

Bu da göstermektedir ki, zikrettiğim sektörlere oranla muhtemelen en fakir 
sektör olan bizim posta sektörüne liberalizasyon gelmeyedebilirdi. Kamusal 
posta operatörlerinin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, fiyatların en iyi şekle 
getirilmesi ve halka daha iyi hizmet konularında zorunlu tutulmaları, ille de bir 
piyasa açılmasına mahal vermeksizin, yeterli çözüm olabilirdi. Çünkü bizde, 
sıcak suyu keşfetmek diye bir tabir vardır. Bu her konuda geçerlidir. Bir 
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piyasa açıldığı zaman, kısıtlaması olmayan özel operatörler nereye gidecekleri 
konusunda karar verirler. Bizde “enginar soymak” (papatya falı emsali) diye 
bir söz vardır. Bu iyi, o zaman bunu alayım, bu kötü, o zaman bunu bırakayım. 
Ve böyle olunca da, özel sektör büyük yerleşim birimlerine, kalabalık kitlelere, 
hareket olan alanlara ve kar olasılığı yüksek yerlere odaklanırlar. Ve haliyle 
ne sizin ne de bizim Ülkemizde, ücra köşelere kar olasılığı olmayan bölgelere 
gitmezler. Böyle olunca da, bu bölgelerin hizmeti, vatandaşlık hakkı olan 
üniversal bir hizmet olduğundan dolayı kamu yükümlülüğünde kalır. 

Yani, Ülkelerimize gelen özel sektör işin avantajlı ve karlı kısmını alırken, olumsuz 
ve karsız alanlar da kamusal hizmetle karşılanır ve doğacak zarar da tüm vatandaşlar 
tarafından karşılanır. Bizler buna karşı çıkmalıyız. İtalya’da bir şeyler yapıyoruz.

Bugünlerde, İtalyan Parlamentosu, Avrupa Birliğinin son Yönergesinin 
benimsenmesi hususunu tartışıyor. Ben de, geçtiğimiz günlerde, hem Meclise 
hem de Senatoya davet edilerek, görüş bildirme olanağı buldum. İtalya’da 
yapılması gerekenlerle ilgili dört talepte bulunduk. Evet, belki bizler, Ülke olarak 
Akdenizli, keyfine düşkün, eğlenceyi seven bir toplum olarak tanınabiliriz, ancak 
Ülke olarak bu konularda kararlı ve oldukça da katıyızdır. İtalya’da liberalizasyonun 
başlayabilmesi için dört talebimiz oldu. Bunlardan birincisi, İtalya’da posta 
piyasasının kurallarını düzenlemek amacıyla bir Düzenleme Kurulunun 
kurulmasıdır. Çünkü, bugün itibariyle böyle bir kurum bulunmamaktadır. Bunu, 
Avrupa Birliği zorunlu kılmıyor, kamu kuruluşu olmadığımız için Bakanlığımız da yok. 
Dolayısıyla da İtalya’da posta piyasasında kuralları belirleyecek bir Kurulun olması 
gerek, ikinci talebimiz ise, sendikal açıdan daha önemli olan bir konudaydı. 
İtalya’da posta faaliyeti yürütmek üzere münferit veya müşterek ruhsat alacak 
olan tüm ulusal ve yabancı operatörlerin bugünlerde sendikalar ile sosyal 
tarafların üzerinde çalışılmakta olduğu posta sektörü çalışma sözleşmesi 
uyarınca istihdam sağlama zorunluluğunun çıkartılacak kararnamede 
yer almasıdır. Bu sadece tüm çalışanlar için tek sözleşme, tek maaş, tek hak 
koruması anlamında değildir, yalnızca bizlerin görevi olan işçi haklarını korumaktan 
bahsedilmiyor. Ayni zamanda şirketlere de yardımcı olunması amaçlanıyor. 

Çünkü bizlerin yaşamış olduğu tecrübelere istinaden söylüyorum, günümüzde, 
tüm ülkelerde, herkes için eşit olmayan bir çalışma sözleşmesiyle oluşan ve oluşacak 
durum aynidir. Bazı operatörler, özellikle de yurt dışından gelenler, ülkeyi inceler ve 
hangi çalışma sözleşmesini benimseyeceklerine karar verirler. Bizde, kimileri ticari 
çalışma sözleşmelerini, kimileri de geçici süreli iş sözleşmelerini benimsediler, çünkü 
posta sektörü sözleşmesinin uygulanması zorunlu değildi. Bunun sonucunda da, 
düşük ücretli, fazla bağlayıcılığı ve müeyyideleri olmayan sözleşmeler uygulayan 
şirketler, işçilik maliyetlerini düşürerek, müşterilerine ucuz fiyatlı hizmetler sundular. 
İtalyan Postaları gibi şirketler ise bunu yapamazdı, çünkü sözleşmelere riayet eder, 
tüm ödeme ve kurallara uyardı. Dolayısıyla da, sektörel iş sözleşmesi çalışanların 
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haklarını korumanın yanı sıra, tüm şirketlerin de ayni şartlarda çalışmasını 
sağlar. 

Üçüncü talebimiz ise önümüzdeki senelerde, zaten herhangi bir operatörün 
tüm ülke çapında hizmet sağlamaya hazır olmadığı da öngörülerek, üniversal 
hizmetlerin, ileride başkaca bir operatörün bu hizmeti sağlayabilecek 
duruma gelmesine kadar olan süre zarfında,  İtalyan Postalarında kalmasının 
sağlanması oldu. Çünkü yalnızca bizler, dağlara, tepelere, köylere, mezralara 
ve büyük şehirlere ulaşabiliriz. 

Son talebimiz ise, kısa bir süre öncesinde tartışmalara konu olan bir 
husustaydı ki bu da muhtelif ülkelere liberalize edilen piyasalarda faaliyet 
göstermek üzere gelen özel sektörün karının bir bölümü ile yalnızca Devlet 
tarafından karşılanmaması gereken evrensel hizmetlerin finanse edilmesi 
amacıyla katkı sağlaması oldu. Çünkü birilerinin gelip de karı alması ve gitmesi 
ve diğerinin de pasifler ile ağır maliyetleri karşılaması doğru değildir. 

Bakın, bu sabah bir soru işittim. “Türkiye’deki insan hakları konusunda 
konuşan Avrupa Birliği neden işçi hakları konusunda konuşmuyor?” diye sordular. 
Benim kanaatimi sorarsanız, mademki Avrupa’ya girmeye hazırlanıyorsunuz, 
çalışanlarınızın haklarını kendi ülkenizde koruyun. Bu hakları hepimizin 
kendi ülkemizde koruması gerek. Çünkü Avrupa’dan kimse sesini çıkartıp da 
korumayacaktır. Onlar başka hususlarla meşguller. Ben burada politika yapmak 
istemiyorum. Ancak, yine de gelişmekte olan ve Avrupa Birliği üyeliğine aday bir Ülke 
olan Sizlere sesleniyorum. Avrupa’ya girmeye adaysınız. Sizler, İtalya ile Türkiye 
arasındaki eskiye dayalı dostluğu bilirsiniz ve sizler Hükümetimin Türkiye’nin 
Avrupa Birliğine girmesini güçlü bir şekilde desteklemekte olduğunu da 
bilirsiniz, bunun nedeni ise bu girişim hem Size hem de Avrupa’ya fayda 
sağlayacak olmasıdır. Ama şunu da ilave etmek isterim, duruma bakılırsa, 
temennim ileride Avrupa Birliğine girmiş olmaktan dolayı pişman olmamanızdır. 

Çünkü, benim bir değerlendirme yapmam gerekirse, günümüzde oluşan 
Avrupa Birliği kurucularının hayal ettiği birlikten çok farklı, halkların Avrupası değil, 
politik Avrupa değil, bürokrasinin Avrupası, güçlerin, kuvvetlerin, teknokrasinin 
Avrupası. Bunun içindir ki bu Yönergeler yayınlanıyor. İşini kaybedenler, düşük 
ücret alanlar, işten çıkartılacak olanlar kimsenin umurunda değil. Onlar kurallar 
oluşturuyorlar, ancak bu kurallar bizim halkımıza bir şey vermiyor, belki başkalarının 
işine yarıyordur. Benim Sizlere verebileceğim tek tavsiye, tüm kalbimle tavsiye 
edeceğim husus, Von Bismarck’ın da söylediği gibi “başkalarının tecrübeleri 
gelişime katkı sağlar” sözünden hareketle, özellikle de Sizlerin başlangıç 
safhasında olmanızdan dolayı, posta idaresinin kurtarılabilmesi için faaliyetleri 
çeşitlendirmeniz olacaktır. 

Yalnızca posta faaliyetleri üzerinde yoğunlaşmayın, çünkü bu ölmeye mahkûm 
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bir piyasa. Herkes iletişimin günümüzde ulaştığı hızdan bahsediyor. Artık kimse 
“sevgili anneciğim”, “sevgili aşkım” diye yazmıyor. SMS, e-mail, faks, elektronik 
posta, her şey. Bir zamanların kâğıt üzerindeki muhabbeti yok olacak. Bizler 
önümüzdeki birkaç sene içerisinde tamamen yok olacak bir piyasa konusunda 
tartışıyor ve mücadele ediyoruz. O zaman şunu söylemek isterim  diğer şeyler üzerine 
yoğunlaşalım ve oldukça meşakkatli geçecek olan bu süreçte, Türk Postalarının 
yeniden yapılandırılmasında Sendikanıza ve dostum Ali’ye başarılar diliyorum. 

Teşekkürler.
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SÜLEYMAN YAZIR

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKAN DANIŞMANI:  

   

Panelin ilk kısmına hakikaten karamsar bir hava ile başladık. İrlanda temsilcimiz 
bunu biraz açtı. Mario’yu dinledikten sonra herhalde akşam yemeğe daha rahat 
gidebiliriz. Önce bizde bir karamsarlık başlamıştı, biz bu sorunla nasıl baş edeceğiz 
diye, ama son verilen örnek ve bir de üstelik örneğin bizim Akdeniz’den olması bizi 
biraz daha umutlandırıyor. 

Şimdi, kusura bakmayın tamamını özetleyemeyeceğim varsa sorularınızı alayım.

Buyurun sayın Genel Başkanım. 
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ALİ AKCAN
TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI:

Evet, ben bu bölümde tüm panelistlere teşekkür ediyorum. Öncelikle de Petito 
dostuma çok teşekkür ediyorum. 

Avrupalı dostlarımızın şunu bilmesi lazım; Türkiye’deki sendikacılar da 
Türkiye’deki kurumların kurtulması için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf 
ediyorlar. Ancak takdir edersiniz ki Avrupa ile bizim aramızdaki çok önemli 
bir fark vardır. Sosyal diyalog mekanizması Avrupa’da üretimle ilgili her karar 
sürecinin temelini oluşturmaktadır. Oysa bizde 40’a yakın sözde sosyal diyalog 
kuruluşu olmasına rağmen üretim sürecine yönelik gerçek manada bir sosyal 
diyalog mekanizması yok.

 Bizdeki siyasi iktidar, şu andaki mevcut siyasi iktidar, kanun düzenlemelerini 
hazırlıyor, Meclis’e gönderiyor ondan sonra sendikacılara gelin “ne diyorsunuz” 
diyor. İşte bizdeki sosyal diyalog mekanizması bu! 

Tabii ki bu bağlamda sendikacılara da çok önemli işler düşmektedir. Bu 
konudaki söylemlere de tamamen katıldığımı belirtmek istiyorum. Fakat bunu bir de 
Türkiye’deki sendikacı dostlarınızın bir gün kapılarının çalınıp, yeni olduğunu yaklaşık 
3 yıldır tam olarak bizim bile öğrenemediğimiz Ergenekon davasından Ergenekon 
suçlusu diye hapse atılma korkusuyla yaşadığını da hiçbir zaman unutmayın. Tüm 
bu tutuklamalar yapılırken, bunların özellikle Avrupa Birliği Müktesebatı çerçevesinde 
yapıldığını da lütfen görmenizi istiyorum.
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Elbette ki bizler de diyoruz ki eğer kurumlar varsa, bu takdirde çalışanlar 
olacaktır ve dolayısıyla sendikalar da olacaktır. Onun için her şeyden önce bizim 
hedefimiz kurumlarımızı yaşatabilmek, daha kaliteli hizmetler sunabilmektir. 
Ben 22 yıldır sendikacılık yapıyorum, bu benim gerçek inancım ve gerçek 
sendikacılık anlayışım.

Ancak hala sendikacılık bir cenderenin içindedir. Avrupa’da birçok ülkede sendikal 
örgütlenme oranı % 70 civarında iken, bu oran oysa sadece % 6’larda, % 5’lerde. 
Bakın Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine oturacağız, üç tane konfederasyon 
var, üç tane konfederasyonda toplu sözleşme yapma yetkisine haiz sadece 
10 tane işkolu sendikası var. Yani 10 tane iş kolunda yetki alabiliyoruz diğer 
işkollarının hiç birisinde yetki alamıyoruz. Bu demektir ki Türk sendikacılığı 
sadece 10 işkolunda toplu iş sözleşmesi yapabilecek durumdadır.  Maalesef 
işte Türkiye’deki örgütlenme durumu bu! Sevgili dostlarım şunu bilesiniz ki; bunu 
bir şikayet açısından söylemedim ama Türkiye’deki sendikaların ve çalışanların 
durumunu bilesiniz diye anlattım.

Türkiyenin katılım müzakerelerinde Avrupa Birliği Parlamentosu’nun rolüne 
değinirken bunu Avrupa Parlamentosu’ndan bir beklentim olduğu için anlatmadım 
Ama Avrupa Birliği Parlamentosu’nun, Avrupa Birliği karar organlarının Türkiye 
ile ilgili konuları incelerken tüm sosyal konuları da dikkate alması gerektiğine 
inanıyorum. 

Diğer taraftan, sizler Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelersiniz ve gelişmiş Avrupa 
sosyal mevzuatı tüm kurumlarınıza ve tüm sektörlerinize hakim olmuş durumda. 
Oysa bizde liberalleşme böyle gelişmiş bir sosyal mevzuat ve bu mevzuatın 
koruyucu hükümleri olmaksızın  liberalleşme yapılmağa çalışılıyor. 

Bakın mesela şu anda ülkemize geçici işçilik diye bir işçilik sistemi 
getirilmeye çalışılıyor. Bu sistem Avrupa’da da var. Ülkemize yararı olacak 
ise bende bu sistemin ülkemize getirilmesini isterim. Yararı olacak ise bu 
düzenlemeden biz kendimizi ayrı tutamayalım. Ancak alt böyle bir uygulamayı 
alt yapısı oluşturmadan getirdiğiniz anda Türkiye’de çalışmakta olan çok 
kişinin işlerini kaybetmesi ile karşı karşıya kalacağız. Oysa Avrupa ülkelerinin 
birçoğunda geçici istihdamla ilgili kararlar, yine sendikaların da katılımıyla 
sağlanan ikili, üçlü komisyonlarla alınmakta ve uygulama mutlaka etkin bir 
sosyal diyalog mekanizması ile gerçekleştirilmektedir. Oysa maalesef bizde 
bunlar olmuyor. 

Ben desteklerinizden, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. 

Özellikle İtalyan örneğini çok beğendim, daha önceden Petito’nun yönetim 
kurulunda olan bir arkadaşımızdan dinlemiştim bu sunumları. Hakikatken çok 
başarılı olmuşlar, kendilerini tebrik ediyorum. Tabii ki burada sendika sorumlu 
sendikacılık örneğini göstermiş. Ülkesine, milletine ve çalışanlara karşı 
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sorumlu sendikacılık örneğini göstermişler ve İtalyan postasını kurtarmışlar. 
Eğer bizdeki siyasi irade ve yönetim bize de bu olanağı sağlarsa, biz de Türk 
postasını kurtarmaya ve tüm insanlık alemine daha kaliteli, daha güzel hizmet 
vermeye hazırız, bunu da bilesiniz. 

Teşekkür ediyorum. 
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SÜLEYMAN YAZIR

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKAN DANIŞMANI:  

Teşekkür ederim. 

Başka sorusu veya yorumu?

KATILIMCI: 

Ben Sayın Petito’ya sormak istiyorum. Avrupa Parlamentosu’nun yaptırım 
gücünün ülkelerin düzenlemelerine etkili olmakla beraber küresel sermayenin 
gündemini takip etmek yerine küresel sendikal birlikteliğimizin gündem ve alternatif 
proje oluşturmasını sağlamak İtalyan Posta Yönetim değişim modelini genele 
yaymak mümkün müdür? Yanlış mı anladım? 

Teşekkür ederim. 

SÜLEYMAN YAZIR

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKAN DANIŞMANI:  

Başka bir soru var mı? Soruların hepsini alalım, bir soru daha alabiliriz. Yoksa. 
Teşekkür ederiz. 

Bu üç panelistle birlikte bugünkü oturumun sonuna geldik. Çok net bir mesaj 
var, Peter’dan gelen bir mesaj, mesaj; sorunla sorun çıktıktan sonra değil önceden 
baş etmeye çalışın ve önceden önlem alın. Hakikaten bu önlemleri almaya çalışan 
iki temsilciyi dinledik ve bunların nasıl etkin olduğunu gördük. Bunlardan bazıları 
hakikaten, özellikle İtalya örneği çok başarılı oldu.

Bu konferansa katıldığınız için teşekkür ederiz. 

Yarın görüşmek üzere hoşça kalın. 
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2. GÜN

ALİ DENİZ

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ:

Günaydın.

Konferansın ikinci gününe hoş geldiniz. Konferansımıza bugün, dün yarım kalan 
“Türkiye’de Posta Sektörünün Liberalleştirilmesiyle” ilgili II. Panel ile başlıyoruz. Bu 
Panel dünkü Panelin devamı gibi, çünkü değişik ülke deneyimlerinden yararlanmaya 
devam edeceğiz.

Öncelikle oturumcuları çağırmak üzere bu Panelin Moderatörlüğünü yapacak 
olan Mohasarat Mir’i davet ediyorum, buyurun,
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MONSERRAT MİR
CCOO, İSPANYA POSTA İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKAN DANIŞMANI

OTURUM BAŞKANI: 

Herkese günaydın.

İlk olarak teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Öncelikle buraya beni davet 
ettikleri için Türkiye’den TÜRKİYE HABER-İŞ Sendikası’na ve katılımlarından dolayı 
Türk PTT’ne çok teşekkür ediyorum.

Ben çalışmalarımı İspanya’da Posta Sektöründe sürdürmekteyim. Ayrıca tekrar 
teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum çünkü burada olmak benim için büyük bir gurur 
ve eski dostlarla bir araya gelmek oldukça memnun edici. 

Bu Paneli farklı ülkelerden Panelistlerle yürüteceğiz. İlk olarak meslektaşım 
Dominique’i çağırmak istiyorum, kendisi Avrupa Sosyal Diyalog Komisyonu’nun 
başkanıdır. Ayrıca Almanya’dan Ver.di’den meslektaşım ile Avrupa Sosyal Diyalog 
Komitesi Başkan Yardımcısı John Baldwin gelecek.

İzninizle kısa bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü bu Panel bildiğiniz gibi Posta 
Sektörünün Liberalleştirilmesiyle ilgili ve siz de sosyal sonuçlarını görmek 
istiyorsunuz. Buraya kadar yapılan tartışmalarda tüketicilerin ve işçilerin hakları ön 
plana çıktı. Bu noktada kendimize sorduğumuz soru şu oldu bu liberalleşme 
ileride için çalışma şartlarının ve ücretlerin daha olumlu yönde gitmesini 
garanti edecek mi? 
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Tabii ki, bunun yanıtını almak istiyorsunuz. Ben de İspanya’dan geliyorum ve 
İspanya’da bizim piyasamız serbest. Biz buna çok eskiden ve hemen başladık. Şu 
andaki durumumuzdan bahsetmem gerekirse; geçmişte Sendikamız liberalleşme 
sürecini ertelemek için oldukça fazla çaba harcadı. Çünkü liberalleşme sürecinin 
biraz daha yavaşlatmak ve böylelikle gelecek zararları engelleyebileceğimizi 
düşündük. İlk olarak tabii ki, devlete, devlet taraflarına da Posta Sektörüyle ilgili 
fikirlerimizi beyan ettik. İlk başta kamusal bir doküman hazırladık ve oldukça 
kapsamlı hem tüketicileri hem diğer bileşenleri de içeren bir dokümandı. Bu 
dokümanın hazırlanmasının amacı belediyeler, tüketiciler hep birlikte çalışarak 
ileriye yönelik bir şeyler yapabileceğimizi göstermekti. Ama bu gruplar sessiz 
kaldılar ve çoğu zaman da sessizliklerini korumaya devam ettiler. 

Peki, bu dokumanda biz ne diyoruz? Düzenlemeden bahsediyoruz, evrensel 
hizmetlerin tarifini yapmak istiyoruz, istihdam ve çalışanların durumlarıyla ilgili 
belirlemelerde bulunuyoruz.  Ve şirketler tabii ki, toplu sözleşmeyi de reddettiler. İşte 
bu noktada sosyal diyalogun olması gerekiyor. Yani liberalleşme için ve işçilerin 
haklarını korumak için için sosyal diyalog şart. Çünkü ancak bir uzlaşmaya 
varırsak ileriye gidebiliriz diye düşünüyoruz. 

2010’dan sonra Posta Sektöründe iki eylem oldu. Tüm İspanya’da genel 
ekonomik durumla ilgili olarak eylem yapıldı ve bunla beraber postayla ilgili olarak 
Parlamentoya değişikler sunduk. Posta Sektöründe yapılabilmesi gereken ve bu 
değişiklerimizi sunduktan sonra 21 Aralık tarihinde bize de bir Noel hediyesi gibi 
olumlu gelişmeler yaşandı. Ve bu yıl umuyoruz ki, Sendika olarak kapasitemizi bu 
gelişime etki sağlayacak anlamda arttırabileceğiz. Eğer Posta Sektörü aynı şekilde 
devam ederse bu evrensel hizmetler açısından ve istihdamdaki işçiler açısından 
oldukça negatif etkiler ortaya koyacaktır. Çünkü Posta Sektöründe etkinlik 
sağlanamazsa 18.000 işçi işini kaybedecektir. Sadece geçen yıl 7.000 çalışanı 
kaybettik. 

Durum genel olarak bu, tabii ki, daha kapsamlı. Finansal açıdan evrensel 
hizmet oldukça sıkıntılı. Sendika olarak biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ne 
sağladığımızı soracak olursanız şirket, bu Posta Sektöründe bir karmaşa olduğunu 
kabullendi ve yeni bir diyaloga girdi. Bu yılın başında, özellikle toplu sözleşmeyle 
ilgili olarak ve tabii ki, Sendika olarak işçilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. 

Evet, şimdi de konuşmacıları davet etmek istiyorum; ilk olarak Sayın Dominique 
Bally, Kendisi özellikle İdari anlamda Posta Sektöründe bir Uzman ve ayrıca Avrupa 
Posta Sektörü Sosyal Diyalog Komitesinin başkanı. Hem Posta Sektöründeki 
liberalleşmenin getirdikleri ve sonuçlarından bahsedecek, kaynaklara değinecek ve 
hem de nasıl organize olmak gerektiğinden bahsedecek. Diğer panelistimiz Stephan 
Teuscher Almanya’dan gelmekte ve liberalleşme sonrası posta sektöründeki asgari 
ücretler ve diğer çalışma koşullarından bahsedecek. Özellikle Almanya’nın 2008’den 
sonraki posta piyasadaki durumu ile sosyal etkilerini irdeleyecek ve düşük maliyet 
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tezinin gerçekten başarıya ulaşıp ulaşmadığını anlatacak. 

Daha sonra Neil Anderson var. Kendisi de UNI Posta ve Lojistik Başkanı. Ve son 
olarak John Baldwin. John da İngiltere’den bir meslektaşım ve ayrıca Avrupa Sosyal 
Diyalog Komitesi Başkan Yardımcısı. 

Bu bölümün de bilginize bilgi katacak bir Panel olacağını düşünüyorum, birlikte 
çalışacağız ve yolu birlikte bulacağız.

Evet, şimdi Konukları, Panelistlerimizi davet etmek istiyorum konuşmalarını 
yapmak üzere, teşekkür ediyorum.

İlk olarak Dominique Bally sunumuna başlayacak.
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DOMINIC BAILY
AVRUPA POSTA SEKTÖRÜ SOSYAL DİYALOG KOMİTESİ BAŞKANI:

 

Herkese merhabalar. 

Burada olmaktan dolayı oldukça mutluluk duymaktayım ve burada olmak 
benim için gerçekten onur verici. Bu oldukça özel bir davet. Burada deneyimlerimi 
paylaşabilmek için, beni davet ettiğiniz için bu Toplantıyı organize eden herkese 
teşekkür etmek istiyorum.

İlk olarak iki şeyden bahsetmek istiyorum; Fransız olarak İngilizce konuşmak ve 
çok kolay bir durum değil biliyorum yani çok zor bir durum, sizin için de zor hem 
de benim için zor. Umarım mesajlarımızı bir şekilde yakalayacağız karşılıklı olarak. 
Konuşma dilimden dolayı zorluk olabilir. 

Evet, Sosyal Diyalog Komitesinin başında bulunmaktayım, Avrupa Posta Sektörü 
Sosyal Diyalog Komitesi Başkanlığını yapmaktayım. Bu Komite hem işveren ve 
hem de işçi Temsilcilerden oluşmakta ve Avrupa Birliğinde çok sayıda ülkeye 
hitap etmektedir. Komite’nin 5 çalışma grubumuz vardır. Bu çalışma grupları her 
yıl iki toplantı yapıyorlar, önemli konuları konuşuyorlar ve önemli projelere adım 
atıyorlar. Ve Posta Sektöründeki projelerle ilgili değerlendirmeler bu ne demek? 
Gelişmeleri gözlemlemek, değerlendirmeler yapmak. Bunu da tabii, tüm 27 ülke 
için gerçekleştiriyoruz. Neler oluyor, trendler nedir, gelişmeler nedir, bu gelişmeler 
pozitif mi negatif mi ve gelecekte daha iyiye gitme olasılıkları nedir? O yüzden ilk 
olarak paylaşmak istediklerim bu gözlemler.
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Neler oldu? Posta Sektöründe neler yaşadık? Açık piyasadan da bahsetmek 
istiyorum. Tabii, sizlerle paylaşmak istediğim konu hem bu komitedeki çalışmalar ve 
hem de  Fransız Postasındaki kendi deneyimlerime de dayalı. Çünkü Fransa’da “La 
Poste”da  sosyal stratejiler konusundan sorumluyum.  “La Posta”’da idari seviyede 
yer aldığım için aktif bir şekilde deneyimlerimi size aktarmak istiyorum. Bu şirkette 
binlerce insan çalışmakta,  bu büyük bir firma, büyük bir şirket ve tabii ki, biz burada 
yeni değişimler gerçekleştiriyoruz. 

Evet, bugün cevap vermek istediğim soru; liberalleştirmeye baktığımızda 
sosyal sonuçlar nedir? Posta Sektöründeki gelişmeler nedir? Bu gelişmelerin 
işçiler üzerindeki etkileri nedir? Ve tek bir model çıkarabilecek miyiz, bunu 
düşünmemiz gerekmekte ve bu gelişme katkı sağlayacak olasılıklarımız var 
mı? 

Peki, bu değerlendirmeyi de olabildiğince net yapmaya çalışıyoruz. Peki, ilk 
olarak neden diye soralım; böyle bir değişime neden gittik? Şimdi iki faktör var; 
birincisi, başlığımız, “liberalleşme”, çok önemli bir konudur, özellikle de evrensel 
hizmet yükümlülükleri açısından ama ikinci bir faktör de var burada ve dürüst 
olmak gerekirse bu ikinci faktör çok daha önemli liberalleşmenin yanı sıra, bu 
ikinci faktörse “internet”. Çünkü internet ortamı rekabet demek ve bu da yeni bir 
trend. Evet, bugün ülkelere baktığımızda tabii ki bu durum ülkenin durumuna bağlı 
olarak değişmekle beraber, posta hacimlerinde, Posta miktarlarında gerçekten, 
oldukça fazla bir azalma görüyoruz. La Poste’a baktığımızda Fransa’da, 
stratejik bir planımız oldu, öngörülerimizi ortaya koyduk ve bu Postada 2015’e 
kadar % 30 azalma olacağını öngördük. 

Şimdi açık piyasadan bahsediyoruz ve faaliyetler açısından bununla yüzleşmek 
gerekiyor. Bu posta bölümündeki faaliyetler açısından oldukça önemli. Peki, 
çözüm nedir? Tabii ki, çözüm, “çeşitlilik”. Yeni yollar bulmak, yeni faaliyetler 
oluşturmak. Şimdi iki yoldan bahsedebilirim bu çeşitlilik için; birincisi, Acele 
Posta ve lojistik, bununla ilgili iyi bir örnek, Deustche Post tarafından verildi, 
oldukça büyük bir lojistik firma. Peki, çeşitliliğin tabii ki, bu çeşitliliğin diğer 
kısmında da finansal hizmetler var, bankacılık gibi. Biliyorsunuz bankacılık 
İtalya’da da mevcut, Fransa’daki Posta Sektöründe de mevcut. Gördüğünüz gibi 
değişime büyük faktörler etki etmekte. Bunun için çeşitlilik şart. Peki, bu çeşitliliği 
nasıl finanse edeceğiz yani çeşitlilik ne demek? Yani satın almak demek mi, firmalar 
oluşturmak demek mi, genişleme demek mi? Yani uluslararası gelişmeler mi ortaya 
koymak demek? Bunları yapabilmek için ilk olarak optimize etmek gerekiyor, bu 
finansal faaliyetlerimizi optimize etmemiz gerekmekte. Posta faaliyetleri, şimdi 
Posta hizmetlerindeki finansal durum sanki bir süt veren inek misali yani para da 
gelebilir. Peki, gözlemlerimize döndüğümüzde geleneksel faaliyetleri optimize hale 
getirmeye çalıştık. Üç tane operasyonel seviyede yerimizi kaybettik, üç tane de 
sosyal anlamda. 
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Peki, ilk olarak “modernize etmekten” bahsetmek istiyorum; özellikle belli 
başlı Posta faaliyetlerinde modernize etme, otomasyon. Bu ilk basamak diyelim, 
bu da her yerde kullanılan bir sistem. İkincisi ise “basitleştirmek”. Postacıyı 
sadece gidip postayı bırakacak şekilde basitleştirmekten bahsediyorum ve 
posta ağlarına baktığımızda daha az posta, postane olması. Mesela, kendi 
ülkemden örnek vermem gerekirse; 17.000 postane var diyelim, kendi ülkemden 
bahsediyorum, tabii ki, bankacılık sektöründe rekabetçilerimiz var, buna da 2.000 
civarı, 2.000 için onlar 17.000 için bizim diyelim, gerçekten büyük bir fark var ortada 
yani finansal anlamda nasıl başa çıkacağız bu sayıyla? O yüzden bunu azaltma 
yoluna gidebiliriz.

Tabii, postaneleri azaltmanın sosyal sonuçlarına da bakmak gerekiyor; üç 
tane sosyal sonucu var, özellikle birincisi, “işsizlik düzeyini azaltmak”. Şu anda 
baktığımızda 50.000’e yakın işçi çalışmaktadır. 

İkinci olasılıktan bahsedersek; tabii ki, işçilerin şartlarını ortaya koyan 
sözleşmelerin tasarımını değiştirmek gerek. “Tam zamanlı çalışan” işçilerin 
kısmi, yarı zamanlı çalışan işçilere dönüştürülmesi ki, bazen de bağımsız işçi 
haline gelmesi, çok önemli ve hassas bir nokta bu. 

Son olan da tabii ki, “ücretlerin azaltılması”. Yani bütün dediklerim tabii 
ki, çok iyimser, böyle tozpembe bir dünya değil ama bilmemiz gereken şu;  ilk 
olarak bütün ülkelerdeki gözlemlerimiz bütün bu bahsettiklerimin hepsini göz 
önünde bulundurduklarıdır. Çünkü ileride büyük engellerle karşı karşıya her 
zaman kalacağız. Bazen sosyal kurallarla karşılaşıyoruz, mesela, Belçika’daki 
duruma baktığımızda, mesela, bağımsız, serbest çalışan işçileri yasaklama 
yönüne gitti. Bununla ilgili tabii ki, Hollanda’da tartışmalar oldu, Fransa’da 
bizim toplu sözleşmelerimiz var çalışanlarımız için. Bunların hepsi sosyal durumun 
getirdikleri. Tabii, vatandaşlardan da itirazlar yükselmekte, vatandaşlar, çoğu zaman 
köylerinde, kasabalarında postanenin bulunmasını istiyorlar çünkü oradaki postacı 
onları zamanla tanıyor, yakınlık sağlanıyor yani bu da çok zor. Bu düşündüklerimizi 
yapmak bu yüzden geleneksel aktiviteleri azaltmak çok zor. Yani engeller var ama 
stratejik anlamda önemli farklılıklar da var. 

Çeşitlilik stratejisine baktığımızda, 27 ülke için söylüyorum Avrupa’daki, 
üç tür stratejiyi ortaya koyuyoruz; birincisi, “odaklanma”, neye odaklanma? 
Bahsettiğim gibi lojistik konusuna ve Acele Posta hizmetine ve en az maliyetli 
servisi sağlamaya odaklanma. Bu tür stratejilerde tabii ki, optimize isteği 
konusunda karşımıza engeller çıkabilir, bununla ilgili de ikinci bir strateji ortaya 
koyabiliriz. Mesela, postanede şöyle hizmetler ortaya koyabiliriz; sigorta 
hizmeti sunabiliriz. Bu tür bir strateji gösterdiğimizde tabii ki, iyi kalitede teslimata, 
iyi kalitede postacıya, iyi kalitede postaneye, iyi kalitede tüketiciye ihtiyacımız yine 
olacak. O yüzden burada da oldukça önemli, optimizasyona ihtiyacımız var. Büyük 
ülkeler arasında büyük farklılıklar görüyoruz, mesela, gelişmiş ülkelerde, İngiltere’ye 
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baktığımızda Hollanda, Belçika, Almanya, İtalya. Bu büyük ülkelerin çeşitlendirme 
akrediteleri yapmaları olası, şansları var ama fakir ülkelerde, küçük ülkelerde bu 
büyük bir sorun. Çünkü yeteri kadar paraları yok. Evet, gelişmeleri göz önünde 
bulundururken bunu da dikkate almalıyız. 

Tabii ki, şunu düşünmemiz gerekiyor; tek bir model yok, birçok model var. 
Mesela, Türkiye Posta Sektörü için hangi model olmalı, sizin modeliniz ne 
olmalı? Sizin çeşitlendirme stratejiniz ne olmalı? Buna bakmak gerekmekte ve 
tabii ki, sosyal çerçevede. 

Tabii ki, sosyal model kalitesiyle çeşitlilik seçenekleri arasında bir bağlantı 
var, bunlar da doğrudan ekonomik ilerlemeyi etkilemekte. Aynı zamanda çeşitli 
sivil olasılıklar da var fakat bu noktada sanırım sözlerime son vereceğim. Tabii ki, 
verebileceğim en önemli mesajlardan bir tanesi; düşük maliyetli model oldukça 
önemli, yeni girdilerle beraber buradaki daha düşük maliyetlerle beraber, aynı 
zamanda mümkün olan en az maaşı vermek tabii ki önemli. Ancak bu posta sektörü 
için bir çözüm değil. Çünkü bu modeli uygulamak imkânsızdır. Çünkü tabii ki posta 
sektörünün toplum içerisinde belirli bir yeri var. İyi ilişkiler çok önemli. Tüketici ve 
çalışanlarımızla iyi ilişkiler kurmamız gereklidir. Dolayısıyla çalışanlarımızın da 
iyi bir şekilde süreç içerisine dahil edilmesi ve iyi bir şekilde eğitilmiş, hazırlıklı 
ve becerikli olması gerekmektedir topluma hizmet etmek için. 

Umarım bu yeterince net idi, projemizden öğrenebileceklerimiz bunlar. Evet, 
belki başka insan kaynakları politikaları ne olabilir bu değişikliklerle başa çıkabilmek 
için, belki siz bir şeyler söyleyebilirsiniz. 
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MONSERRAT MİR

CCOO, İSPANYA - OTURUM BAŞKANI: 

 

Evet, teşekkürler Dominique. 

Avrupa’da Posta Sektöründen sosyal diyalogda beraber 10 yılı aşkın bir 
süredir beraber çalıştığımızı dikkate alırsak, ben sizi kesinlikle iyi yolun ne olduğu 
konusunda, ayakta kalmak ve aynı zamanda etkin ve kaliteli bir Posta hizmetini 
ortaya koyabilmek için en iyi yol nedir, bunun adına iyi şeylere sahip olduğunuzu 
biliyoruz.

Şimdi diğer Meslektaşımız sunumunu yapacak, evet, Almanya’daki olup 
bitenlerden bahsedecek bize, Stephan Teuscher, Posta Sektörde Almanya’daki 
gelişmelerden bahsedecek.
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STEPHAN TEUSCHER

VER.Dİ SENDİKASI GENEL BAŞKAN DANIŞMANI - ALMANYA :

 

Günaydın sevgili meslektaşlarım, arkadaşlarım ve dostlarım. 

Ben de öncelikle bu davet için teşekkür etmek istiyorum. Almanca konuştuğum 
için özür dilerim ama İngilizcem o kadar kötüdür ki, tercümanlar için Almancadan 
Türkçeye dönmek daha rahat olacaktır kötü İngilizcemi Türkçeye çevirmektense 
Almanca tercüme etmek daha iyi.

Evet, Almanya’da 1989 yılında Posta piyasası liberalleşmeye başladı, Alman 
Postaları Deutche Post bir kamu kuruluşuyken anonim şirkete dönüştü, Almanya’daki 
liberalleşme, özelleştirmeyle beraber başladı, 1998 yılında Sektör kısmen liberalleşti, 
belli bir rekabet ortaya çıktı belli Posta konularında. 2008 yılından beri de Alman 
Posta piyasası sektörü tamamen rekabete açık bir piyasadır. Burada çalışanların 
istihdam sayılarını görüyorsunuz, sarı sütun Deutche Post’da çalışanların sayısı, 
mavi olan sütunlarda rakiplerdeki istihdamı gösteren sütunlar. 1999 yılında Deutche 
Post’un 177.000, 180.000’e yakın kişi istihdam ettiğini görüyoruz. 2008 yılında 
ise bu sayının 144.000’e düştüğünü görüyoruz. Aynı zamanda mavi sütunun 
rakiplerin istihdam sütunu, rakipler 70.000 çalışana sahipken ilerleyen yıllarda 
bunun arttığını görüyorsunuz yani diyorsunuz ki, bu rakamları topladığınızda 
144.000 artı 30.000 sayının liberalleşmeden sonra da hâlâ aynı olduğunu 
düşünebilirsiniz. Ama gerçekte, orada ortaya çıkan yeni işyerlerinin yapısına 
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bakmak gerekir. Buradaki istihdam yapısını karşılaştırmak istiyorum; Deutche 
Post AG ile rakip şirketlerin istihdam yapısını; Deutche Post AG şirketi % 83’ü 
yarı zamanlı çalışanlardır, haftada 20-30 saat çalışıyorlar, % 58’i ise hâlâ tam 
zamanlıdır, özellikle de haftada 38-40 saat çalışan posta dağıtıcılarıdır. Deutche 
Post’da yine düşük zamanlı çalışanlar var, bunlar ayda 400 Euro’dan daha az 
para kazananlar ve dolayısıyla sosyal sigortaya tabi olmayanlar var. Ama rakip 
şirketlere baktığımız zaman burada görüyoruz ki, sadece % 25’i çalışanların % 
25’inin tam zamanlı çalıştığını, % 23’ünün yarı zamanlı ve % 52’sinin de düşük 
düzeyde istihdamlı olduğunu görüyoruz. Yani bunların geliri sosyal sigortaya 
tabi olamayacak kadar düşük ve ayda 400 Euro’nun altında kazanıyorlar. Yani 
bunun anlamı haftada 15 saatten az çalıştıkları ve % 52’lik bir kısmın ancak 
geçici iş gibi görülebileceği. Bunları gerçek bir meslek gibi göremeyiz. 

Eskiden postacılar bu aldıkları maaşlarla ailelerini geçindirebiliyorlardı. 
Ama bu insanlar şimdi sosyal yardıma muhtaçlar ve bu sosyal yardım da yine, 
vergi ödeyenlerin cebinden çıkıyor. Dolayısıyla vergi ödeyenler rakip şirketlerin 
kazançlarını sübvanse etmiş oluyorlar çünkü orada çalışanlar kazandıkları 
paradan geçimlerini sağlayamıyorlar. 

Almanya’da Posta hizmetleri veren 441 firma var ve bunların bu işlemleri 
yapmak için, Posta hizmetlerini vermek için lisansları var. Bunlardan sadece 220 
tanesi yalnızca kendi personeliyle çalışıyor, diğerleri ise taşeron, out-sourcing veya 
sözleşmeli kişilerle çalışıyorlar ve burada bir zincir oluşuyor. Ve bu tablo karşısında 
da bu şirketlerin çoğunun yerel şirketler olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da 
görüyoruz ki, 441 firmadan, bu firmaların ortalama boyutlarının 60 kişiden daha 
büyük olmadığını tespit ediyoruz. Yani Almanya’daki ortalama bir Posta firması, 
yerel faaliyet gösteren, küçük bir şirkettir, Deutche Post veya TNT gibi büyük çaplı 
bir firma değildir. 

Bu çalışma şeklinin Postada geçici çalışma olduğunu düşünüyoruz, üç 
boyutu var bunun. Posta hizmetlerindeki rakip şirketlerde çalışan insanlar 
aldıkları kazançla, gelirle geçimlerini sağlayamıyorlar ve istihdamın kararlılığı 
da yok, buradaki dalgalanma çok büyük. Daha fazla bir iş, daha fazla çalışabileceği 
ve daha fazla para kazanabileceği bir fırsat yakaladığı anda şirket değiştiriyor 
çalışanlar. Burada toplu sözleşmeler yok, işçi temsilciliği yok ve işçilerin 
süreçler üzerinde bir karar hakları yok. Bu da genelde rakip şirketlerdeki Posta 
çalışanları etkileyen şartlardır. Maaşların, ücretlerin yüksekliği ile ilgili bir araştırma 
yapıldı, Dominique Baily de buradan bahsetmişti, farklı stratejiler var diye, bu 
stratejilerden birisi de ücretleri azaltmaktır. Yapılan araştırmada Almanya’daki 
Posta Piyasa Yüksek Kurulu’nun yaptığı bir çalışma, ücretlerin saatlik 5,5 ile 
13,49 Euro arasında olduğunu görüyoruz, o kadar büyük bir aralık. Yüksek olan 
rakam, 13,49 olan rakam da Deutche Post’un da rakamı, diğer rakip şirketlerde 
çok daha düşük ücretler ödeniyor saat ücreti olarak. 
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Araç sürücüleri ve posta dağıtıcıları için 5,5 ile 13,49 Euro arasında değişen rakam 
söz konusu. Deutche Post AG’deki bir postacının, posta dağıtıcısının ortalama ücreti 
saatlik 8 Euro civarında, eğer daha uzun süredir çalışıyorlarsa şirkette maaşları da 
artıyor ve buradan da rekabetin nasıl işlediğini görüyorsunuz Almanya’daki Posta 
Sektöründe, daha iyi bir hizmet getirilmiyor, yeni bir ürün getirilmiyor, daha 
iyi hizmet sunan bir ürün getirilmiyor. Piyasadaki rekabet Almanya’da şöyle 
gerçekleşiyor; şirketler daha az para alan çalışan bulmayı ümit ediyor ve bu sayede 
de maliyetlerini düşürerek “Deutche Post’tan daha ucuz mektup gönderebilirsiniz” 
diyebiliyor ve Almanya’daki rekabet modeli de tamamen buna dayanıyor. Hiç de 
şaşırmamak gerekir çünkü ülkenin çoğunda Türkiye’de de mesela, Fransa’da, 
Hollanda’da liberalleştirmeden ve özelleştirmeden önce Posta dağıtımı çok yüksek 
kaliteliydi ve şimdi rekabetin ortaya çıkmasından bahsederken bir yandan kaliteye 
bakalım, hangi hizmet sağlayıcıya gideceğini diye düşünüyorken. Şimdi Almanya’da 
mesela veya Fransa’da olduğu gibi Hollanda’da olduğu gibi müşterilere mektup 
dağıtımı yapan hizmetler nasıl daha iyi olur, daha iyileşir, daha da iyileşir? Çünkü 
zaten özelleştirmeden öncede çok yüksek kalitede iyiydi. 

Somut olması için bir de TNT’yi karşılaştıralım; TNT büyük bir holding, yani 
Deutche Post gibi dünya çapında faaliyet gösteren bir firma, Deutche Post, DHL 
ile Avrupa’da ve Avrupa dışında dünya çapında birçok ülkede faaliyet gösteriyor. 
Burada da baktığımız zaman TNT’nin bir holding olarak iyi neticeler elde ediyor 
faaliyetleriyle dünya çapında, Almanya’da da aşağıdaki tabloda görüyorsunuz 
rakamları, 1,7 Euro ücret veriyor bir posta dağıtıcısına, buna karşın Deutche Post 
aynı iş için.12,23 Euro ödüyor. Görüyorsunuz, TNT gibi dünya çapında faaliyet 
gösteren şirketler de yine ücret damping ile burada rekabet sağlamaya çalışıyor 
ve Deutche Post’tan daha kötü olan iş yerleri sağlıyor. Bu sayede de müşterilerine 
daha ucuz hizmet veriyor ve müşterilerine Deutche Post’u bırakıp onlara gelmesini 
bekliyor. 

2007 yılında hükümet düzeyinde bir görüşme yapıldı, piyasanın tamamen 
açılmasına karar verildi, bir asgari ücret getirilmesine karar verildi. Federal hükümet 
de 2007 yılından buna yönelik kararlar çıkardı ve esas olarak şunu söyledi; biz, 
Posta Piyasasını tamamen açıyoruz ama bunu yaparken de bu sektörde bir asgari 
ücret olmasını öngörüyoruz, ücretlerin 5.50 veya 7.49’un altına düşmemesini temin 
edeceğiz diyorlar. Yani rekabet eden şirketlerin ücretleri düşürmeden hizmet 
verebilmelerini sağlamayı amaçlayan bir düzenlemeydi bu. Bu asgari ücret, 2008’de 
yürürlüğe girdi, 2009’a kadar devam etti. 8 Euro ile 8,40 arasındaydı dağıtıcılar için 
ve posta dağıtıcıları için de biraz daha yüksekti. Ama 2010 yılında Alman İdare 
Mahkemesi, hükümetinin kararnamesinin hatalı olduğunu, burada bir şekil hatası 
olduğunu öne sürerek bu uygulamayı kaldırdı, iptal etti ve posta dağıtıcıları için artık 
asgari ücretler, üst ücret diye bir şey kalmadı, görüyoruz ki yine, ücretler düşmeye 
başladı ve rekabet yine çalışanların sırtı üzerinden yürütülmeye çalışılıyor. 
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Düşünüyorum ki, Almanya’da Posta Sektörü için yeniden bir asgari ücret 
getirilmesi önemlidir. Çünkü bu asgari ücret, rekabetin çalışanların sırtından 
yürütülmemesini sağlayacaktır. Posta Sektöründeki rekabet, sadece çalışanların 
ücretlerini düşürülmesinden ibaret olmamalı ve bu sayede de şirketler müşterilerine 
daha ucuz fiyatlar vermemeli. Posta Sektörü Almanya’da durgun bir piyasadadır, 
Dominique de bahsetti, piyasa “küçülüyor” dedi, Almanya’da çok az küçülüyor, % 
2 civarında ama her halükarda durgun, ilerlemeyen, büyüme olmayan bir sektör. 
Mektupların sayısı artmıyor, bilakis azalıyor ve burada da rekabet, Deutche Post’un 
elindeki postanın kapılması şeklinde işliyor. Bu işi almak için  daha ucuz fiyata 
hizmet vermeye çabalıyor diğer rakip şirketler. Posta dağıtımında maliyetlerinin 
% 60-70’inin personel maliyeti olduğunu düşünürseniz, rakipler ücretleri 
düşürmekten ve çok kötü çalışma koşulları getirmekten başka bir seçenek 
göremiyorlar. 

Deutche Post’un rakipleriyle bir toplu sözleşmemiz yok, Bugüne kadar bu 
şirketlerle bir toplu sözleşme yapmayı başaramadık, pek çok kez onları çağırdık bu 
toplu görüşmelere ama katılmadılar, dediler ki “eğer bir toplu sözleşme yaparsak 
9 euroluk bir saat ücretiyle o zaman Almanya’da varlığımızı sürdüremeyiz şirket 
olarak. Biz ancak daha düşük ücret vererek var olabiliyoruz bu piyasada” Bunu 
söyleyen TNT gibi bir şirket. 

Buradan görüyoruz ki, eğer Posta Sektörü liberalleştirilip, özelleştirilirse 
gelecekte bu piyasada, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin rekabeti sadece 
ücret dampingi sayesinde değil de, sağlıklı bir rekabet şeklinde yürütmesini 
sağlamak gerekir. Burada ücretlerin giderek düşmemesi, çalışma şartlarının 
giderek kötüleşmemesinin önüne geçilmelidir. 

Bizim Alman örneğinden elde ettiğimiz deneyimler ve Türk meslektaşlarımıza 
vermek istediğimiz öneriler bunlardır. 

Çok teşekkür ederim.
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MONSERRAT MİR

CCOO, İSPANYA - OTURUM BAŞKANI:

 

Evet, teşekkürler Stephan. Almanya’da olup bitenlerle ilgili daha net bir fikir 
edindik sayende. Evet, gerçekten Almanya’da büyük rakamlar söz konusu ve 
sunumunuz için teşekkür ediyoruz. 

Şimdi sözü Neil Anderson’a veriyorum, kendisi UNI’nin Posta bölümünün 
başında olan kişi.

Buyurun Neil Anderson,
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NEIL ANDERSON

UNI POSTA&LOJİSTİK BÖLÜMÜ BAŞKANI :

 

Evet, çok teşekkür ediyorum. 

Bu Seminere geldiğimde Ali bana, kendi ülkemle ilgili bir şey söyleyip 
söyleyemeyeceğimi yani dünyadaki ilk liberalize edilen, yani serbestleştirilen posta 
piyasalarından birisi Yeni Zelanda ile ilgili bir şey söyleyip söyleyemeyeceğimi sordu 
ben de severek kabul ettim. 

Neden neo-liberaller liberalleşme işe yarıyor argümanın da bir destekçisi oldular.
Tabii, neo-liberallerin gündemi sizi aldatmasın yani Yeni Zelanda’daki piyasa 
muhteşem bir şekilde çalışıyor derlerse onlara inanmayın. Çünkü UNI, bu konuda 
liberalleşmeyle ilgili bir çalışma yaptı. Elimde ekstra kopyalar var eğer isteyen olursa 
verebilirim. Yeni Zelanda örneği ile ilgili. Size gerçeği sunan bir çalışma bu. Ve 
tabii ki, hem müşterilerin gözlerinden, bakış açılarından hem de çalışanların bakış 
açılarından Posta piyasasının liberalleşmesiyle ilgili gerçekleri ortaya koyan bir 
çalışma. Eğer kopyasını isteyen varsa yanımda birkaç tane ekstra kopya var, aksi 
takdirde web sitesinde de mevcut. 

Evet, posta piyasası liberalleşmesine baktığımızda Yeni Zelanda tecrübesi şu 
yönde, öncelikle çalışanlarınızı şimdi organize etmelisiniz yani piyasanız liberalleşmiş 
olsa da olmasa da buradan, kapıdan çıktığınız andan itibaren şunu göreceksiniz 
ki, ülkenizin piyasasındaki geniş bir parçanın, posta ve lojistik piyasasındaki büyük 
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bir parçanın içinde gerçekten büyük bir rekabet olduğunu göreceksiniz. Yani 
havaalanından Cuma günü TÜRKİYE HABER-İŞ Sendikası binasına giderken dört 
tane farklı şirket gördüm ve bu şirketler posta ve lojistik piyasasında aktör olan 
firmalar. Evet, Dominique biliyorsunuz DPD Lacus France Şirketi burada, evet, 
DPD de Türkiye aktif, UPS de Türkiye’de aktif olarak çalışıyor, DHL de Türkiye’de 
çalışıyor. DHL de Stephan’ın ülkesinden, Almanya’dan ve Peter Wiechmann da dün 
bahsettiği gibi TNT de Türkiye’de faaliyet gösteriyor ve dün Ali’nin ofisine giderken 
bunlara ait dört aracı da gördüm. Dolayısıyla buradaki sendikalara mesajım 
şu yönde olacak; şimdiden çalışanlarınızı ve kendinizi organize edin, onlar 
buradalar, geldiler, hepsi burada. Ve bunlar tabii ki, mektup piyasasına henüz 
girmediler çünkü Kanununuz buna izin vermiyor fakat “ekspres posta” ve aynı 
zamanda paket ve koli piyasasına girdiler, bu da çok geniş bir piyasa tabii ki, 
zaten gelecek bu şekilde devam ediyor. Dominique’in de söylediği gibi La Post 
ile ilgili olarak bu endüstrinin, bu piyasanın geleceği bu kanallarda yatıyor. 

Yeni Zelanda’dan getireceğim başka bir mesajda şu yönde; büyük 
değişikliklere hazır olun! Büyük değişiklikler olacak. Dünya değişti, evet, artık 
şunları taşıyoruz yanımızda biliyorsunuz ve işte, rekabet artık bu!  Dolayısıyla 
büyük değişikliklere hazır olun. 

Ve üçüncü mesajımsa Yeni Zelanda’dan; eğer değişmezlerse sendikaların 
hayatta kalabileceklerine sakın inanmayın. Çünkü benim diğer Sendikam, 
Yeni Zelanda Sendikası, 100 yılı aşkın bir süredir var olan bir sendika, Yeni 
Zelanda’daki ve dünyadaki ilk posta sendikalardan birisi. Bu aynı HABER-İŞ 
gibi posta ve iletişim alanında çalışan çok güçlü bir sendikaydı ama iflas etti, 
tamamen ortadan kayboldu. Artık yok. 

Üyeleri diğer sendikalar bünyesine aldı ve onlara yardım ettiler. Fakat 
biliyorsunuz, tabii ki, bir sendika iflas ettiğinde çeşitli sorunlar ortaya çıkıyor. Yani 
şu anlama geliyor, piyasadaki şirketler, bir zayıf halka olmasından faydalandılar. 
Hatta bu işkolunda belirli bir süre hiçbir sendika yoktu. Ve tabii ki şimdi Posta 
piyasasında ve Telekom piyasasından çalışan sendikanın işi gerçekten işi zor. 
Çünkü tekrar organize oldular: Bir sendika oluşturmaya çalıştılar. Bu oldukça zor bir 
süreçti. Bu gerçekten mali açıdan da çok zorlu bir dönemdi. Çünkü gerçekten, çok 
büyük bir sendikaydı ve 5 yıl içerisinde, değişiklikler başladıktan 5 yıl sonra 
iflas etti, tamamen ortadan kalktı. İflas etmesinin en büyük sebeplerinden 
birisi de, kendisini bu değişikliklere karşı hazırlamaması, organize etmemesi, 
yeni çalışanlarını organize etmemesiydi. Bu odadaki herkes tüm çalışanlar 
örgütlenmelidir. “Örgütlenin, örgütlenin ve örgütlenin”. Şu anda size daha iyi 
bir mesaj veremem. 

Evet, şimdi Yeni Zelanda’da olanlarla ilgili bir şeyler söylemek gerekirse; dün birisi 
Dünya Bankası’yla ilgili bir şeyler söyledi, Dünya Bankası’yla ilgili bir soru ortaya atıldı 
ve Yeni Zelanda’nın durumunda da aynısı oldu. Yeni Zelanda’nın ekonomisi biraz 
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sıkıntılıydı. Tabii, biliyorsunuz dünyadaki birçok ekonomi sıkıntı çekiyor şu anda ve 
Uluslararası Para Fonu yani IMF diye bildiğimiz oluşum, geldi ve dedi ki “bizim sizin 
için bir planımız var, sizin için harika bir planımız var, size yardım edeceğiz ve Yeni 
Zelanda ekonomisini kurtaracağız” dediler. Sanırım Yunanistan’daki komşularınız da 
aynı mesajı almışlardı bir zamanlar, onlar için de bir plan vardı, sonuçlarını gördük. 
Evet, dediler ki, “sizin ekonominizi kurtarmak için parayı vereceğiz size” dediler 
“fakat sizin üzerinizde muhteşem bir deney yapmak istiyoruz, adı da “liberalleşme” 
dediler ve bu muhteşem deneyi üzerimizde denediler. Ama sadece liberalleşme 
değildi bu, aynı zamanda elden ele özelleşme haline geldi. Bir zamanlar hükümetin 
sahip olduğu işletmeler satılmaya başlandı birer birer. Gerçekten, Yeni Zelanda’da 
birçok bu tarz işletme, bakanlıklar altında işletiliyordu ve eski şekilde işletilmiyordu. 
Evet, bu konuda hiç şüphe yok yani evet, yani burada mesaj vermek gerekirse, 
dürüst mesajlar vermeliyiz. Evet, Posta İşletmesi de etkin olarak işletilmiyordu, 
müşterilerine etkin hizmet götüremiyordu ve müşterileri de bir değişiklik istiyordu 
tabii ki. Aynı şekilde birçok farklı hükümet bakanlıklarında da Telekom, Demiryolları, 
Yerel Elektrik sunumu ya da Yerel Havayolları ve yerel bir banka vardı, Yeni Zelanda 
Bankası adı altında. Bu banknotlar bile basıyordu ve oradan dağıtıyordu. Fakat 
bunların hiçbiri etkin bir şekilde işletilmiyordu. 

Belki de buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, hükümet işletmeleri iyi 
işletilmiyordu. Yeni Zelanda’da bu işletmelerin çoğu özelleştirildi ve serbest 
piyasada satıldı. Tamamen serbest rekabet piyasası ortaya çıktı. Gerçekten çok 
serbest bir rekabet ortamı oldu. Hiçbir endüstri için neredeyse hiçbir düzenleyici 
kurum kurulmadı, Telekom için kurulmadı, havayolları endüstrisinde düzenleyici 
bir kurum kurulmadı, Posta hizmetlerinde bir düzenleyici kurum kurulmadı. Tek 
düzenleyici olarak Yeni Zelanda’da Ticaret Komisyonu diye bir komisyon 
kuruldu ve sadece rekabet kurallarını yani birbirlerini ezmemeleri, rekabeti 
yok etmemeleri gibi şeylere dikkat edilmesiyle ilgili bir komisyon kuruldu. İşte, 
piyasanın tekelini ele alıp diğer rekabetçileri piyasadan itmelerini engellemek 
için bazı şeyler yapıldı fakat bunun dışında neredeyse hiçbir düzenleyici yoktu. 
Kesinlikle, düzenleyici bir kurum olmayan bir model kurmayın, bu hiçbir şekilde 
işe yaramaz, Yeni Zelanda’da da yaramadı, tamamen başarısız oldu. 

Sonuçlara baktığımızda tabii ki, bazı kısa vadeli kazançlar oldu. Tabii ki birden 
bire hizmetlerin kalitesi arttı, Posta piyasasına daha çok esneklik geldi ve insanlar 
postalarına ya da paketlerine zamanında kavuştular. Evet, kısa dönemli, kısa 
vadeli çeşitli kazançlar vardı fakat uzun vadede liberalleşme ve özelleşmeyle 
ilgili hedeflerde başarısızlık yaşandı. Gerçekte Yeni Zelanda’da şimdi bazı 
alanları yeniden devletleştiriyorlar, mesela, Demiryollarını tekrar satın aldılar, bir 
Amerikalı firma almıştı. Demiryollarına hiçbir şekilde yatırım yapmadı, kaynakları 
almışlarda sadece ve aslında hiçbir yatırım yapmamışlardı ve en sonunda hükümet, 
bu Demiryollarını tekrar satın aldı ve devletleştirdi ve yatırım yapmaya başladı. 
Havayolları içinde aynı şey geçerliydi. Yeni Zelanda’da, havayolunu Singapur 
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Havayolları satın almıştı. Kendileri bu işten para kazandılar fakat hiçbir şekilde 
yatırım yapmadılar. Bu da tekrar devletleştirildi. Telekom’da ise hisseler satışa 
sunulduğunda iki tane Birleşik Devletler menşeli çok uluslu şirkete satıldı. Bu iki çok 
uluslu şirket de çeşitli kararlar verdiler. 8 yıl boyunca kazandıklarından çok daha 
fazla para çektiler bu işletmelerden. Bir, iki değil tam 8 yıl üst üste para çektiler. Evet, 
eğer 8 yıl boyunca kazandığınızdan daha fazla para çekerseniz işletmeden tabii ki, 
bu işletmeyi yıkar. Satın aldıklarında hisse senetlerinin değeri 9 dolarken şimdi 1.89 
dolar. Değeri bu kadar düştü. Evet, onlar da özelleştirilmiş olan şirketi de, Telekom 
şirketini de, tekrar halka arz ettiler ve açtılar ve hisselerini de halka sattılar ve siz de 
bu tip şeylerle kandırılmayın lütfen.

Şimdi liberalleşmenin Yeni Zelanda’da getirdiği şeylerden bir tanesi tabii ki, 
Posta piyasasında modernizasyonu bir şekilde tetikledi. Sanırım Mario Petito İtalya 
ile ilgili bu mesajı verdi dün. Yeni Zelanda Posta hizmetleri çok rekabetçi bir ortam 
yaratmıyordu, kaliteli hizmetler sunmuyordu ve liberalleşmenin şirketleri değiştireceği 
düşünüldü ve kısa vadede değiştirildi, değiştirdi ve değişimi tetikledi. Müşteriler ve 
halk görmek istedikleri hizmeti görmeye başladılar fakat liberalleşmenin dışında 
zaten şirketler bunu yapmak zorundalar.

 Liberalleşmeyi bir şekilde bahane olarak kullandılar bunun için. Mario’nun da 
söylediği gibi “sınırlı Posta hizmetleriyle” ayakta kalamazsanız. Evet haklı da. 
Fakat liberalleşme bunu tek başına yapmak durumunda değil, aynı zamanda 
sendikalar, müşterileri, kamu, halk da değişime katılmalı. Yani değişikliği 
liberalleşme ile bağlantılı olarak düşünmeyin. Şirketi daha özgür bir şekilde yatırım 
yapan, daha özgür bir şekilde kendini adapte eden, kendini değiştiren ve bu alanda 
yeni dünyada gerekliliği duyulan hizmetleri sunabilecek bir şirket ile ilişkilendirin. 

Yine önemli noktalardan bir tanesi, Yeni Zelanda’da yeni rekabetçiler ortaya 
çıktı tabii ki, özellikle Posta piyasasında; ekspres posta ve paket servisi. Bunlar için  
DHL gibi, TNT gibi UPS gibi firmalar devreye girdiler ve birçok yerel Posta hizmeti 
de devreye girdi. Tabii, çoğu ayakta kalamadı. Özellikle mektup postasında Yeni 
Zelanda Postası % 90’ını mektupların genellikle iletiyor olmasından dolayı böylesine 
çeşitli bir coğrafik alana sahip bir ülkede ve nüfusun da dağılımının çok çeşitli olduğu 
bir ülkede büyükşehirler dışında posta hizmetini götürmek böylesi köklü bir firmadan 
başka bir firmanın harcı olmadığı için küçük firmalar sadece büyükşehirlerde ayakta 
kalabildiler. Fakat ekspres ve paket, koli hizmetinde tabii ki, devreye girdi bu şirketler. 
Ama sendika 40.000 üyeden 16.000’e düştü 5 yıl içerisinde. Gerçekten % 50’lik bir 
küçülme yaşadık. İşte, liberalleşme bunu yaptı bize.

Başka bir şey de; hükümet Posta İdaresini ikiye böldü, posta- bankacılık 
bölümünü çok uluslu bir bankaya sattılar ve bu gerçekten, büyük bir felaket 
ve büyük bir hata idi. Çünkü tabii ki, bu çeşitlilik aslında, ticaret içerisindeki 
çeşitlilik bir şekilde postacılığın perakende boyutunu ayakta tutuyordu. 
Bunun dışında tabii ki, Yeni Zelanda’nın birçok vatandaşı aslında banka hesabına 
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sahip değildi. Çünkü büyük bankalar bu tip küçük müşterilerle ilgilenmiyorlardı. 
Bu vatandaşlar da postanelerde bu işlerini görüyorlardı. Ve 7-8 yıl önce şöyle bir 
şey oldu; sosyalist hükümet, İşçi Partisi, bir halk bankası açmak istedi yani küçük 
yatırımcılar için ya da küçük yatırımcılar için böyle bir banka açmaya karar verdi. 
Bunun adına “Kivi Bank” denildi. Çünkü Yeni Zelandalılara aynı zamanda “Kiviler” 
deniliyor hani “kivi kuşu” ve meyvesi var ya O, biziz. Tabii ki, bu bir şekilde Posta 
işletmesinin çok büyük bölümünü gerçekten kurtardı. Aksi takdirde yıkılırdık. 

Fakat şunu söyleyebilirim, sendikalar için verebileceğim bir mesaj, aynı 
zamanda istihdam ile ilgili.  Bu perakende noktasında yani “postane” diye bilenen 
yerlerin bir postane markası vardı, bir Kivi Banka markası vardı fakat belirli bir 
bölümü çok uluslu şirketler tarafından, genellikle Avustralya şirketleri tarafından 
yönetiliyordu. Ve daha öncede söylediğim gibi sendika tekrar küllerinden yeni 
doğmaya çalışırken buradaki en büyük zorluklardan bir tanesi de tabii ki, bu 
çalışanları da örgütlemekti. Çünkü tabii ki, belirli bir bölümü tamamen düşük 
ücretler alıyordu. Özellikle bu çok uluslu şirketler tarafından işe alınanlar ve tabii 
ki, her biri kendilerine sunulan bir münferit sözleşmeye imzaya atıyordu. Tabii ki, ne 
kadar şok edici değil mi? Yani eğer 5 kilometre ötede bir yerde çalışıyor, başka bir 
temsilciliğe gidiyorsanız ya da şubeye gidiyorsanız onlara soruyorduk “ne gibi bir 
iş sözleşmen var?”. Aslında şirket bunlara tamamen aynı sözleşmeyi uyguluyordu. 
Aynı şekilde ekspres posta için de taşeron firmalar adına çalışıyorlardı. Yani direk 
olarak şirket tarafından işe alınmıyorlardı. Fakat hepsi aynı sözleşmenin altına imza 
atıyordu. 

Tabii ki, sendika da bunu bir şekilde örgütlemek için bir fırsat gördü. Ancak bu 
arada Posta çalışma şekli de değişti. Mektup postası gitgide küçülmeye başladı, 
azalmaya başladı. Bu gerçekten gün ve gün azalıyor. Dolayısıyla tabii ki, bununla 
uğraşan şirketlerin de küçülmesi gerekiyor. Çünkü rekabet var, aynı zamanda 
internet var. Tabii ki ve işte, asıl rekabet, aslında asıl rakip yani internet. Ve Yeni 
Zelanda’daki Posta İdaresi şunu gördü ki, koli ve paket hizmetleri ve tabii ki, ekspres 
posta hizmetleri gitgide büyüyen pazarlardan birisi ve oldukça büyük bir rekabet 
potansiyeli var. Zaten birçok şirket bu alanda çalışmaktaydı. 

Dolayısıyla Yeni Zelanda’daki liberalleşmiş piyasa başarısızlığa ulaştı. 
Büyük bir posta rekabeti söz konusu değil. Çünkü onlara bir şekilde parça 
yok bu pastadan. Fakat kâr eden parçalarına baktığımızda bu sektörün 
genellikle işte, bankayı sattılar ama çeşitlendirme yoluna gitmediler. Yan Posta 
şirketini çeşitlendirmek yerine tutup bir bölümünü satmaları tabii ki büyük bir, 
başarısızlıktı.

Ve vermek istediğim başka bir mesaj da  bütün bu Yeni Zelanda’daki liberalleşmiş 
ve özelleştirilmiş şirketlere baktığımızda sağ hükümet, sadece hükümet bile Yeni 
Zelanda Posta İdaresini henüz özelleştirmediğidir. Çünkü kamu fikri, kamuoyu o 
kadar güçlü ki, bu konuda Yeni Zelanda’da kesinlikle Posta İdaresini özelleştirmek 
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istemiyorlar. Çünkü sadece özel sektör banka idaresine bakıldığında ve onların nasıl 
idare edildiğine bakıldığında başarısızlığı görüyorlar. Dolayısıyla buna tamamen 
karşılar. 

2009 yılındaki seçimlere baktığımızda İşçi Partisi, üç dönemdir hükümetteydi ve 
gerçekten yorgun bir hükümet idi. Seçimi kaybetmek üzereydi. Yani yerine başka 
bir hükümet gelecekti. Kamuoyunda yapılan araştırmalar yerine sağcı partinin 
göreve geleceğini gösteriyordu. Fakat birden bire Kivi Bankasını satacağız dediler. 
Kivi Bankasını satacağız dediler. Fakat kamuoyu direndi. Yani “posta idaresini 
özelleştirmeyin” dedi. Çünkü biz gördük ki  özelleştirme kesinlikle hiçbir şekilde 
hizmet kalitesini arttırmadı, yatırımlar yapılmadı, kamu hizmetlerini özelleştirmede bir 
gelecek yoktu. Yani Türkiye’ye bir mesaj vermek gerekirse” kamu hizmetlerini 
özelleştirmeyin”!

Yeni Zelanda’daki liberalleşme meydana geldi. Çünkü dediğim gibi maalesef 
posta idaresi değişmemişti ve modernize olamıyordu. Dolayısıyla böyle bir baskı 
vardı. Yani bir şekilde modernize olması için bir baskı vardı. Tabii ki, bir posta 
şirketi olarak serbest olarak işletilmesine izin vermek başka bir şey, posta 
piyasasının liberalleşmesi başka bir şey. Çünkü bu, piyasanın liberalleşmesi 
şu anlama geliyor; birileri geliyor, pastanın sadece en kârlı, en kremalı yerlerini 
alıyor ve gidiyor. Fakat burada evrensel posta hizmetleri vermesi gereken taraf var 
ve bu gerçek maliyetli bir şey. Bu evrensel posta hizmetini verme zorunluluğunu 
sadece ve sadece belirli kurumlar üstlenebilir sadece. Şu anda da Yeni Zelanda’da 
da bu hizmetlerle ilgili tam yelpaze hizmet veren tek bir oluşum var, tek bir 
şirket var. Ve tabii ki, Yeni Zelanda biliyorsunuz, çok dağlık bir ülke, İsviçre’deki 
Alp’lerden daha çok Alp var bizde. Dolayısıyla küçük köyler var, kasabalar 
var bu dağların eteklerinde ve sadece ve sadece buralara mektup getirebilen 
firma Yeni Zelanda Postası. Tabii ki, DHL, TNT, UPS bu küçük yerlere gitmiyor. 
Sonuçta bu şirketler için de, bu topluluklar için de biz hizmeti yerine getiren 
Yeni Zelanda Posta İdaresi tek oluşum. Aynı zamanda tabii ki, iyi istihdam 
sunuyor çalışanlarına bu sayede.

Evet, UNI kampanyasıyla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü 
biliyorsunuz, UNI’nin Posta ve Lojistik Departmanının başındayım. Dolayısıyla 
kampanyamızdan birkaç kelimeyle bahsetmek istiyorum; bizim kampanyamız iki 
şey ile ilgili, biliyorsunuz, Avrupa’da da serbest piyasayla ilgili bir değişiklik 
söz konusu ve iki unsur olmadan bu serbestleşmenin mümkün olamayacağına 
inanıyoruz. Birincisi, sosyal unsurların bir şekilde liberalleşme tarafından alıp 
götürülmemesine dikkat etmeli ve bununla ilgili bir oluşum kurmalıyız, biz 
bunu yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili bir “sosyal diyalog” ortaya koymaya 
çalışıyoruz. Sosyal değişikliğin yani olup biten sosyal değişiklikle ilgili olarak bunun 
nasıl olacağı ve yansımalarının ne olacağına ilişkin  çeşitli diyaloglarda bulunuyoruz. 
Tabii ki, Avrupa Komisyonu ile de bu konuda iletişim içersindeyiz. Ve ikinci unsur 
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da; henüz liberalleşmiş bir posta piyasasında evrensel posta hizmetinin 
nasıl verilebileceği konusunda iyi bir fikir üretmeye çalışıyoruz. Bunlar 
arasında hükümet sübvansiyonları, iş destekleri veya hizmete veya bölgelere göre 
çeşitlendirilmiş fiyatlar var. Örneğin ülkenin farklı bölgeleri için farklı fiyatlandırma 
politikaları gibi şeyler ortaya atılmıştır. Tabii ki ayrıca sendikalar da çeşitli çalışmalar 
yapıyorlar. 

Önemli bir konu da evrensel posta hizmetinin evrensel bir fiyatla 
sunulmasıdır. İşte 40 kuruşluk pulları mesela gibi, işte, bunlar Türkiye’nin Doğu 
kısmındaki bir dağın ardındaki  köye de mektup götürmek şeklinde. Tabii, 40 kuruşa 
mal olmuyor bunu oraya götürmek, muhtemelen 7 liraya mal oluyor fakat Ankara’da 
20 kuruşa mal oluyor. Dolayısıyla Ankara gibi büyük bir şehirde ve kolay ulaşımlı 
bir şehirde eğer bu hacme sahipseniz o zaman Türkiye’nin Doğusundaki bir köye 
mektup götürme olanağını da finanse edebilirsiniz bu hacimden kazandığınız 
parayla. 

Dolayısıyla evrensel posta hizmetini sunmanın en mantıklı yolu, belirli bir 
alanı, rezervi ve belirli bir hacmi garanti altına almaktır.  Posta oluşumunun, 
posta idaresinin hizmetleri bu şekilde sunup maliyeti bütün ülkenin geneline bu 
şekilde yayması gerekmektedir. Evet, Yeniz Zelanda’dan ve Yeni Zelanda için de 
mesaj bu. Birçok Posta şirketi iflas etti, ortadan kayboldu. Bu tecrübe gerçekten 
başarısız oldu. Şu anda bir Yeni Zelanda Posta İdaresi var. Ama ayakta kalabilmek 
için bazen fiyatları arttırmak zorunda kalabiliyor, mektup pullarının fiyatlarını arttırmak 
zorunda kalabiliyor.

Bu durum aynı zamanda bazen maaşlara ve çalışmalar da baskı uygulanabiliyor. 
Doğal olarak çeşitli istihdam alanları ve işler kayboldu. Ama önemli bir konu da 
Peter’ın örneğinden çıkıyor. Peter sendikalar olmasaydı Hollanda’da durum 
on daha kötü olabilirdi dedi. Bu nedenle de bu süreç içerisinde sendikalar 
desteklenmelidir. 

Evet, bizden mesaj bu kadar, teşekkürler. 
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MONSERRAT MİR

CCOO, İSPANYA - OTURUM BAŞKANI:

Evet, Yeni Zelanda’dan sunulan ders tabii ki, liberalleşmeyle ilgili ve bunlar 
benim ülkemde olan şeyleri de benzerlik gösteriyor. Tabii, sendikanın yok olması 
hariç. Bizde  sendikalar hâlâ var ve güçlüler. 

Şimdi John Baldwin’e söz vermek istiyorum.

Meslektaşımız İngiltere Haber-İş Sendikasından. 

Kendisi Britanya tecrübesini aktaracak bize,



TÜRKİYE’DE POSTA SEKTÖRÜNÜN LİBERALLEŞMESİ

86

post
&
logistics

JOHN BALDWIN
CWU-İNGİLTERE HABERLEŞME İŞÇİLERİ SENDİKASI DIŞ İLİŞKİLER 

BAŞKANI-AB SOSYAL DİYALOG KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI:

 

Herkese günaydın.

İlk önce sunumumu bu bilgisayarda bulmam gerekiyor, şu anda tamamen boş 
bir sayfa çıkıyor, teknisyene ihtiyacım var. Evet, teknisyen gelene kadar ilk olarak 
teşekkürlerimi sunmakla başlayayım; hem TÜRKİYE HABER-İŞ Sendikası Başkanına 
ve hem de yönetimine  beni davet ettikleri için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 
Burada olmak benim için büyük bir onur, sizlerle İngiltere’deki deneyimleri, 
özelleştirmeyle ilgili deneyimleri paylaşacağım. Ayrıca sıcak karşılamanız ve bu 
muhteşem ev sahipliğiniz için de teşekkür ediyorum. Ali Bey’e ayrıca Atatürk’ün 
kaldığı Anıtkabir’e yapılan ziyaret için de çok, çok teşekkür etmek istiyorum. 

Evet, artık farkındasınız, internet geldikten sonra postaya pek de ihtiyaç kalmıyor. 
Evet, sunumum genel olarak mevcut durumdan bahsetmekten ibaret olacak. Her 
bir detayı tabii ki, son yıllarda olan detayı size anlatmayacağım, sadece önemli 
olanlardan bahsedeceğim. Evet, Posta sektörünün liberalleşmesine baktığımızda 
hükümetin de Posta sektöründe özelleştirmeyle ilgili çabaları var. Özelleştirme 
sorusu oldukça ilginç çünkü bir tarafta neo-liberaller var yani Postanın artık öldüğünü, 
mektubun kalmadığını söyleyenler, diğer tarafta çok akıllı girişimciler var, bunlar da 
yatırım yapmak istiyorlar kamuya açık şirketlerde. O yüzden burada piyasada bir 
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ikilem söz konusu. Çünkü para kazanmak isteyen, kâra geçmek isteyenler de var bu 
piyasada, bu sektörde. Evet, size genel olarak yapılanlardan bahsetmek istiyorum, 
zaman da geçiyor biliyorum, zaman kısıtlandı. Zaten benim sendikam hakkında 
genel bilginiz mevcut, İngiltere’ye gelip ziyaretlerde bulunabilirsiniz, Ali Bey de 
biliyor, size davetimiz açık, her zaman bekliyoruz yani yarın geliyoruz derseniz bu 
biraz zor ama tabii ki, davet, bizi bilgilendirirseniz sizi davet edebiliriz.

Evet, dün PTT Genel Müdürünün de konuşmalarını dinledik ve şunu söylemek 
istiyorum; gerçekten, karakterli, kendine has bir insan. Evet, Genel Müdürün 
dediği gibi ortada büyük bir fark var, özelleştirme ile liberalleşme arasında 
çok büyük bir fark var. Sayın Neil’in de söylediği gibi aralarında büyük bir 
bağ da mevcut. Çünkü ilk başta liberalleşiyorsunuz daha sonra satılıyorsunuz 
denebilir. 

Satın alan şirketlerin sahibi oluyor, şirketlerin sahibi oldukları zaman da bu 
sahipler verilen hizmete büyük önem vermiyorlar yani Türk Lirası olsun, Euro olsun, 
Dolar olsun ya da eski dil İngilizce’de Penny olsun maalesef, ücretler konusunda da 
sahipler çok fazla önem göstermiyorlar. Evet, bu yüzden hem özelleştirme hem de 
liberalleşmeye değinmek istiyorum. 

İlk olarak özelleştirmeyle ilgili başlamak isterim çünkü özelleştirme benim ülkemde 
de büyük bir önem teşkil etmekte. Şimdi hükümetin, sadece Posta sektörünün 
özelleştirilmesi ile ilgili değil sosyal hizmetler, eğitim, sağlık hizmetleri ve birçok 
farklı sektörde de kamuda özelleştirmeyle ilgili saati geri çevirmeleri gerekmekte 
ve gelişmelere devam etmeleri gerekmekte. 1990’larda Margaret Teacher’in yaptığı 
gelişmeleri devam ettirmemiz gerekmekte. Benim Sendikam bu tabloda sadece 
bir nokta. Evet, bu karşıdaki yansıda gördüğünüz sadece geçmişini gösteriyor 
İngiltere Posta İdaresinin, 350 yıl öncesinde, biliyorsunuz, bu İngiliz Kraliyet Postası 
vardı, düşmanları vardı ve Kraliyette düşmanları olduğu içinde bunlara karşı Kral bir 
posta, iletişim sağlayabilmek için “yazılı postayı” ortaya çıkardı. Bunun için kafası 
gitti diyebilirim ama tabii, bunu uzun uzun tarih dersi vermeye gerek, anlatmaya 
gerek yok. Özelleştirmeyle ilgili olarak liberalleştirme demiyorum, 1990’lı yıllarda 
başlandı bu konuya. Sendikamız bir sürü çaba harcadı buna karşı gelebilmek için 
ama mağlup olduk. Tabii ki, sağ hükümet, merkezi hükümet sağ olsun, sol olsun 
bir şekilde Posta sektörünü, postaneleri satma yönüne gitmek istediler. Başardılar 
belki, belki başarıya ulaşamadılar bu konuda bir şey diyemeyeceğim. 

Evet, Posta sektörünün özelleştirilmesiyle ilgili olarak rekabete de bakmamız 
gerekmekte. 2006 yılından itibaren, 2006 yılında Rutward Hupper diye bir bey bu 
rekabeti gözden geçirdi ve burada da görebilirsiniz ki, zaman çizelgesi var raporuyla 
ilgili olarak ve burada birçok kilit önerisi vardı. Bu raporda hem hükümete postayla ilgili 
olarak yükümlülüklerinden bahsetti, emeklilik ile ilgili yükümlülüklerinden bahsetti. 
65 milyonluk bir nüfustan bahsetmek istiyorum, tabii ki, idare edilebilir bir nüfus 
değil ama birkaç yüzyıldır sanayi evrimiyle birlikte neo-liberal meslektaşlarımızla 
birlikte başa çıkmaya çalışıyoruz.
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Evet, buradaki önerilerine baktığımızda, ilk olarak özel sermaye var. Sonuçta 
ortada özel sermayeyi her türlü kullanabiliriz Posta sektöründe, para veren, borç 
olarak para veren bir merci var iş için, sonuçta kamu tarafından ödeniyor. Kamu 
pulların ödemesini gerçekleştiriyor. Şu anda yaptığımız ödünç, borç para almaktır. 
Bu parayı borç almaktansa hem bizim için hem Türk Posta sektörü için bir strateji 
geliştirmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu yükü paylaşan vatandaşlarız. 
Sonuçta da bir sonraki gün başka birine satılmasını pek hoş karşılamayız. Banka da 
paranın durmasını, faiz getirmesini dileriz.

Evet, Hupper’in bir önerisi de ürün çeşitlendirmesi idi. Bu konuya karşı 
gelen olacağını sanmıyorum, sabahta çeşitlendirme konusundan bahsettik 
çünkü. Ve sonrasında da “perakende” sektöründen bahsediyor, aslında buna karşı 
geliyoruz çünkü bizler birlikte yol almayız, sinerji ortamında, dinamik bir ortamda 
Posta piyasasında yer almalıyız. Yani hacme ihtiyacımız var, söylendiği gibi her yere 
teslimatı aynı ücretle yapabilmemiz için büyük bir hacme ihtiyacımız var, toplama 
merkezleri olsun ya da post networku olsun. Bu öneri tabii ki, sanayi sektöründe 
oldukça gelişmelere sahne oldu son 20 yıla baktığımızda. Büyük farklılıklar ya da 
büyük eylemler ortaya çıkmadı. Benim Sendikama, benim gibi insanlara sorarsanız, 
aslında bizler militan şeklinde değiliz. Tabii ki, haklarımızı savunuyoruz. Yasal olarak 
eylem yapma hakkımız var. Eğer ihtiyaç duyarsak tabii ki işçilerin hakları için eylem 
yapacağız. Posta sanayindeki gelişmelere tabii ki, karşı değiliz çünkü başarılı 
bir iş sektörü için sanayideki gelişmelere ihtiyacımız var. 

Daha sonrasındaki önerisiyse, “düzenlemeyle” ilgili, düzenleyici değişimler 
gerekmekte dedi, biz buna da katılıyoruz ve doğal olarak evrensel hizmet 
sağlayıcılarının da desteklenmesinden bahsetti. Çünkü postaları pazartesiden 
cumartesiye teslimat yapıyoruz, haftada hatta günde iki defa yaptığımız oluyor, o 
yüzden bunu halen aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. 

Peki, hükümetin pozisyonu nedir bu noktada? Hükümet, ilginç bir şekilde bütün 
bu önerileri kabul etti. Yani yeniden gözden geçirip üzerinde yenilikler yapmaktansa 
bütün öneriler kabul edildi. Bütün bu süreçleri geçirdik ve yapmak istedikleri tabii 
ki, mevzuatlaştırmaydı. Bütün önerileri kabul ettiler ve dediler ki “tabii ki, emeklilik 
yükümlülükleri var, bunu hükümet seviyesinde yapabiliriz ama düzenleme yoluna 
gittiğimizde eşitlik önemli, perakende sektörünün networku (ağı) önemli”. 

Hükümet son 18 ayda bir değişim gösterdi diyebilirim ve yaklaşımlarını yeniden 
düzenlediler. Yani perakende networkunu posta networkundan ayırmak, ayrı bir 
noktada tutmak ve kamu işi olarak tutmak istediler. Bu ne demek? İngiltere’de 
insanlar sektörlerde perakende sektöründe çalışıyorlar. Kâr için değil, kendilerinin 
kârı için değil satış için çalışıyorlar. Burada bir ironi söz konusu çünkü bu sektörde 
çalışan insanların % 90’ı doğrudan olarak Kraliyet Posta hizmeti için çalışmamakta, 
francise sistemiyle kendileri için çalışıyorlar, ya francise veriyorlar ya da francising 
alıyorlar. Bunlar posta sektöründeki posta şirketinin bir çalışanı değiller. Sağcı 
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hükümete baktığımızda evrensel hizmetlerde azalmaya gitmek istemediler ama bir 
mevzuat ortaya koydular ve Kraliyet Postasının evrensel hizmetlerinde azaltmaya 
gidilmesine karar verdiler. Mesela cumartesi günü olan posta teslimatının belki 
azaltılması söz konusu olacak. 

Evet, yansıda da görüyoruz çok fazla yorumum yok, burada bahsettiğim son 
birkaç yıldır gerçekte “kıyaslayıcı”, “rekabetçi” bir performansın olduğu. Avrupa’daki 
bazı posta operatörleri gerçekten etkili çünkü bir bağ tabloları var. Buna göre hareket 
ediyorlar ve bazı ülkelerse posta sektöründe çok etkili olamıyorlar. Mesela, küçük 
ülkeler var. Bunların çok daha fazla kırsal alanları var. Bu küçük ülkelerin, mesela, 
Hollanda’daki örneğe baktığımızda dümdüz bir ülke, ta tepelere kadar çıkmanız 
gerekmiyor bir köye ulaşmak için. Yani dağ, tepe yok, dümdüz bir alan. O yüzden 
baktığınızda rekabet normal, süreklilik söz konusu. Yani etkin bir Posta sektörü, 
Posta hizmetimiz var dediğinizde herkes buna inanacaktır.  

Hükümetin de tabii ki, emeklilik yükümlülükleriyle ilgili olarak adım atması 
gerekmekte. Hükümetin emeklilik düzenlemesiyle ilgili bir sistemi var, aslında ilk 
başta düzenleme değildi. Ama daha sonrasında 15 yıl öncesine dönersek katılımlar 
söz konusu oldu ve “emeklilik fonu” ortaya çıkarıldı. Emeklilik fonu oldukça sağlıklı 
bir yöntem Yani paralarını bankaya koyup saklayamayan insanlar için emeklilik 
fonu oldukça kârlı bir iş. Tabii ki, eşitliğin satılmasının da oldukça gerekli olduğunu 
düşünmüyoruz. Çünkü şirket de serbest piyasadan para ödünç alıyor ve borç 
alarak bir iş kuruyor. Ama tabii ki, düzenleyici değişikliklere yönelik olarak temkinli 
davranıyoruz, bunları temkinli karşılıyoruz. Çünkü bu yerleşik operatörlerle de karşı 
karşıya gelmek demek. Fakat şuna inanıyoruz ki, modernleşme ve değişim oldukça 
önemli. Mesela, ufak bir örnek, ben ve Neil Bey’in konuşmalarının sabahleyin 
kahve arasından sonra olacağını düşünüyordum. Ama ne yaptık, kahve arasından 
önce sunumlarımızı yapmamız gerektiğini davet aldığımız için konuşmalarımızı 
gerçekleştiriyoruz ve buna adapte oluverdik. İşte, sendikada da olan bu değişimlere 
aynı şekilde adaptasyon sağlamaktır. Yani değişimi benimseyip bu değişime 
adaptasyon sağlamaktan bahsediyorum. Tabii ki, şehir dışı, ülke dışı, denizaşırı 
değişimlere de var ithalat, ihracattan bahsediyorum bu noktada. Hükümet oldukça 
fazla yatırım yapmış durumda Kraliyet Postasına. O yüzden denizaşırı satışlara 
gitmek açısından da olumlu bir yön var diyebilirim. Bu evrensel hizmetleri makul 
fiyatlarda sağlamaya çalışıyoruz ve bu evrensel hizmetleri de olabildiğince 
yaymaya çalışıyoruz. Çünkü Posta hizmetleri, Telekom hizmetleri, su, gaz, 
elektrik, bütün bunların hepsi çok hayatidir. Yani sıradan bir vatandaş için, 
günlük yaşantıları için, beslenmeleri, ekonomik başarıları, huzur ve refahları 
için bunlar oldukça önem teşkil etmekte. 

Peki, alternatif model ne olabilir? Kamu şirketi hizmet verirken kâr yapabilir ama 
kârı ikincil hedef olarak koyar. Birincil hedefi hizmet vermek olur yani kaliteli hizmet 
vermek, kaliteli ürün sunmak. Çünkü göndericinin gönderdiği mektubu alıcının teslim 
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alması hiçbir zarar görmeden çok önemli ve evrensel hizmetlerin garanti edilmesi 
ve evrensel hizmetlerin kullanılmasını maksimuma çıkarmak gerekmektedir. Tabii ki, 
kaliteye çok dikkat ediyoruz. Hem de istihdamdaki eşitliğe. Çünkü eğer kaliteli işler 
yoksa bu işleri yapacak insanlar da bulmakta zorlanacaksınız. Yani bir dükkânda 
meyve satıyor da olabilirsiniz, bir posta teslimatından da sorumlu olabilirsiniz, her iş 
için geçerli bu. 

Bu posta sektöründe herkes mutlu gibi görünüyor. Çünkü yani artık kimse 
mektup yazmaz oldu. Bu noktada da yenilikler söz konusu. Yeni katılan firmalar 
var. Yeni katılan firmalar da bazen Posta sektöründe çalışmak istiyorlar, bazen 
çok da istekli olmuyorlar. Daha sonrasında çeşitliliğe bakıyoruz, lojistik ve finansal 
hizmetlerde çeşitlilik olması gerekmekte ve tabii ki, yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. 
Mesela, “hibrit posta” yeni bir teknoloji var. Bununla ilgili olarak da gerçekten başarı 
hikâyeleri duyuyoruz. Bununla ilgili araştırmalar söz konusu teslimatı ile ilgili olarak. 

Peki, kamunun pozisyonuna bakarsak şunu aklımızdan çıkarmamalıyız 
Posta hizmetlerine her zaman öncelik verilecektir. Bu posta hizmetleri birinci 
sırada yer alacak demek değildir. Ama yine de Posta hizmetleriyle ilgili 
olarak eğilimlere baktığımızda insanlar çok muhteşem, kusursuz bir hizmet 
olmamakla beraber, iyi bir hizmet yani makul bir fiyata iyi bir hizmet alıyoruz 
diye düşünüyorlar. Bu noktada baktığımızda bütün seçimlerde de hükümetin 
sahip olduğu Posta hizmetlerine herkes olumlu yaklaşmakta. 

Şunu söylemekten üzgünüm ama posta birinci başarılı şirket değil. Posta ikinci 
başarılı firma çünkü birincisi Coca-Cola. Bunu söylerken üzgünüm ama dünyada 
da birinci marka Coca-Cola biliyorsunuz. Hükümet posta şubelerini kapatmaya 
çalışıyor. Ortada gerçek bir neden de yok. Hükümet posta şubelerini sadece sosyal 
güvenlik ödemeleri için ya da araba ruhsatları için sürdürmek istiyor. İnsanlar 
bankalara artık daha az güvenir oldular. Ama paralarını bir yerde tutmaları 
gerekmekte. O yüzden Posta sektöründe Posta bankalarına yöneliyorlar. Çünkü 
bu bankaların arkasında hükümet var. Çok uluslu bankalar için söylemiyorum. 
Ama İngiltere’deki bankalara baktığımızda buradaki 800 milyar Pounddan 
bahsediyorum.

Peki, liberalleşmeye geldiğimizde artık açık bir piyasa var ve bu 2006 Ocak 
ayından beri böyle. Avrupa Komisyonu böyle yapılmasını gerekli gördü. İngiliz 
hükümeti de bu durumun merkezinde ve tabii ki, onlar ne yapılması gerektiğini 
söylemek istemiyorlar. 

Evet, açık bir piyasa mevcut İngiltere’de, 2006’dan beri ve o tarihten bu yana 
istihdamda % 25’lik azalma gördük. Bakıyoruz bu istihdama, daha ziyade tam zamanlı 
çalışmadan kısmi zamanlı ya da geçici işçi şeklinde oldu. Ve rekabete baktığımızda 
aslında yukarı doğru giden bir rekabet söz konusu değil. Burada bir kısıtlama var. 
Çünkü bankalar da mektuplarını Kraliyet Postasına veriyor göndermeleri için. 
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Şu anda baktığımızda aslında liberalleşmeyle firmalar çok fazla bu teslimat 
networkuna yatırım yapmak istemiyorlar. Kraliyet Postası. 28 milyon farklı adrese 
teslimat yapıyor. Onun için yeni baştan yapılan bir yer yapılması, yeniden bir yatırım 
yapılması milyarlar alacaktır. Yani burada bir tekel söz konusu denebilir. 

Tabii, rakipler arasında da bu evrensel hizmet sağlamakla ilgili olarak büyük 
bir istek, arzu yok yani ne istiyorlar? En iyi işi, en kârlı işi dediğimiz gibi seçmek 
ve o işte o kâr sağlamak istiyorlar. 

Daha öncede “düzenlemeden” bahsettim, düzenleme gerçekten olumlu. Mesela, 
dün Genel Direktörünüz konuştu, inanmayacaktı belki de ama düzenleme, bu Posta 
sektöründeki fiyatları ortaya koydu. Bunları belli ve kesin bir şekilde ortaya koydu. 
Ekonomik olarak nasıl bir prosedür izlediklerinden bahsetmeyeceğim. Çünkü ben 
de tam olarak anlamış değilim. Ama baktığınız zaman % 60’lık bir kesim u rakiplerin 
elinde Posta sektöründe. Aslında çok garip bir model. Bu anlaşılması zor. Çünkü 
serbest bir piyasadasınız ama burada dominant bir oyuncu var ve sizin dominant 
oyuncunun elinden iş kapmanız gerekiyor. İşte böyle bir durum söz konusu. 
Allah’tan ekonomist değilim! İngilizce bir ifade var aslında bunun için “eğer iyi bir 
ekonomistsem, ekonomide iyi ise zaten ben Hollandalıyım demektir” Bu arada 
Hollandalı meslektaşıma bakıyorum, bu konuda bir fikri var mı diye. Ama bu aslında 
TNT modeli. Meslektaşımla aramızda olan bir şey değil tabii bu, bu bir söylem 
sadece. 

Evet, teslimattan bahsettik bu rekabet ortamında. Söylediğim gibi burada Kraliyet 
Postası hizmetlerinin % 60’lık kısmı posta rakiplerinin elinde. 

Bu sürecin başlarında olduğu kadar fazla yoğun işimiz yok şuanda ve belki de bu 
% 40’lara inecek. Evet, her kapanış içinde burada minimum 500 işçi işinden çıkıyor 
yani her bir işyeri kapandığında işçi kaybediyoruz, istihdam kaybediyoruz. Bu ne 
demek? Üye demek, çalışan demek, para demek. Bu noktada Sendikanın da gücü 
azalıyor. İngiltere, Avustralya’daki duruma benzemiyor. Bazı insanlar İngiltere için 
çok berbat bir ülke derler. Çünkü havası çok kötüdür, sürekli yağmur yağar ama 
kar yağdığı anda ülkedeki her şey duruyor. Yani düşünün mesela, Ankara’dasınız 
ve bir postayı teslimatı için yüz binlerce, yüzlerce mil gidilmesi gerekiyor ve daha 
sonra tekrar geri dönmesi gerekiyor. Yani sonuçta çok da dahi olmak gerekmiyor, 
kar yağdığı zaman tabii ki, postanız birkaç gün geç kalacak. Yani bu noktada bu 
işyerlerinin kapanması daha da düşük bir hizmet sağlayacaktır. 

Tüketicilere baktığımızda mesela, bu posta sektöründe bazı postaneler sadece 
50 tane tüketicimiz var diyor. Mesela gaz tüketicileri, elektrik, su faturaları için. 
Bunlar benim tüketicilerim, müşterilerim diyorlar ve her küçük ya da her küçük ya 
da büyük işletmede de müşterilerden bahsediyorlar. Ama büyük işlerde tabii ki, 
liberalleşmeden fayda sağlayanlar oldu. Çünkü para kazandılar yani fatura ödemeleri 
konusunda mesela. Postada fatura ödemelerine geçilince oldukça yüklü para 
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kazandılar. Mesela ben yani liberalleşmeden beri bankaya gidiyorum. Ama benim 
için mesela, bir doğum günü kartını göndermek için ya da bir mektup göndermek 
için alınacak bir posta pulu oldukça önemli. Ama bakıyoruz, hizmet aşağıya çekildi. 
Yani artık günde iki hizmet olacağına bir hizmet oluyor ve bir mektubu haftanın 7 
günü gönderebilirken şimdi Pazar günü yerine pazartesi elinize ulaşacakken o bile 
artık azaldı. Yani haftanın 7 günü çalışma söz konusu değil diyebilirim. Yani eskiden 
sabah çıkan posta akşam elinizde olurken. Şimdi bunun sayısı bile azaldı. 

Evet, İrlanda’dan meslektaşım belki bu dediklerimi yüz kere duymuştur 
ama liberalleşme büyük bir sorun, herkes için büyük bir sorun. Çünkü yanlış 
yolda gider ve yanlış bir şey yaparsanız saati geri yönde çevirip zamanı geri 
alamazsınız. O yüzden düşünün yani diş macununu tipten çıkarırsanız geri o 
diş macununu nasıl koyacaksınız, imkânsız, çıktı bir kere! 

Evet, bir sonraki yansı Avrupa’daki genel bakış açısını göstermekte, aslında çok 
söyleyecek bir şey yok burada. 

Evet, rekabetçilerin sorumluluklarına baktığımızda bu nokta oldukça ilginç 
çünkü “lobileşme” söz konusu. Mesela, posta hizmetlerinde KDV talebi söz konusu. 
İngiltere’de evrensel hizmetlerde de ilk KDV  konuşulduğunda çocuk giysilerinde, 
gıdada, posta hizmetlerinde ve kitaplarda, postada KDV muafiyeti söz konusuydu 
ve Allah’tan şimdiye kadar da KDV muafiyeti ile ilgili olarak posta hizmetlerinde bir 
değişim söz konusu olmadı. Hâlâ posta hizmetleri KDV’den muaf ama bununla ilgili 
lobi hareketlerine rekabetçiler devam etmekte.

Bunun yanı sıra rekabet taraftarları evrensel hizmet operatörlerinin azaltılmasıyla 
ilgili olarak da lobi çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü diyorlar ki yani herkes her 
gün sonuçta fatura yatırmak istemeyecektir. Yani bunu azaltalım, sonuçta herkes 
haftanın her günü postasını almak istemeyecektir şeklinde ama herkesin bir posta 
göndermek istediği zaman haftanın herhangi bir günü bunu gönderme hakkı vardır. 
Yani rekabet, bizim dediğimiz bu “kiraz toplama” olayı yani iyi müşterileri seçme de 
diyebiliriz bu yönde gidiyor. 

Son birkaç gündür rekabetçilerin daha düşük maliyetli modelleri söylediklerini 
duyuyoruz. Yani daha düşük maliyet nasıl olacak? Yarı zamanlı, part-time çalışan işçi 
gücüyle olsun diyorlar. Dürüst olmak gerekirse biz Sendika olarak rekabetçilere 
yani kendi bölgelerinde olan operatörlere bile evrensel hizmetlerle ilgili 
olduklarını söyleyemiyoruz. Yani bunların kalite umurlarında mı, kaliteyi 
de gerçekten ciddiye almıyorlar. Ayrıca hem istihdamın kalitesini, çalışma 
kalitesini ya da hizmet kalitesini pek de ciddiye almıyorlar.

Evet, sonuçlarına bakmak gerekirse özelleştirme konusunda hükümetimiz 
ekonomik değil siyasi bir karar almak istiyor. Kamu sonuçta iyi değil ama özel sektör 
de fantastik değil. Tamam, Kraliyet Postası çok mükemmel değil, sonuçta yeni 
binalara, yenileşmeye ihtiyacı var. Vatandaşlarımızın ikinci sınıf bir Posta hizmetine 
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sahip olacaklarına inanmıyoruz yani birinci sınıf bir kalitede hizmete layıklar. Bu 
noktada iş sektöründe neyin değişmesi gerekmekte? Kaliteli ürün sunmalıyız, kaliteli 
iş sunmalıyız, böylelikle bir iş başarıya ulaşır. 

Şimdi İngilizce bir ifade var, Türkçeye umarım çevrilebilir, oldukça zor aslında ama 
yani şöyle bir şey Türkçeye çevirmemiz gerekirse “fındık verirseniz maymun gelir” 
yani sonuçta ortaya iyi bir şey sunmazsanız karşınızdaki kişi de size gelmeyecektir, 
bu ne demek? İyi hizmet, iyi müşteri! 

Sonuç olarak dün PTT Genel Müdürü söylediklerinde haklıydı, adil bir 
düzenleme olması liberalleşme için oldukça önemli ama bunun için temel 
prensipleri doğru gerçekleştirmek gerek. 

Birincisi, düzenleme bizdeki gibi ulusal posta operatörlerinin hem evrensel hizmet 
vermelerini hem de uygun ücretle hizmet verdiklerini kapsamalıdır. Bu sadece posta 
sürecinde İngiltere’de şirket kurmak isteyip, gelip bir posta firması açmak istiyorum 
şeklinde olmamalıdır. Kırsal alanlara olsun, adalara olsun Posta hizmetinin gitmesi, 
teslimatı çok önemli. 350 yıldır çalıştığımız entegre bir Posta hizmeti var. 

Çok basit önerilerim olacak bütün Meslektaşlarıma, Sayın Başkanlarıma, 
Genel Müdürlerimize; deneyimlerimizden, yaşadıklarımızdan olabildiğince 
çok şey öğrenmeliyiz. Bu bütün öğrendiklerimizi, bu bütün bilgileri toplayıp 
daha fazlasına ihtiyacımız var mı, daha farklı örneklere ihtiyacımız var mı bunu 
düşünmeliyiz ve dün Toplantının başında Bismarck’ın söylediği deyişten çok 
şey öğrenmeliyiz. Hükümet ve PTT diyalog içerisinde olmalı. Şu çok net, hepimiz 
için geçerli ve çok net; farklı fikirler, farklı durumlar her ülkede oluşur ama 
sendikalar, Posta hizmetlerini korumazsa istihdamı, işçileri korumazsa hepsi 
aynı yönde paralel, bir arada yol almazlarsa başarıya ulaşılmaz. Hükümetler 
ne diyor, Posta hizmetleri artık öncelik sırasında birinci yerde değil, artık bizim 
hükümet olarak başka şeylerle ilgilenmeye ihtiyacımız var, o yüzden bu Posta 
sektörü şirketlerin eline verilebilir. O yüzden Posta hizmetlerinin geleceği 
için ve Posta sektöründe çalışan, çalışanlar, işçiler için bütün ülkeler için 
söylüyorum, Türkiye için diğer ülkeler için bunları başarmak sizin elinizde.

Sizlere çok teşekkür ediyorum ve eğer sorunuz olursa seve seve cevap vermeye 
çalışacağım.

Çok, çok teşekkürler!
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MONSERRAT MİR

CCOO, İSPANYA - OTURUM BAŞKANI:

Çok teşekkür ediyorum.  

Evet, bu son Konuşmacımızdı, zamanımız kısıtlı, soru alabilir miyiz bilemiyorum, 
sorusu olan var mı? 

Evet, Sayın Başkanımız Ali Bey soru sormak istiyor.
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ALİ AKCAN
TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI:

 

Tüm sunuculara teşekkür ediyorum.

Öncelikle sorumum bir tanesi Sayın Dominique’e, liberalleşme ile ilgili. Gerçi 
bizde bugüne kadar liberalleşip de liberalleşmiş şekliyle kalan bir kurumumuz 
olmadı. Liberalleşmenin hemen akabinde özelleştirmeler ve satılmalar geldi. 

Burada Dominique’in söylediği birçok şeye de katıldığımı belirtmek istiyorum. 
İşin gerçeği, kurumların yaşayabilmesi için yeni teknolojik gelişmelere ayak 
uydurması ve değişimin zamanında yapılması gerekir. Bu doğru bir tespit. Ancak 
önemli olan bu değişimin kimleri ve nasıl etkilediği, değişimin değişik gruplara adil 
bir şekilde yansıyıp yansımadığıdır. Konuşmada bu değişim yapılırken sadece altta 
çalışanlara, üretenlere yönelik sayısal azaltmalar personel azaltmalarının yapıldığı 
söylendi. Benim sorum şu; La Poste’da bu değişim, liberalleşme yapılırken 
mavi yakalılarla beyaz yakalılar arasındaki çalışan sayısı azaltılması orantılı mı 
oldu yoksa bizde en canlı örneği Türk Telekom’da olduğu gibi işçi sayısı azaltı, 
ancak 22 tane daire başkanın, direktörlüğün şimdi 57’ye çıkması gibi farklı 
mı oldu? Yani bir yerde liberalleşme adına, değişim adına gerçek üreticiler 
olan mavi yakalıların sayısı azaltılırken karar verme konumunda olan, beyaz 
yakalıların sayısı yukarıya mı çıktı?

Yine değişimle ilgili bir başka önemli konu daha vardır. Daha açık ifade 
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edecek olursam bazı işyerlerinde değişim sırasında toplam personel sayısı 
azaltılırken toplam personel giderlerinin ise aynı miktarda kaldığını görüyoruz. 
Bunun temel nedeni ise, deminden de söylediğim gibi, toplu sözleşme sistemi 
içerisinde çalışanların ücretleri sınırlandırılırken beyaz yakalıların ücretlerinin 
çok daha fazla şekilde arttırılmasıdır. Bu uygulamalar bu kurumların mali 
durumlarını ve performanslarını nasıl etkilemektedir? Sayın Dominique’e 
sorum bu.

Stephan’a da sorum şu; yanlış anlamadıysam Deutche Post’un karşısında 
rekabet eden firmalarda istihdam edilenlerin % 52’ye yakın bir kısmının 
sigortasız olarak ve kısmi zamanlı veya geçici şekilde çalıştırıldığı ifade edildi. 
Bununla ilgili Alman Devletinin yasaları, çalışma yasaları, sigortasız çalışmaya 
engel değil mi? Bu noktada bir diğer sorum da şu; acaba bu işçiler göçmen 
işçiler mi yoksa kaçak işçiler mi? Çünkü şu anda Avrupa’nın birçok ülkesinde 
özellikle kaçak işçilik var, göçmen işçilik var.

Sayın Neil’e de verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Düzenleme kurulları 
mutlaka kurulmalı. Bu tespitine aynen katılıyorum. Çünkü düzenleme kurulları 
özellikle liberalleşme esnasında veyahut da bu piyasadaki kurumların 
rolü belirlenirken çok önemli görevleri yerine getirmektedirler. Yalnız bu 
kurumların mutlaka gerçek anlamda özerk olması lazım. Türkiye’de bugüne 
kadar tüm sektörlerde düzenleme kurulları kuruldu ama maalesef liberalleşme 
ve özelleştirme kararını veren bu kurumlar siyasi idarenin kontrolünde kaldı. 
Dolayısıyla esasında bu da bir çözüm değil. Onun için gerçek bir özerk bir 
yapıya kavuşturulması bence daha uygun diye düşünüyorum. 

Teşekkür ederim.
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MONSERRAT MİR

CCOO, İSPANYA - OTURUM BAŞKANI:

Evet, sorularınız için teşekkür ediyoruz.  Buyurun,

SÜLEYMAN YAZIR

TÜRKİYE HABER-İŞ GENEL BAŞKAN DANIŞMANI

Tüm Panelistlere açıklamaları için teşekkür ediyorum.

Kısa birkaç sorum olacak, işte, kısa kısa da yanıt almaya çalışayım.

Şimdi ilk sorum Dominique’e; bu özellikle Posta sektöründe kendi nam ve 
hesabına çalışanlardan bahsetti, özellikle de posta dağıtımında. Bunun Belçika’da 
falan yasaklandığını söyledi. Dün de Peter’in sunumunda Hollanda’da da kişilerle 
ilgili birtakım önlemler alınması yolunda çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Sosyal 
Diyalog Komitesinin Başkanı olarak bu 27 ülke, işçi, işveren temsilcilerinin 
Posta sektöründe kendi nam ve hesabına çalışanlarla ilgili herhangi bir görüşü, 
bir uzlaşması var mı? Geleceğe yönelik olarak bunlarla ne düşünüyor? 

Bir diğer konu, yine, bunu belki Stephan veya Dominique de yanıtlayabilir. Şimdi 
baktığımız zaman ücretler çok yüksek değil, aslında çok düşük bir ücret. Bu düşük 
ücret ile çalışan kişiler yaşamlarının başka zamanlarında daha yüksek ücretli bir 
işe girebiliyorlar mı? Ve giremedikleri takdirde bu insanlar emekli olduklarında 
muhtemelen ikame oranları emekli aylığı çalışma aylığı arasındaki ikame oranları 
düşük olduğu için emekli aylıkları da çok düşük olacaktır. Bunlar bir sefalet ücretiyle 
emekli maaşı alma durumunda kalacak mı kalmayacak mı? Çünkü John da bahsetti, 
ileriyi görüp de düşünmediğimiz takdirde bugünkü olaylar karşımıza başka türlü 
çıkabilir mi? Bununla ilgili olarak Sosyal Diyalog Komitesinde herhangi bir çalışma 
var mı veya Almanya’da sendikalar veya diğer karar vericiler bu konuda bir şey 
düşündüler mi? 

Teşekkür ederim. 
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MONSERRAT MİR
CCOO, İSPANYA - OTURUM BAŞKANI:

 

Buyurun, evet, 
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DOMINIC BAILY

AVRUPA POSTA SEKTÖRÜ SOSYAL DİYALOG KOMİTESİ BAŞKANI:

Evet, sorularınız için teşekkür ediyorum.

Evet, sosyal etkilerle ilgili özellikle maaşlardan bahsettiniz, emeklilikten ve 
emeklilik şartlarından bahsettiniz. Şimdi istihdamla ilgili olarak şimdi “neden” 
sorusu soruldu, neden istihdam azaltılıyor sorusuna baktığımızda neden böyle bir 
farklılık var, mavi yakalılar ve beyaz yakalılarla ilgili olarak. Şimdi şöyle bir durum 
var, bizim sektörümüzde maaşlar ve ödenekler yaklaşık işletme maliyetinin % 
60’sına tekabül ediyor ve tabii ki, faaliyet alanında da çeşitlilikler var. Özellikle 
istihdama baktığımızda Posta endüstrisinden tabii, farklılıklar var. Tabii ki, düşüşte 
olan bir piyasada aynı istihdam seviyesini muhafaza etmek oldukça zor, nasıl 
çözüm bulacağız. Şimdi buna baktığımızda; bu gerçekten, önüne geçilemez bir 
şey neredeyse. Yani burada istihdam yolunda kesintiye gitmek önlenemez yani 
bir alternatif faaliyet ortaya konulması gerekiyor yani yapılsa bile hatta bunun 
önüne geçilmesi zor olabiliyor. 

Şimdi mavi ve beyaz yakalıların farklılıklarına baktığımızda; şimdi beceriler 
ve kalifikasyon alanına baktığımızda tabii, çifte trendler görüyoruz burada. Bir 
tanesi bu trendlerden temel işlere sahip olmak mesela, çok basit becerilerle 
temel işler icra etmek. Mesela, yeni postacılar diyelim, daha az beceriye sahipler 
genellikle yeni postacılar çünkü sonuçta sadece mektubu bir şekilde bir yerden bir 
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yere götürüyor yani ayrıştırma sürecinin bir parçası değiller. Fakat aynı zamanda 
öyle becerilere, yeni işler özel becerilere ihtiyaç duyabiliyoruz. Mesela, işte, masa 
başı işleri için, işte, müşteri hizmetleri ya da müşterilerin sorularına ve ihtiyaçlarına 
cevap vermek konularında ya da satış konularında ve aynı zamanda ayrıştırma 
merkezlerinde yeni makinelerin kullanılmasıyla ilgili becerilere ihtiyaç duyulabiliyor. 
Tabii, bu çifte bir standart oluşturuyor yani bir yandan daha az kalifiye bir 
yandan da daha çok kalifiye işçilere ve çalışanlara ihtiyaç duyabiliyorsunuz. 
Ve tabii ki, muhtemelen gelecekte yeni faaliyet alanları da ortaya çıktıkça 
hizmetlerde, mesela, bankacılık veya lojistik gibi alanlar daha yükselişe 
geçtiğinde yeni becerilere daha çok ihtiyaç duyulacak. Ve bence önemli olan 
şeylerden bir tanesi, yapılması gereken; şirket içerisinde bununla ilgili çeşitli 
eğitim programları uygulanabilir ya da çalışanlarımızı bir pozisyondan yeni 
bir pozisyona geçirme kapasitesine sahip olmamız gerekmektedir bence. 
Yani yeni faaliyetlere diyelim, paket veya koli hizmetlerinde yeni gelişmeler 
varsa ve posta yani mektup postasında düşüşler varsa o zaman mesela, yeni 
pozisyonlar postacıları koli ve paket alanına kaydırabilmek mümkün olabilmeli 
ya da benim şirketimde mesela, birçok postacı masa başı işlerine başladılar 
postanelerde, bu da onlar için yeni bir iş tabii ki!

Tabii, çeşitli dış programlar da uygulanabiliyor, onlara mesela, yerel idarelerde 
yeni işler sunabilmek için ya da kamu idarelerinde yeni işler sunmak için programlar 
da geliştiriyoruz ve mesela, onlara işte, çeşitli kendi şirketlerini kurmak için ya da 
kendi oluşumlarını yapmak için de programlar uyguluyoruz. 

Komiteyle ilgili sorunuzla ilgili olarak da; bu işte bağımsız çalışanların 
maaşlarından bahsedildi. Eğer sorunuzu doğru anladıysam, Komitemiz 27 ülke 
temsilcisine sahip ve her bir ülkenin tabii ki, kendine ait politikaları var ve 2007 
yılında şöyle bir şey yaptık; bir ortak deklarasyon imzaladık, bütün çalışanlar 
ve sendikalar ortak bir deklarasyona imza attılar ve Sosyal Damping denilen 
olayın önüne geçmek için bu yapıldı. İyi bir çalışma çerçevesi ortaya konulması 
yönünde imzalar atıldı. Ve ben de kendi fikirlerimi size yansıtmak istiyorum bu 
vesileyle; şimdi liberalleşmeden bahsederken ya da özelleştirmeden bahsederken 
şimdi bunun arkasındaki soru şu; acaba Posta sektörü yani Posta faaliyetleri 
diğerleri gibi faaliyetler midir ya da Posta sektörü diğer sektörler gibi mi 
çalışmaktadır? Gibi sorulara cevap bulmamız gerekmektedir. Evet, cevap şu 
“hayır”, değil, tabii ki. 

Posta faaliyetleri ve posta sektörü ve Posta işletmeleri piyasanın bir parçasıdır 
yani iletişim ve lojistik piyasasının bir parçası. Bu bir gerçek yani bu gerçeğe de 
adapte olmalıyız ve uyum sağlamalıyız. Fakat aynı zamanda toplumun da bir 
parçasıyız, şehirlerin de bir parçasıyız ve yaptığımız faaliyetler sıradan faaliyetler 
değil, şehirler içerisinde ve toplum içerisinde bir rolümüz var bizim. Buradaki soru 
şu; şimdi bu iki şeyi nasıl kombine ederiz, nasıl birleştiririz? Şimdi bazı kişiler, 



101

TÜRKİYE’DE POSTA SEKTÖRÜNÜN LİBERALLEŞMESİ
post
&
logistics

biz toplumun bir parçasıyız fakat aynı zamanda Posta işletmelerinin bir şekilde 
liberalleşme çemberinin dışında tutulması gerektiğini düşünüyorum, diğer kişiler de 
tamamen piyasada olmamız gerektiğine inanıyorlar. 

Benim kişisel görüşüm bu konuda, biz diğer sektörler gibi değiliz ve 
piyasasının bir parçası olmalıyız ama aynı zamanda toplumun da bir parçası 
olmalıyız. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor; yani bir şirketin iki önemli 
stratejisi vardır; bir şirket iyi bir ekonomik performans ortaya koymalıdır, iki 
posta iyi bir sosyal performans ortaya koymalıdır. 

Ve tabii ki, ulusal seviyede iyi bir çerçeveye sahip olmamız gerekmektedir. 
Sadece sektör müşterine karşı değil aynı zamanda çalışanlarına, içinde 
bulunduğu şehre ve hatta gezegene, içinde bulunduğu gezegene karşı sorumlu 
olmalıdır. Bu bir yeni gelişme metodudur ve hem performans gelişimini hem 
de aynı zamanda sosyal sorumlulukları sürece dahil etmeliyiz ve tabii ki, aynı 
zamanda çalışanların çıkarlarını da korumalıyız ve paydaşların da tabii ki, 
çıkarlarını korumalıyız. 

İşte, bu iki kimliği yani hem piyasanın hem toplumun bir parçası kimliklerini, tabii 
ki, ulusal bağlama dayandırılmalıdır aynı zamanda. Bence ortak bir yol olmalıdır, 
ortak bir deklarasyon ortaya konulmalıdır. Gerçekten, bu düşünceye sahip olmak 
çok önemli. Yani hem piyasada etkin bir şekilde var olmalı, değişikliklere adapte 
olmalı, tabii, değişikliklerin önüne geçemeyiz mesela, kesinlikle interneti göz ardı 
edemeyiz. Bu bir gerçek fakat bunu öyle bir şekilde yönetmeliyiz ki, aynı zamanda 
toplumun ihtiyaçlarına, çalışanların ihtiyaçlarına ve de içinde yaşadığımız dünyanın, 
gezegenin de ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yönetmeliyiz, bu yeni bir 
gelişme metodudur. 
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MONSERRAT MİR

OTURUM BAŞKANI:

 

Teşekkür ediyoruz Dominique’e. 

Sanırım dinleyicilerin bir grubu ayrılmak durumunda, dolayısıyla bu Oturumu 
şuanda sonuçlandırmak durumdayız sanırım. Bir sonraki Paneli bekleyebiliriz eğer 
cevaplanmamış sorularınız varsa. 

Çok teşekkür etmek istiyorum, eğer zamanımız varsa yorum yapacaktım fakat 
Öğleden sonra yapacağım yorumları, çok teşekkür ediyoruz Panelistlerimize, 
fikirlerini ve düşüncelerini bizimle paylaştıkları için.

ALİ AKCAN

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI:

 

Yabancı dostlarımızdan özür diliyorum, bugün Cuma. Bu gün biz Müslümanlar 
öğlen vaktinde camilerde toplu Cuma Namazı kılıyoruz. Ondan dolayı kusura 
bakmayın, özür diliyoruz, oldu mu? 

Kendinize iyi bakın.

Öğleden sonra yanıt alırız. OK.

MONSERRAT MİR

OTURUM BAŞKANI:

  

Teşekkürler.
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MONSERRAT MİR
OTURUM BAŞKANI:

Evet, herkese tekrar merhabalar. Bugün Öğleden sonraki Panelimize başlayacağız. 
Maalesef, Dominique gitmek zorunda kaldı, şuanda burada olamayacak ama Sosyal 
Diyalog ile ilgili olarak Sayın John burada, belki sorularınıza O cevap verebilir. 

Evet, Süleyman Bey’in sorusuyla ilgili olarak Stephan cevap verecek.

Evet, sosyal güvencesi olmayan işçilerle ilgiliydi sanırım sorunuz. Kayıtlı ve 
kayıtsız işçilerle ilgili olarak idi sanırım, evet Stephan buna cevap verecek.
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STEPHAN TEUSCHER
VER.Dİ-ALMANYA :

Genelde sigorta kesintileri ücretlerden alınır. Fakat birde “mini job” dediğimiz 
ufak işler var. Almanya’da mini-jobs dediğimiz işler var. Yasa bunlara izin veriyor 
ve o zaman işveren burada sadece belli bir meblağ ödüyor. Bunlar götürü bir 
meblağ ve yasal olarak izin verilmiş. Fakat burada söz konusu olan faaliyet 400 
Euro’yu ve ayda 15 çalışma saatini aşmaması gerekli. Biz bunlara mini-job adını 
veriyoruz. Mini-joblar Almanya’da Posta’da sadece % 4’ünü oluşturuyor ve genelde 
onlar da posta çok trafiği olduğu zaman, Noel zamanında oluyor. Bunlar işçiler 
edestek sağlıyor. Fakat Almanya’daki rekabette, TNT’de vesaire de bu oran % 52’ye 
çıktı. Yani çalışanların % 52’si mini-job şeklinde çalışıyor. Tabii ki, bunlar işveren için 
çok ilginç. Çünkü öyle bir sigorta ödemiyorlar ve TNT gibi bir işveren para tasarrufu 
yapıyor. Almanya’da yasal olarak bunlara izin verilmiştir. Ancak birçok parti ve 
sendika da aynı şekilde bunların yasaklanmasını arzu ediyor. Çünkü diyoruz 
ki, Almanya’da her işçinin sigortalı olması lazım, sadece sağlık sigortası değil 
emekliliğe de hakkı olması lazım. Yoksa emekli olduğunda onun hiçbir geliri 
yok. 

Biz de Almanya’da şunu tartışıyoruz; 20 yıl sonra neler olacak, emekli olup da 
emekliliklerini almayanlarla ilgili. Biz Almanya’da yaşlılık fakirliğinden bahsediyoruz 
çünkü halen çalışan insanlarımız var, 10-20 yıl sonra onlar emekli olacak ama ya 
emekliliklerini almayacaklar ya da geçinemeyecekler. O zaman devletin onlara 
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sosyal yardımda bulunması gerekir. Sosyal Demokratlar ve sendikalar, onun için 
Almanya’da bir asgari ücreti istiyor, her faaliyet için alınacak olan bir ücret ve bu 
asgari ücret 8,50 Euro olursa, insanlar yaşlanıp da artık çalışmadığı zaman buna 
göre de bir emeklilik sağlanır onlara ve onlar bununla geçinebilir. Ve bu açıdan 
Posta’da alınan ücretler ve yaşlılık arasında bir bağlantı var diyebilirim. Onun için 
Almanya’da yüksek ücretler sadece insanların geçinmesi için önemli değil 
fakat insanlar çalışmadığı ve emekli olduğu zamanlarda önemli. Onun için biz 
Almanya’da bu asgari ücret için Posta’da çalışanlar için mücadele ediyoruz.

Deutche Post’da çalışanlar için bir tehlike söz konusu çünkü Deutche Posta 
ücretleri daima düşürmeye çalışıyor. Bunun da nedeni bu şekilde açıklanıyor, TNT 
Deutche Posta’dan % 30 daha az ücret ödemektedir. Onun için de sendikalardan 
ücretleri düşürmeleri isteniyor. Bizimki Deutche Posta’da çalışanların % 80’i sendika 
üyesi, dolayısıyla şimdiye kadar biz bazı şeyleri önleyebildik, bu ücretleri düşürme 
gibi. Fakat rakiplerin ücretleri düştükçe muhakkak ki, toplu sözleşmelerde Deutche 
Posta’da baskılarını arttıracaktır. 

MONSERRAT MİR

OTURUM BAŞKANI:

 

Evet, başka sorusu olan var mı bilemiyorum, yok mu? 

O zaman tamam, bana izin verirseniz ben bir soru sormak istiyorum Meslektaşım 
Stephan’a, kendisi Almanya’dan çünkü sunumunu yaparken rekabetçiler arasındaki 
ücretlerden bahsetmişti, % 40’lık bir sayı vermişti. Bu demektir ki, Almanya’da 
yaşayan birçok vatandaş normal şartlarda yaşayacak seviyede paraya sahip 
değiller ve bu durum, bu rekabet hükümet, devlet tarafından ortaya çıkarıldı diye 
bütün vatandaşlar tarafından, vatandaşların vergileriyle ortaya çıkarılıyor diye 
düşünülüyor. Çünkü vatandaşlar şunu biliyor ki, eğer rekabette rekabetçiler fayda 
alıyorlarsa normal vatandaşlar normal hayatlarını sürdürebilecek imkânlarını, 
finansal imkânlarını kısıtlanmış oluyorlar. Evet,

STEPHAN TEUSCHER

VER.Dİ-ALMANYA :

  

Büyük kampanyalar yapıp TNT müşteri olan büyük şirketleri çalışanların 
koşullarıyla ilgili haberdar ediyoruz, Fakat büyük şirketler bize “önemli değil 
bizim için, bizim için önemli olan tasarrufta bulunmak” diyorlar. Onlar daha 
fazla para vermek istemiyorlar. 
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Basit vatandaşa bakacak olursak o kendi postasıyla Deutche Postaya gidiyor, 
TNT ve diğer rakipler vatandaşın mektuplarına ilgi göstermiyor, onlar büyük miktarda 
posta, mektup vesaire istiyor, örneğin Daimler-Benz’denveya başkalarından. 
Çünkü ancak bu şekilde daha fazla para kazanıyorlar. Yani TNT’yi özel müşteri hiç 
ilgilendirmiyor çünkü uzağa bir tek mektubu iletmek çok pahalı, TNT çoğu zaman bu 
mektupları Deutche Post’a veriyor. Bu bütün ücretleri karşılıyor çünkü bu mektubu 
dağıtmanın maliyeti onun gelirinden çok daha fazla. 

Almanya’da durum bu. İlke olarak geçerli bir şey ve biliyoruz ki, rakipler sadece 
büyük şirketlere ulaşmaya çalışıyor. Çünkü onlar günde 100 kadar mektup yolluyor. 
Yani bireysel kişilerin, özel vatandaşların kartları onları ilgilendirmiyor çünkü onlar 
bununla para kazanmayacaklarını biliyorlar ve özel müşteriler genelde Deutche 
Post’da kalıyor. Almanya’da zaten sokakta posta kutusu olan zaten sadece Deutche 
Post var, onun için de Deutche Post tercih ediliyor çoğu zaman.

MONSERRAT MİR
OTURUM BAŞKANI:

Evet, çok teşekkür ediyorum ve son olarak, ne tür inisiyatifler var bu tür durumlarla 
savaşabilmek için ne tür girişimler söz konusu? Mesela, mobilizasyon ya da bu 
vatandaşlar için herhangi bir kampanya yürütüyor musunuz? 

STEPHAN TEUSCHER
VER.Dİ-ALMANYA :

Evet, teşekkür ediyorum. Siyasi anlamda olsun birçok farklı açıdan yürütülen 
kampa

nyalar var. Bütün milletvekilleriyle konuşuyoruz ve çok az bir çoğunluk olmasına 
rağmen onlara anlatmaya çalışıyoruz. Yani hangi siyasi partiden olurlarsa olsunlar. 
Tabii daha ziyade sağ taraf yani hükümet tarafından olanlarla konuşmaya çalışıyoruz. 
Çünkü Posta sorunu yani gerçekten bizim de düşündüğümüz gibi kötü sonuçlanırsa 
yanlış yoldayız demektir. Bu birinci bakış açısı. İkinci tarafta Parlamento’da yasayı 
değiştirmek için de uğraşıyoruz, yenilikler getirmeye çalışıyoruz çünkü B planı 
pozisyonunda, eğer bir yasa geçecekse daha iyi bir yasanın gerçekleştirilmesini 
isteriz. 

Evet, kamunun da bu duruma dikkati çekilmesi için tabii ki, gösterilerimiz oluyor. 
Sokaklarda insanlar mesela cumartesileri bir araya geliyorlar alışveriş merkezlerine 
gidenler olsun ya da nereye gidiyorlarsa yani bir futbol maçına bile giden olabilir. 
Ellerinde büyük kartlar üzerine yazılı kampanyalar gerçekleştiriyorlar ve bunlar 
durmayacak, bu kampanyalar, bu gösteriler devam edecek, pes etmeyeceğiz 
diyebilirim.
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MONSERRAT MİR

OTURUM BAŞKANI:

 

Çok teşekkür ediyoruz. Başka soru yoksa o zaman Panel’i kapatalım ve şimdi 
Sayın Neil’in dediği gibi “örgütlenelim, örgütlenelim ve örgütlenelim”, sürekli bundan 
bahsediliyor.

Şimdi burada bununla savaşmaya devam edeceğiz dedi. Meslektaşımız Stephan 
ve diğer Meslektaşımız da kendi ülkesinde rekabete karşı çalışacaklarını söylediler. 

Çok teşekkür ediyoruz sorularınız için. Evet, şimdi bir sonraki Panelimize 
geçeceğiz, yeni deneyimlerle, teşekkürler.
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JOHN BALDWIN
CWU, İNGİLTERE -OTURUM BAŞKANI :

Evet, şimdi son Panelimize geçiyoruz ve diğerleri kadar ilginç olacağını tahmin 
ediyorum. 

Kısaca Panelistlerimizi tanıtmak istiyorum sizlere; solumda Fikret Omak var. 
Kendisi TEzKOoP İŞ Örgütlenme Sekreteri. Belki olabilirim ismini Türkçe, tam olarak 
düzgün söyleyememiş olabilirim.

Kendisi bize bu “örgütlenelim, örgütlenelim, sürekli örgütlenelim” hakkında 
konuşacak. Ortada bulunan Sayın Lynn Bue, kendisi Kanada’dan gelmekte. Kendisi 
posta sektöründen ve lütfen kısa olduğuna bakmayın şuanda burada otururken 
çünkü çok aktif, çok iyi bir dost ve çok büyük başarılara imza atmış bir kişi kendisi. 
Ayrıca UNİ’nin de çok iyi bir dostudur. Yani kendisinin Avrupa’ya gelip ve bizlere, 
buraya da gelip sizlere deneyimlerinden bahsetmesi bizler için büyük bir şans. Evet, 
diğer Panelistimizse Ali Akcan. Tabii hepiniz kendisini çok iyi biliyorsunuz ve O’nu 
tanıtmama gerek yok diyebilirim. Kendisi değişimler ve bu değişimlere adaptasyon 
ile ilgili konuşacak. 

İlk olarak Lynn konuşmasını gerçekleştirecek, sonra Fikret Bey ve daha 
sonrasında Ali Bey konuşmasını yapacak. Evet, kürsüden konuşmayı tercih ediyor 
Sayın Lynn.

Evet, buyurun bayan Lynn.
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LYNN BUE
CUPW-STTP - KANADA HABERLEŞME İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL 

SEKRETERİ

 

Evet, şimdi teknolojiyle ilgili belki yardıma ihtiyacım olacak tabii, teknisyene 
teşekkürler.

İlk olarak Sendikanıza ve sizlere beni buraya davet ettiğiniz için çok, 
çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel ev sahipliği yapıyorsunuz. 
Misafirperverliğinizin efsanesini zaten Türkiye’ye gelmeden önce biliyordum. 
Böyle sıcakkanlı karşılanacağımı biliyordum. 

Evet, Sendika olarak çok daha güçlü olmamız gerekiyor. Sizinle birlikte nelerle 
başa çıkmamız gerektiği hakkında konuşmamız gerekiyor ve nelerin olduğunu, 
uluslararası ortamlarda neler olduğunu konuşmamız gerekmekte. Uluslararası 
dayanışmadan bahsediyorum, bir araya gelmemiz gerekiyor, insan hakları, 
Filistin’de olsun, Güney Afrika’da olsun, onları desteklemek ya da işçiler 
için eyleme gitmek için. Ama bugünkü sadece uygulamada birbirimizden 
öğrenebileceğimiz bir sektör.

Evet, bizler özelleştirmeyle, serbestleştirmeyle karşı karşıya kalan ülkeleriz ve 
tekrar sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bu arada yemekler harika, danslar 
muhteşemdi. Hakikaten güçlü kollarınız var, nasıl dans ediyorsunuz öyle? Benim 
de öyle dans etmeyi öğrenmem gerek, bayağı çalışacağım diyebilirim bu dansı 
öğrenebilmek için.
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Evet, ilk olarak yansıda göreceğiniz, bu bir kampanyadan alınmış fotoğraf, tamam. 
Dans etmeyi öğreteceksiniz, kesin, bu kesin, evet şimdi kampanyaya bakalım. 
Birçok kampanya yürüttük, özellikle bu kamu Posta sektörüyle ilgili olarak. Burada 
da bir küçük kız var, çok tatlı. Ellerini açmış ve özelleştirme ve serbestleştirmenin 
olduğu bir alandan ve kendisi de birçoğu da bu serbestleştirmeye “hayır” diyorlar. 
Bunlar çok başarıya ulaşan kampanyalar oldu aslında. 

Birkaç bir şey daha göstermek istiyorum. Evet, biraz, aslında bunlardan 
bahsetmek istiyordum. Ama epey bir bahsettik bu teknolojinin, elektronik ortamın 
artık geleneksel ortamın yerini alması. Çok zor bir durum aslında yani postaneye 
ihtiyacınız var. Ama diğer tarafta da yani bize masraflı olabiliyor. Çünkü 
işimizden çıkıp gidiyoruz. İşte, elimizin altında makineler var ve sürekli bu işlemleri 
de yapabiliyoruz elektronik ortamlarda. Mesela, yani 17 yıldır bu sektörde, bu iş 
için çalışıyorum ve günde 8 saatte bir postayı gönderemeyeceğimi biliyorum. 
Bana da bir farklılık gerekiyor, bir değişim gerekiyor. O yüzden tabii, başka 
zorluklarımız da var. Bu serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak, bununla ilgili 
anlaşmalar ortaya çıkıyor. Bunlar bizim iyiliğimiz için, çalışanların iyiliği için diyorlar, 
işbirliği gerekmekte diyorlar. Açık söylemek gerekirse bize aslında yalan söylemişler, 
orada olmamız gerekiyor ve neler olduğunu öğrenmemiz gerek bu anlaşmalarla 
ilgili olarak.

Bir sonraki bahsetmek isteyeceğim şey ise Kanada’da sendikalaşma oranı 
oldukça azalmakta. Avrupa’daki ülkelerle kıyasladığınızda gerçekten oldukça fazla 
bir azaltma var, % 12’lik bir azalmadan bahsedebilirim. Ama yani sendikalaşma 
demek daha çok çalışan, daha iyi ücret demek yani bazı şeylerde başarılı olduk 
gerçekten. Gerçekten, başarılı, işbirliği içine girip yaptığımız sözleşmeler var. 
Şuanda da müzakerelerimiz, istişarelerimiz devam etmekte. 

Kanada Posta sektörü her şeyi çalışanlarıyla masaya yatırıyor; faydaları, 
emekliliği ve karı yani bütün her şeyi masaya koyuyor. O yüzden Kanada 
Postası kâr oranları da son 16 yıldır artış göstermekte. Tabii, burada vergiler de 
epey bir artış göstermekte. İdeolojilerden bahsederiz. Peki, artık kemerleri sıkma 
zamanı da geldi aslında diyebilirim. 

Şimdi ayrıcalık var. Ayrıcalık da ilginç aslında. Bir tekel yani burada postaların 
teslimatı ile ilgili olarak bir tekelden bahsediyorum ve tabii ki, evrensel hizmetler var. 
Serbestleşme olduğunda neler olacağı ile ilgili olarak gerçekten büyük tartışmalar 
söz konusu. Bazıları da Türkiye’deki duruma benziyor. Kanada çok, çok daha 
büyük olmasına rağmen yani düşünürseniz, 10 milyon kilometre kareden daha 
büyük. Düşünün ki, aşağı tarafımızda büyük Amerika Kıtası ve toplam yaşayan 
34.000.000 insandan bahsediyorum. Yani posta teslimatı fiyatlarına baktığınızda 
ve insanların iletişim hakkına baktığınızda oldukça elverişli olması gerekmekte. 
Ancak serbestleştirilme ve özelleştirme bizim için büyük bir felaket olacak 
ve Avrupa’dan örnekleri dinledikçe mesela, Hollanda gibi, Almanya gibi 
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ülkelerden biliyorum, onların sendikalaşması ve serbestleşme çok yüksek. 
Evet, zararlar onlara da geliyor. Eğer onlar başaramazsa biz bu kadar bir 
ülke olarak bu sorunlarla, serbestleşmeyle başa çıkabilir miyiz bilemiyorum. 
Burada görüyorsunuz, meslektaşlarımız var, Almanya’da ne oldu, anlatıyorlar, 
Hollanda’da durum görüyorsunuz bu örnekleri. O yüzden tekeli kaybetmek ya 
da serbestleşmenin büyük zararları var diyebilirim. 

Biz “serbestleşme” diyoruz aslında. Burada bir farklılık var yani aslında. 
Serbestleşme dediğimde liberalleşme diyebiliriz, tabii, aynı olmayabilir ama 1981 
yılında Posta sektörünün hükümetin farklı bir birimi olması şeklinde olması yönünde 
çalışmalar oldu. Yani bir kolu şeklinde. Ancak biz Kanada Posta sektörünün başka 
çalışmalar da gerçekleştirmesini istedik ve ilk olarak da birçok şeyi müzakere etmek 
istiyoruz, bize izin verilmese de hükümet birimleriyle bunları görüşmek istiyoruz 
dedik. O yüzden yani bahsettiğim şey aslında liberalleşme ve serbestleşmeden farklı 
bir şey yani yasal “ayrıcalığını” kaybetmeyen bir posta sektöründen bahsediyorum.

Peki, birçok kişi benden öncede bahsetti ve mesela, insanlara daha az ödeme, 
maaş verme ne kadar güzel bir işveren için ve bu noktada çalışanların, işçilerin sesini 
duymamız gerekmekte. O yüzden aktif bir şekilde sürekli kampanya yapıyoruz, 
sürekli kampanyalar gerçekleştiriyoruz ve karşı gelenleri daha pasif hale getirmeye 
çalışıyoruz. Daha çok dost kazanmaya çalışıyoruz, yanımızda yer alacak daha çok 
insanlar arıyoruz.

Peki, bir dostumuz var, evet, siz bizim dostumuzsunuz, siz bizim düşmanımızsınız. 
İkinizin farklı çıkarları var ama bundan daha karmaşık aslında durum. Yani bir noktaya 
baktığınızda çok yakınımızda duranları da görebiliyorsunuz. Ama diğer tarafta 
mesela, hükümet var, hükümetin endişeleri var ama “ne kadar fazla posta hacmi 
olursa olsun serbestleşmeye gidelim”, “olmaz”. Farklı gruplardan bahsediyorum, 
çoğu grub işine gelmeyince, faydası, çıkarı olmayınca aktif olmuyor.

Evet, bir mevcut durumu değiştirmeye çalışırsak ve herkesi kendi yanımıza 
çekmeye çalışırsak bu imkânsız. Kaybederiz ama yani “hiç ilgilenmiyorum, emin 
değilim” diyenleri yanımıza çekebiliriz. Yani “karşıyım ama belki iki tarafa da 
bakabilirim” diyen kişileri yanımıza almalıyız. O yüzden farklı grup yaklaşımları 
edindik. 

Tabii, İrlanda’daki gibi kampanyalarımız oluyor, kartpostallar elimizde, belediyeler 
aktifleşiyor. Çünkü öncelikle bir kasabanın, şehrin vatandaşlarının bu konuya sahip 
çıkması gerekiyor. Çünkü federallere kadar ulaşılabilsin. Mesela, bazı kampanya 
türleri düşünüyoruz, örnek vermek istiyorum; mesela, operasyon şeffaflığı ile ilgili 
hatta şimdi Kanada Posta’nın başında yeni bir başkanımız oldu ve dedi ki, “bu tesisin 
tümünü kapatıyorum”. Ama bunu hiçbir şekilde hükümet ile konuşmadı, hiçbir 
şekilde sendikalarla konuşmadı, bir sürü insan işini kaybetti. Biz de dedik ki “siz 
kamuoyuyla konuşmadınız, halk ile konuşmadınız ve burası, bu postane sonuçta 
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Kanada Vatandaşlarına yönelik bir yer, siz buna sahip olabilirsiniz. Vatandaşların da 
burada ne oluyor deme hakkına sahip” dedik. 

Ve ne yaptık, ne dedik bunlara? Aslında böyle karmaşa yaratmaya çalıştık. Yani 
bir tür karmaşa, bir tartışma ortamı yaratmaya çalıştık. Planları ortaya çıkarttık. 
Çünkü halkın neler olduğunu, ne yöne gittiğimizi bilmesi gerekmektedir. Ve insanlar 
derse ki “hayır, hiçbir planımız yok, ilk olan şey nedir, panik, panik yapmak”. İkinci 
olarak daha sonrasından fikrini değiştirmek, “gerçeği söylememişler, aa” şeklinde. 
Eğer ilk başta planlarını söylerlerse o zaman işte, o halk seviyesinde tartışmalara 
neden olabilir. Ve onlara şöyle dedik “size her zaman sorularımızı soracağız, 
sürekli soracağız, meclise soracağız, hükümete soracağız, sürekli sorgulayacağız, 
planlarınız varsa, sonuçta zarar vermeyecek bir plan olmasını istiyoruz ve biz bunu 
araştıracağız” dedik. Ve araştırdık, bu işin üstüne gittik, tutuklandık diyebiliriz ve 
Kanada Postası için çok zor, çok zor bir durum. Yani olması gereken planları açık 
şekilde ortaya koymaktır. 

Peki, kim bu serbestleşmeye karşı geliyor. Zaten kimlerin ne istediğini 
biliyorsunuz. Peki, bu gruplara baktığınızda hepsi dost mu ya da karşı gelenler 
düşman mı? Halkın karşı geldiğini gördük, küçük işletmelerin karşı geldiğini 
gördük ve burada, yansıda gördüğünüz bütün organizasyonların birçoğu karşı 
geldi, politikacılar, politik partiler. O yüzden belli başlı gruplara inmeye karar 
verdik yani bu karşı gelenlere baktığımızda küçük gruplara böldük.Mesela, 
neden böyle bir şey yaptığımız hakkında size nedenlerimizi söylemek istiyorum yani 
bu kadar açık ve net ortaya koyduk. 

Böyle davranınca bizim daha çok insana erişim sağlamamızı sağladı, 
mesela, özürlü insanlar ya da kadınlar ya da asıl yerli olan bu hizmetin 
erişmediği asıl yerliler. Baktık ki, burada kuryelerin çoğu kadın ve bu kuryelere 
iş imkânı kalmazsa birçok kadın işsiz kalacak, kırsal alanlara baktık. Evet, peki, 
özürlü insanlara baktığımızda körler için Posta bir program ortaya koydu mesela, 
daha düşük ücretli hizmet. Mesela, Amerika’daki Posta sektörüne bakıyoruz, orada 
mesela, özürlü biri varsa ya da yaşlı birisi varsa Amerika Birleşik Devletlerinde 
direk evlerine, kapılarına posta hizmeti gidiyor. Mesela, hasta olan birisi varsa, 
tanıyorsanız ya da yaşlı birisi varsa sizin buna müdahale etmeniz gerekmekte ve 
halkı bu konuda bilinçlendirmeniz gerekmekte. Herkes için yani kuzeydeki herkes 
için diyebilirim. Çünkü posta sektörüne baktığımızda yani daha az maliyet olsun 
istiyorlar bu bir gerçek. Diğer ülkelerde olduğu gibi sonuçta pul fiyatları tabii ki farklı 
topluluklara göre değişebiliyor ama kuzeyde çok çok pahalı. Ve şunu düşünüyoruz; 
serbestleşme nedir ve kime satmayı düşünüyorlar, bu serbestleşmeyle hizmetlerini 
kime satmayı düşünüyorlar? Bunlar muhtemelen sıradan vatandaşların düşündüğü 
konular değil. Bu noktada diyoruz ki serbestleşme eşitlikle karışmasın.

Bir sonraki nokta ise çevre, çünkü böyle ülkelere sahip olduğumuz zaman her 
zaman rekabet olacak. Sonuçta kurye olsun, postacı olsun, yanında bir kamyon, 
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bir araba olması gerekmekte bu teslimatı yapabilmesi için. Kanada’da da böyle 
ve sonuçta teslimat için minibüsler, kargolar var ve bu noktada da daha çevresel 
davranmamız gerekiyor. Yani düşünün bir kişi bütün postaları, kolileri gönderiyorsa 
tek bir kamyon, tek bir minibüsle bu çevre için çok daha iyi, çevreyi tehlikeye 
sokmamış oluyor. Bu yüzden sendikalar bu konuda da savaşmalı diye düşünüyorum.

Evet, kamu bu serbestleşmede daha uygun görünüyor. Peki neden uygun 
görünüyor? Çünkü posta hizmetleri oldukça hızlı ve güvenilir. Sonuçta kamu 
sektör kurumlarına güven oldukça fazla. Ve biliyorlar ki posta hizmetlerindeki 
miktar, ücret artacak. Yani kısaca kapanışa geçtiğimde konuşmamı diğer 
sunumlarda da sürekli duydunuz örgütlenme ama örgütlenme çok zor. Sendikamız 
da bunu yapabilmek için söz verdi ve birçok nedenden dolayı bu sözü verdi. Eğer 
örgütlenirsek sesimizi daha yüksek çıkartabiliriz. Ve bu sektörde çalışan, haklarını 
arayamayanlara baktığınızda haftanın bir günü çalışmayıp 25 yılda sadece bir kere 
tatil yapan insanlar var. Mesela birisi var tanıyorum, kızı ölüyor ve kızının mezarına, 
yani daha cenazesine gidemeden çalışmaya devam etmek zorunda kalıyor, düşünün! 
Yani bu durumu çalışanlar için çok daha iyi hale getirmemiz gerekiyor. O yüzden 
birlik olarak, sendikalar olarak bir araya gelmek ve güçlenmemiz gerekmekte. 

Evet, peki neden örgütlenmeye gidiyoruz? Eşitlik getirmek çok zordur, 
herkes için eşitlik getirmek için burada uluslararası ortamlarda çalışıyoruz. 
Mesela ben şu an sendika için çalışıyorum ve kuryeler için ücretlere baktığımızda 
diğer insanların ücretleri konusunda da çalışmazsak onların ücretleri konusunda 
da bir şey yapamayacağız diye düşünüyorum. Ve kamu hizmetlerindeki eşitliğe 
baktığımızda bir neden var burada. O yüzden iyi hizmet verilmesi gerekmekte. 
Bunun tüm vatandaşlar için sosyal faydaları var. İşte bu noktada sağlık 
sisteminde, eğitim sisteminde bizim sektörümüzde birleşmek, sendikalarımızda 
ayağa kalkıp “neler oluyor” dememiz gerekmekte. 

Sonuçta iş için savaşıyoruz düşünün, faydalarımızı yani çıkarlarımızı korumak için 
savaşıyoruz. Sonuçta teknoloji var, teknolojiyle birlikte işimizi kaybedeceğiz. Bütün 
ülkelerde aynı şeyi görüyoruz, yeni bir modele ihtiyacımız var diye düşünüyorum. 

Ve son olarak ne hakkında, yani işimiz için savaşıyoruz, arkamızdan gelenler 
var mı? Çocuklarımız, torunlarımız çok daha kötü durumlarda çalışmayı, 
çok daha kötü işlerde çalışmayı kabul ediyorlar mı? Bunu da düşünmemiz 
gerekiyor. Yani sadece bizim kemerlerimizi sıkmakla alakalı bir durum değil bu. 
Yani insanları daha da zengin hale getirmek de değil. Mesela UPS, FEDEX, DHL 
bunlar var, o yüzden dayanışma gerektiriyor bu işimiz, sendikalaşma, organize 
olma, teşkilatlanma, bir araya gelmemiz gerekmekte. Ve şuna karar vermemiz 
gerekmekte; ileriye doğru yaptığımız adımlar bizi daha geriye götürecek mi?

 Çok teşekkürler. 
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JOHN BALDWIN

OTURUM BAŞKANI :

Çok teşekkür ediyoruz bu katkılarınızdan dolayı ve sonlandırma cümleniz 
gerçekten çok güzeldi. 

Evet, şimdi konuşmacımız Sayın Fikret Omak.

Buyurun.
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FİKRET OMAK

TEZ-KOOP-İŞ GENEL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ: 

 

Herkese merhaba. Böylesine önemli bir konferansı organize eden Türkiye Haber-
İş Sendikasına ve bu konferansın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

Şahsım ve temsil ettiğim Tez-Koop-İş Sendikasına konferansa gelen tüm değerli 
katılımcıları saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum.

Arkadaşlar, ben ticaret iş kolundan gelen bir sendikadanım. Tez-Koop-İş 
Sendikasının Örgütlenme Sekreteriyim. Açıkçası posta sektöründeki sorunlara 
buradaki katılımcılar kadar, yöneticiler kadar hâkim değilim. Ancak ülkemizdeki her 
sektördeki sorunlar aşağı yukarı aynı. Özelleştirme bugünkü sendikal hareketin en 
büyük sorunlarından biridir. Özelleştirme sonucunda yüzlerce kamu işyerimiz 
el değiştirmiş, binlerce çalışan işsiz kalmıştır. Posta sektöründe serbestleşme 
özelleştirmenin ilk adımıdır. Ülkemizde özelleştirme ve serbestleşmeyle birlikte 
yürüyen bir süreçtir. Dolayısıyla bunları bir arada değerlendirmek gerektiğini 
düşünüyorum. 

Değerli katılımcılar; Türkiye’de kamusal hizmetlerin özelleştirilmesi sonrası 
yaşanan sorunları hep birlikte gördük, yaşadık. Hem kamusal hizmetlerin niteliği 
düştü hem de çalışanlarımız çok büyük sorunlar yaşayarak işsiz kaldılar. Posta pazarı 
kamusal bir hizmet niteliğindedir, posta hizmetlerinin güvenilirliği son derece 
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önemlidir. Bu pazarın serbestleşmesi, özelleştirilmesi posta hizmetlerinin 
güvenilirliğini tehlikeye düşürmüştür. Posta hizmetlerinin modernize edilmesi, 
hizmet kalitesini arttırması başka bir şeydir, posta hizmetlerinin serbest 
rekabete açılması, hizmetlerin özelleştirilmesi ise başka bir şeydir. Üstüne 
basa basa bir daha belirtmekte fayda görüyorum; alternatif haberleşme 
olanakları gelişiyor, buna karşılık rekabet etme yolu posta hizmetlerinin 
kargo şirketlerine dönüştürülmesi değildir. Hizmet kalitesini arttırmak, 
posta hizmetlerini ucuzlaştırmak gerekiyor. Bunun için de devlet desteği 
mutlaka olmalıdır. Ne yazık ki ülkeye yatırım yapan yabancı şirketlere tanınan 
kolaylıklar, vergi indirimleri kendi öz kaynaklarımıza yapılmıyor. Tam tersine 
kamuya ait kuruluşlar haraç mezat satılıyor. Satış işlemini kolaylaştırmak için 
de kamu kuruluşları önce zarar ettiriliyor, halkın gözünden düşürülüyor, sonra 
da satılıyor. 

Değerli katılımcılar, serbestleşmeye ve özelleştirmeye karşı mücadele etmenin 
tek yolu vardır; örgütlenmek, örgütlenmek. Özelleştirmeye karşı örgütlü bir 
mücadele organize etmek şarttır. Sendikamız örgütlenme konusunda son derece 
önem vermiştir ve son yıllarda özellikle çok uluslu şirketlerin ülkemize de yatırım 
yapmaları sonucu önemli çalışmalar yapmıştır. Ülkemizde yatırım yapan ulus ötesi 
şirketlerde örgütlenme konusunda uluslararası bir dayanışma göstermek şarttır. 
Bunu da UNI ticaret ile çok başarılı çalışmalar yaparak biz başardık. Dünyanın en 
büyük perakende devlerinden olan Carrefour hipermarketlerde örgütlendik ve şu 
anda toplu sözleşme düzenine kavuştuk. Başarılı bir toplu sözleşme imzaladık. 

Aynı şekilde Metro Holding iştiraklerinden olan Real hipermarketler zincirinde 
örgütlendik ve burada da toplu iş sözleşmesi düzenine girdik. Şu anda yine 
dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Tesco’larda örgütleniyoruz. 
Çoğunluğumuzu sağladık ancak işveren bizlerin ülkemizde bulunan yasaların 
boşluklarından faydalanarak itiraz etti ve şu anda mahkeme aşamasındayız. 
Bütün bu örgütlenme çalışmaları süresinde UNI Türkiye’de örgütlenme çalışması 
konusunda bizlere gerçekten çok yardımları oldu, çok dayanışma içerisinde olduk. 
Sermaye küreselleşiyor, o zaman biz de küreselleşen bu sermayeye karşı 
mutlaka küresel bir karşı duruş göstermeliyiz. UNI Ticaret öncülüğünde ve 
sendikamızın yoğun çalışmaları ile uluslararası düzeyde Carrefour, Tesco ve Mesco 
ittifakları kurduk. Bu işletmelerin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki sendikalarla, işçilerle, 
temsilcilerle yılda birkaç kez bir araya gelerek sorunlarımızı konuşuyor ve bilgi 
paylaşımında bulunuyoruz. Bu ittifaklar sonucu son derece başarılı işler çıkarttık. 
İttifakları örgütlemeye çok olumlu katkılar oldu, örgütlemenin başarılı olmasında bu 
ittifak çalışmaları çok çok işimize yaradı. Bize göre bu tarz dayanışmaların, ittifakların 
her sektörde geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Huzurlarınızda şahsım ve 
sendikam adına UNI Ticaret yöneticilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Türkiye’de çok uluslu şirketlerin bir bölümü işçilerin sendikal örgütlenme haklarını 
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engellemek için yoğun çabalar sarf etmiştir. Bunlar içinde IBM, Tesco, UPS işyerleri 
vardır. Bu işçilerin sendikada örgütlenmemesi için her türlü çalışmayı yapmaktan 
kaçınmamışlardır. İşte asıl çelişki bu noktada başlamıştır. Bir taraftan her sektörde 
piyasa koşullarının serbestleştirilmesini kısıtlayıcı düzenlemelerin kaldırılmasını 
savunanlar, uluslararası standartların uygulanmasını isteyenler çalışanların hak ve 
özgürlükleri konusunda uluslararası standartları tanımıyorlar, yasaları uygulamıyorlar, 
işçi haklarını ihlal etmekten çekinmiyorlar. O zaman liberalleşme diye savunulan şey 
kuralsız, hukuksuz, vahşi bir sömürü düzeni ise biz buna onay vermemeliyiz, bu 
sürece destek olmamız mümkün değildir. 

Arkadaşlar, ben özellikle örgütlenme konusundaki deneyimleri sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Bizim sendikamız da Türk-İş’in öteki sendikaları gibi kamuda 
örgütlenmiş, kamuda kurulmuş bir sendika. Hepimiz biliyoruz ki kamu artık gün 
geçtikçe özelleştiriliyor, satılıyor ve kamu küçülüyor. Mutlaka biz özel sektörlerde yer 
almalıyız, oralarda bir an önce örgütlenmeliyiz. Bunu ilk gören sendikalardan biriyiz, 
2000 yıllarının başlarından beri özellikle yabancı sermayelerin ülkemize girdikten 
sonra mutlaka, mutlaka burada örgütlenmemiz gerektiğini düşündük ve 2000 
yıllarında başladık bu örgütlenmelere. Örgütlenme deneyimlerini şöyle anlatayım 
arkadaşlar, bizler özellikle perakende sektöründe Carrefour 7 bin kişilik bir işyeriydi, 
Real 3 bin, Tesco 8 bin kişilik bir işyeriydi. 

Gerçekten buralarda örgütlenmek çok zor çünkü genç arkadaşlarımız 
burada çalışıyor. Bu arkadaşlarımız işçi kimliğini bir türlü benimsemiyorlar, 
kendilerini işçi olarak bile kabul etmiyorlar. Bu arkadaşlarımızı örgütlemek, işçi 
olduklarını önce onlara inandırmak çok zordu. Bunun için altyapı çalışmalarına 
başladık. Özellikle uzman kadrolarımızı o profildeki işçi yapısına göre seçtik ve 
mutlaka mutlaka bu örgütlenmeye, çünkü bizim sektörümüzde kadın üyelerimiz çok, 
kadın uzmanlara çok önem verdik. Çok sayıda uzmanı önce eğittik, ondan sonra 
işyerlerimizde altyapı çalışmalarına başladık. Yaklaşık her iş yeri için 2-3 ay altyapı 
çalışması yaptık. Bunu şöyle, yani deneyimlerimi anlatıyorum; şöyle yapıyorduk 
arkadaşlar, mesela diyelim ki bir mağazanın mevcudu 150 kişi, biz 150 kişilik bir kart 
tutuyorduk. Mesela 150 sayfalık bir defter düşünün, her kişiye bir sayfa açıyorduk, o 
kişi hakkında bilgiler topluyorduk. En sağlamından, en güvenilirinden, en çürüğüne 
yönelik bir çalışmamız oluyordu. 

Bizim sektörümüzde part-time ve öğrenci çok, özellikle öğrencilerimiz 
üniversitelerde okuyor, üniversite öğrenci dernekleri ile diyaloga geçtik, onlarla 
toplantılar yaptık, onlardan çok yardım aldık. Kadın derneklerinden çok yardım aldık, 
kadın dernekleriyle toplantılar yaptık, kendimizi ifade ettik. Hemşeri derneklerine 
gittik ve buradaki örgütlenmenin yolunu sizlerle açacağız, buralardan çok yardımlar 
aldık. Halka indik, özellikle komiteler kurarak mahallelere dağıldık. Mesela diyelim ki 
Ahmet arkadaşımız o mağazada gerçekten çok etkili, Ahmet arkadaşımızı işyerinde, 
işyerlerine giremiyoruz, işyerlerinin yakınında dahi bulunamıyoruz çünkü işveren 
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vekillerine güvenlik elemanlarıyla bizi çok kısa sürede teşhir ettiler biz tanındık. 
Bu sefer biz mahallelere dağılarak arkadaşlarımızın evlerine giderek, evlerinde 
arkadaşlarımızı ikna Etmeye çalıştık.

Ülkemizde gerçekten örgütlenmenin önünde çok büyük engeller var. Bunların 
en büyüğü noter, en büyüğü baraj sorunu. Ülkemizde % 51’i örgütleyemiyorsan 
zaten devlet niye var ben gerçekten bu konuda anlamış değilim çünkü önce % 
51’i buluyorsunuz, Çalışma Bakanlığına müracaat ediyorsunuz, oradan tespitiniz 
geliyor, 6 iş günü süreniz var. O süre içerisinde işverene itiraz hakkı veriliyor. 
Niye veriliyor onu da anlamış değilim, o itiraz etmezse sizin yetkiniz kesinleşiyor. 
Örgütlenmenin önünde bu kadar büyük, çok büyük engeller var. Ama bunlar bizi 
gerçekten yıldırmadı, biz bunun hepsinin üstesinden geleceğiz dedik ve gerçekten 
de son yedi yıldır özellikle Carrefour, Real ve Tesco’da örgütlendik. 

Tesco İngiltere merkezli birçok uluslu şirket, geldiler bizim yerli sermayemizi 
satın aldılar ama kendi ülkelerinde uyguladıkları, çalışanlara uyguladıkların 
hakların hiç birini bizim çalışanlarımıza, bizim çocuklarımıza hak görmediler. Yani 
bizim yasalarımızın boşluklarından faydalanarak şu anda itiraz etmiş durumdalar. 
Biz temmuz ayında Tesco Kipa’da çoğunluğu aldık ve hâlâ mahkemedeyiz, hâlâ 
bir sonuç almış değiliz. Biz İzmir merkezli Kipa’larda, oradaki tüm Türk-İş’e bağlı 
sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yaptık, dosyalar hazırladık bu sorun yalnızca 
Tez-Koop-İş Sendikasının sorunu değil, yalnızca Kipa çalışanlarının sorunu değil tüm 
sendikaların sorunudur. Eğer bu sese kulak vermezseniz topyekûn bizi karşınızda 
bulacaksınız diye bir dosya verdik. Ama bizim Türk yöneticilerinden almış olduğu 
cevaplar, ya bu sendikacılar işte bağırır çağırır, şunu bunu söyler ama ondan sonra 
da unutur giderler gibi bir şeydi. Bizi dikkate bile almadılar, vereceğimiz dosyayı 
almaktan bile imtina ettiler, asistanını göndermiş aşağıya, bıraksınlar biz daha sonra 
döneceğiz. Biz telefonla bile iletişim kuramıyorduk. Biz bunun böyle olmayacağını, 
bunun B planını da uygulamamız gerektiğini anladık. Bana göre B planının en 
önemli kuralı; hiç öteki yollarda uğraşmaya, çabalamaya, zaman kaybetmeye 
hiç gerek olmaması, direk işçinin gücüyle oraya girilmesidir. İşçilerimizi 
örgütlemeliyiz, onları mutlaka ama mutlaka örgütlediğimiz sırada eğitimden 
geçirmeliyiz ve biz ikinci yolu seçtik. 

Önce işyerlerimizde yemek boykotları yaptık. Daha yeni örgütleniyorsunuz, yeni 
insanların sendikaya üye olmaktan bile tir tir korktukları yerde arkadaşlarımızın 
kendilerine güven gelebilmesi için çok yoğun eğitim seferberliği başlattık. Bölgelere, 
kahvelere veya arkadaşlarımızın takıldıkları yerlere gidip, “bunlardan korkmamalı, 
birlikte olursak her şeyi başarabiliriz” dedik ve başka da çözümün olmadığını 
arkadaşlarımıza anlatarak önce kendilere güveni sağladık. Bunun hemen arifesinde 
yemek boykotları yaptık. 

İlk yemek boykotunda gerçekten hepimiz heyecanlıydık. Orada % 51’imiz 
vardı ama bir işveren baskısı da vardı. İşçi amirini, müdürünü, yöneticisini üstünde 
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görüyor. Yemeğe çıkayım mı, beni takip ediyorlar mı falan ama onu kırdılar. İlk zincir 
oydu arkadaşlar, yemek boykotu gerçekten çok çok başarılı geçti, üye olmayan 
arkadaşlarımız da utandığından yemekhanelere girmediler ve biz bunun arkasından 
hemen servis boykotlarına başladık, servislere binmemeye başladılar. İşverenimiz 
bizimle hâlâ bir türlü diyaloga, iletişime geçmedi. 

Biz ikinci ve diğer eylemlerimiz özellikle büyük illerdeki mağazaları pilot 
bölgeler seçerek o mağazaların önünde basın açıklamaları yapılmasıydı. Bu basın 
açıklamalarına mutlaka işçilerimizin kendilerinin de dahil edilmesi gerektiğini, başka 
türlü kendilerine güven sağlayamayacaklarını söyledik. İşten çıkan arkadaşımızı 
hemen saflara aldık. İki-üç ilde bu basın açıklamalarını yaptıktan sonra işverenden 
bu sefer bize çağrılar gelmeye başladı. Gelin artık görüşelim, şu bu. Gelin görüşelim 
de biz şunu diyoruz, yani görüşmemiz için önce sen bizim boynumuzda bir baltayı 
tutuyorsun, itiraz etmişsin mahkeme devam ediyor, ikinci mahkeme, üçüncü 
mahkeme hâlâ sonuç almış değiliz. İtirazınızı çekmezseniz biz sizinle görüşmeyeceğiz 
yolunu seçtik. Hayır, görüşeceğiz biz artık bu sendikayı da tanıyoruz mesajları 
gelirken görüşmeler başladı. Şunu demek istiyorum; gücümüzü mutlaka, 
mutlaka çalışanlardan almalıyız, onları eğitmeliyiz, örgütlemeliyiz başka da 
çıkar yolumuz yoktur. 

Bu örgütlenmeyi kendi ülkemizde, yalnızca Türkiye içinde sınırlı tutar isek 
o da olmuyor arkadaşlar çünkü çok uluslu şirketlerin dünyanın, Avrupa’nın her 
tarafında işyerleri var. O yüzden ittifaklar çok önemli, biz bu ittifakların çok 
çok yararını gördük. Özellikle UNI Ticaret bize her konuda, bizim kendi bağlı 
olduğumuz konfederasyon Türk-İş’ten bile bize çok ama çok daha fazla katkıları 
oldu. Çünkü bizim kendi bulunduğumuz Türk-İş’imizde bir örgütlenme fonumuz, 
yani bu örgütlenme fonu var. Bu işçilerin örgütlenmesi için kurulan bir fondur 
ve her sendikaya belli bir pay aktarır. Ama gel gör ki biz orada ekonomik olarak 
o payı alabilmek için gerçekten çok çaba sarf ettik. Oysa UNI Ticaret bize bu 
konuda kendi konfederasyonumuzdan çok çok daha fazla hem ekonomik hem 
manevi destek sağladı. Öyle ki arkadaşlar, kendi konfederasyonumuzda 32-33 
tane sendikamız var, belki de bu sendikalarımızdan belli bölümünün bizim bu 
örgütlenmemizden haberi bile yoktur, soru bile sormamıştır. Ama UNI Ticaret 
bizi her ay arardı, her ay buradaki örgütlenmeniz nasıl gidiyor diye sorar ve 
bizden raporlar alırdı çok çok önemsiyordu. Onun için diyoruz ki, eğer sermaye 
küreselleşiyorsa biz de bu küreselleşmeye karşı topyekûn tüm dünyadaki işçi 
kardeşlerimizle, dost sendikalarımızla birlikte mücadele etmek zorundayız. 
Ancak bu şekilde örgütlenmede sonuç alabileceğimize inanıyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
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JOHN BALDWIN

OTURUM BAŞKANI:

 

Teşekkürler. 

Evet, şimdi Ali Bey’e veriyoruz sözü.
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ALİ AKCAN

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI:

Teşekkür ediyorum John. 

Ben de tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Ben burada iki değişik konuya 
temas edeceğimden sunumum biraz belki uzayabilir. Bu nedenle hepinizin sabrına 
sığınıyorum. 

İlk kısımda yaşadığımız ve başımızdan geçen gerçek olayları anlatacağım.  
Diğerinde ise Türkiye Haber-İş Sendikası olarak yakında yaşayacağımız, 
postacı arkadaşlarımızın yaşayacağı, postada çalışanların yaşayacakları 
olaylarla ilgili görüş ve önerilerimi sizlerle paylaşacağım. 

Birincisi, yurtdışından gelen dostlarımız şunu bilsinler ki, Türkiye’de 
liberalleşme diye bir olay yok. Bizde eğer kurumların değişimiyle ilgili bir kanuni 
düzenleme yapılıyorsa, kurumlar değiştiriliyorsa bilin ki mutlaka birileriyle bir 
yerlerde pazarlık yapılmıştır. Sadece buna yasal zemin hazırlanıyordur. Sadece 
bir takvim ortaya koyarlar ve ondan sonra da zamanı geldiğinde, günü geldiği 
zaman o kurumları teker teker satarlar ve yeni alıcılar iş başına geçerler. Hepsi 
bu! 

Ülkemizdeki liberalleşme, sizin mantığınızla, sizin anladığınız şekli ile 
liberalleşme, yani kurumların değiştirilmesi, kurumların hantal yapısından 
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verimliliğinin arttırılmasına daha güzel kaliteli kamu hizmetlerinin verilmesine, 
daha fazla kârlı hale getirilmesine, daha fazla insan istihdam edilmesine, 
çevreye daha fazla duyarlı getirilmesine dönüştürülmesi değildir. 

Maalesef bugüne kadar ülkeyi yöneten siyasi iktidarların Türkiye’de böyle 
bir lüksü ve böyle bir düşünceleri olmamıştır. Onun için de bizde liberalleşme 
dediğiniz zaman bizim arkadaşlarımız ve insanlarımız liberalleşmeyi anlamazlar. 
Özelleştirmeyi anlarlar. Çünkü yıllardan beri hep özelleştirme olarak gördük ve onun 
için biz liberalleşmeye de özelleştirme deriz. Sevgili dostlarımızın bunu bir dipnot 
olarak bilmesinde fayda var diye düşünüyorum. 

Bir de biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir de Avrupa Birliği’ne 
girme sürece var. Bazı dostlarım lütfen alınmasınlar. Zira buradaki arkadaşlarımın 
hepsini çok iyi biliyorum. Onların ülkelerini idare eden siyasi idareciler, yönetimde 
olan siyasi parti liderleri ve diğer yöneticileri gibi düşünmediklerini ve Türk halkının 
ve Türk çalışanlarının çok uluslu şirketlerin kölesi yapılmasına gönüllerinin razı 
olmadığına da inanıyorum. Ama ülkemizin bu Avrupa Birliği süreciyle birlikte 
başlayan önemli sorunlar da var. Bu bağlamda da şunu bilmenizde fayda var; 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Avrupa Birliği’nin içerisinde yer alması Türk 
Telekom’un özelleştirilmesiyle eş değer, postanın liberalleşmesi de onunla 
eşdeğer. Bu da açık bir gerçektir.

Bakın bugün biz ülkemizde postanın liberalleşmesini Avrupa Birliği 
Komisyonunun almış olduğu bir karara dayanarak tartışıyoruz. Bunu 2011 
yılında liberalleştirmemiz lazım mı değil mi? Oysa biz Avrupa Birliği’ne 
girmemişiz ki, neden bize baskı yapılıyor? Girmediğimiz halde Avrupa Birliği 
neden bu baskıyı yapılabiliyor? 

O zaman bu durum biraz önce söylediklerim tezleri de doğruluyor. 

Biz eskiden PTT çatısı altındayken, Posta, Telefon, Telgraf çatısı altında bir 
birlikteyken ayrıldık. Ben ilk defa 1986 yılında işe bu kurumda, PTT’de başladım. Ve 
bu kurumda başladığımda gecemizi gündüzümüze katarak Türkiye’de haberleşme 
sektörünün gelişmesine çok yoğun bir çaba sarf ediyorduk. Sadece Telekom 
kısmında çalışanlar değil herkes ama herkes bu yoğun gayretin içindeydi. Hem 
postada çalışan arkadaşlarımız, hem de Telekom kısmında çalışanlar gecesini 
gündüzüne katarak büyük bir atılımlar yaptılar. Taa ki ne zamana kadar? 1990’lı 
yıllara kadar. 

Gitmediğimiz köy, ulaşmadığımız merkez kalmadı, dünyanın dört bir tarafı ile 
Türkiye’deki insanların haberleşmesini sağlayacak bir haberleşme ağını kurduk. Ve 
bu ağı kurunca bölgemizde bir güç haline geldik. O zaman birileri açısından bu tehlikeli 
olmaya başladı. Buranın parçalanması gerekiyordu. Özellikle de 1970’li yıllarda, 
modern dünyanın gündemine getirilen suni yaratılan dünyadaki petrol krizi 
sonu bu gündeme giren ekonomik krizde devletlere “bu krizden çıkabilmemiz 
için kamu kuruluşlarını serbestleştirin, özelleştirin” fikri dayatılmaya başlandı.
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 Ve işte açık söylüyorum bizim beceriksiz siyasilerimiz yarın Allahın huzuruna 
gittiklerinde yaptıklarının, bu yanlışlıklarının hesabını verecekler. Bizden sonraki 
gelen nesle de bunların hesabını vermek zorundalar. Böylece 1995 yılında PTT 
Genel Müdürlüğünün posta ve telgraf kısmı bir tarafta bırakılarak telefonu içeren Türk 
Telekom Anonim Şirketi kuruldu. Bu şirketi kurarken çok sayıda kanun değiştirildi, 
en az 6-7 tane kanuni düzenleme yapıldı ve 1995 yılında da hisselerinin yüzde yüzü 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin olmak üzere resmen Türk Telekom Anonim Şirketi 
kuruldu. 

PTT Genel Müdürlüğü’nün 127-128 bin civarında olan çalışanın 74 bin 800’ü Türk 
Telekom’a verilmek ve geri kalanlar da postada tutulmak suretiyle şirket faaliyete 
geçti. Ancak posta kısmında çalıştığımdan dolayı burada yanlış anlaşılmasın. 
Ben hakikaten postacı olmaktan, PTT’li olmaktan her zaman gurur duydum. Ama 
gerçekten de o dönemde PTT Genel Müdürlüğünü idare eden insanlar, ki şimdi 
birçoğu hakkın huzuruna vardılar ve zaten hesaplaşıyorlar ona da inanıyorum, bu 
ayrışmada PTT bölümüne çok büyük haksızlıklar yaptılar. Bütün imkanlar Türk 
Telekom tarafına aktarıldı ve en iyi personel dahil çok önemli kaynaklar  Telekoma 
verildi. 

Yeri gelmişken bir şeyi hatırladım onu da vurgulayayım. 1986-1992 yılları 
arasındaki yatırımlarda PTT ile ilgili en ufacık bir tane yatırım göremezsiniz. Tüm 
yatırımların tamamı Telekom kısmına yapılmıştı. İşte posta kısmı böyle ayrılarak 
devletin elinde bırakıldı. Sayın Genel Müdürümüzün de açılış konuşmasında 
ifade ettiği gibi Türk Telekom’un da hisselerinden belirli bir bölümü bir kaynak 
aktarılmak suretiyle PTT’ye verildi ve sanki posta kısmına da “sus” denildi. 

Gelelim bu bölümde anlatacağım Telekom’la ilgili konulara. 1995 yılında Türk 
Telekom’un özelleştirilmesiyle ilgili yasal düzenlemeler yapıldıktan sonra bunlardan 
birçoğu Anayasamıza aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 
En sonunda 4502 sayılı yasa ile Türk Telekom’un bugünkü hali netlik kazanmış 
oldu. Bu kanun çıkarılasıya kadar Türk Telekom’da değişik statüde insanlar 
çalışıyordu. Bir, işçiler, yani bizim üyemiz olanlar. Bunlar o tarihte yaklaşık 35 bin 
kişi idi. İki, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli statüde 
çalışanlar. Üç, kadrolu ve sürekli işlerde, yani devlet memuru statüsünde çalışanlar. 
İşte bu 4502 sayılı Yasa sözleşmeli ve kadrolu statüde çalışan arkadaşlarımızın 
iş mevzuatına geçişini düzenledi. 

Değerli arkadaşlar bu kanunun çıkmasıyla birlikte 2000 yılından itibaren de 
yaklaşık 12 bin civarında arkadaşımız Türk Telekom’da iş mevzuatına geçtiler ve 
bizim üyemiz oldular. Ancak tabii bu arada emekliliği gelen personelin emekliliğe 
zorlanması, bir grup personelin özelleştirme sonrası işte kalırsanız başınıza şunlar 
gelecek diyerek korkutmak suretiyle başka kamu kuruluşlarına nakillerinin yapılması 
sonucu kadroda bir erime yaşandı.
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Bu arda sürecin bazı önemli hususlarını yabancı arkadaşlarımızın bilgisine 
sunmak istiyorum.  

1995 ile 2000 yılları ve özellikle de 2000 ile 2005 yılları arasını kapsayan bu süreçte 
Türk kamuoyunun dikkatini bu kurumun üzerine çekmek adına; yapılanların yanlış 
olduğunu, bunların ülkemize ve çalışanlarımıza hiçbir şey getirmeyeceğini anlatmak 
adına; başta cumhurbaşkanları olmak üzere, başta başbakanlar olmak üzere,  tüm 
kamu kuruluşlarına, tüm yargı mensuplarına, milletvekillerimize ve halkımıza yönelik 
çok kapsamlı bir çalışma başlattık. 

Önce olay hakkında bilgilendirdik, Türk Telekom’un durumunu anlattık, Türk 
Telekom üzerinde ne yapılmak istendiğini anlattık ve gerçek verilerle birlikte, 
halkımızı aydınlatmaya çalıştık. Burasının özelleştirilmesinin akabinde nelerle 
karşılaşacağımızı öngörmeye çalışarak ve bunlara siz yabancı ülkelerde yaşayan 
dostlarımızdan edindiğimiz bilgileri de katarak halkımıza karşı karşıya bulunduğumuz 
durumu anlatmaya çalıştık. Ama bunda başarılı olamadık.

Sevgili dostlarım bu arada başımıza çok ilginç bir şey geldi; Türk Telekom’un 
ihalesi bitti, ihalenin bittiği gün bittiği yerde, ihalenin yapıldığı bu yerin tam 
karşısında bir tane billboard, bizzat benim başında olduğum bir heyet tarafından 
hazırlanmış billboardda aynen şu var; “Türk Telekom üç yıllık kârı karşılığında 
beş yıl vadeyle satılacak” demişiz. İnanır mısınız, noktasına kadar doğru çıktı 
biliyor musunuz? Noktasına kadar doğru çıktı ihalenin sonucu. Yani biz aylar 
öncesinden, yıllar öncesinden ne yapılacağını tahmin etmişiz ve ortaya koymuşuz. 

Yine çok ilginç bir anım; bir gün bir yüksek mahkeme organının başkanı 
beni aradı “Sayın Genel Sekreter, hepinizden özür diliyorum”, bakın samimi 
olarak söylüyorum, “Özür diliyorum. Bizi kandırmışlar, biz bu meselenin bu 
şekilde olacağını tahmin etmiyorduk!”  dedi. Bu da aynen oldu. 

Ve 1995 yılında 74 bin 800 personelle başladığımız süreci bugün 2011 
yılında 25 bin kişi ile sürdürmekteyiz değerli dostlar. Yani süreci 25 bin kişi ile 
tamamladık. 2005 yılında özelleştirmenin devri konusu gündeme geldiğinde 52 bin 
kişiydik, o günden bugüne kadar da 22 bin kişi kaybettik. Satıldığımız yıl olan 2005 
yılının son aylarında 52 bin kişi idik. Bugün aradan kaç yıl geçmiş? Yaklaşık 6 yıl, 6 
yıllık süre içerisinde % 50 azalmak suretiyle şu anda 25 bin kişiyiz. Türk Telekom’da 
istihdam edilen sayı bu değerli arkadaşlar.

Diğer taraftan, tüm bunlar yapılırken şunu da yaptık. Sendika olarak yapacağımız 
çalışmaları irdeledik ve özelleştirmeye karşı yapacağımız mücadeleyi iki grup 
altında değerlendirdik. 

Bir, özelleştirmenin engellenmesi. Deminden de ifade ettiğim gibi 
özelleştirmenin engellenmesi noktasında kamuoyunu aydınlatmak, bilgilendirmek 
kampanyalarına ağırlık verdik. Televizyonlar, gazeteler, billboardlar  olmak 
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üzere, çok ciddi paralar harcamak suretiyle büyük kampanyalar yürüttük. Bu 
noktada o günlerin parasıyla yaklaşık 5 trilyon civarında para harcadık. O 
günlerde Dolar kuru 600 lira falan civarındaydı herhalde. Böyle bir hesaplama 
yaptığınızda yaklaşık ne kadar oluyor? 10 milyon dolara geliyor, yaklaşık 10 
milyon dolar gibi bir bütçeyi buraya ayırmışız ve bununla çok ciddi  çalışmalar 
yapmışız. 

Bütün şehirlerin merkezi yerlerindeki billboardlarda aylarca özelleştirmelerin 
yanlışlığını anlatmışız. Tabii bunu engelleyemeyince, takdir edersiniz hayat 
devam ediyor, insanların bir (A) planının haricinde mutlaka başka bir (B) 
planlarının da olması gerekir. Ve şunu söyledik, şu söylemle yola çıktık, dedik 
ki; özelleştirmeyi engelleyemiyorsak o zaman özelleştirmenin sonucunda 
adam gibi bir sendikacılık yaparak, iyi bir sendikal birlik ve beraberliği 
gerçekleştirerek hayatımızı idame ettireceğiz. Böylece hayatımızdaki sendikal 
örgütlülüğü devam ettireceğiz düşüncesiyle yola çıkarak özelleştirme sonrası 
dönem içinde planlarımızı hazırladık. 

Tabii ilk yaptığımız iş hem kamuoyuna, hem de üyelerimize duyurduğumuz 
özelleştirmeden sonra da özelleştirmeden önce sendikal mücadeleler vererek 
elde ettiğimiz kazanılmış haklarımızı korumak ve günün şartlarına göre 
geliştirmeyi temel ilke olarak benimsemekti. Bütün gayretimiz buydu. Buna 
teşkilatın tepe noktasındaki kimse de aynı kararlılıkla inanmalı, en aşağıdaki işçi 
arkadaşımız da aynı kararlılıkla inanmalı düsturuyla yola çıktık. Türkiye’yi karış karış 
dolaşmak suretiyle 2006 yılında yaklaşık 27 tane ilde bizzat benim de katıldığım 
toplu yemekler yaptık. Akabinde diğer illerde de yemekler düzenlemek suretiyle 
arkadaşlarımıza bu düşüncelerimizi anlattık ve karşılaşacağımız bu problemlere 
arkadaşlarımızın dikkatini çekerek olası bir mücadele için hazırlıklı olmalarının 
gerektiğini söyledik. 

Ve yine 2006 yılında sendikamızın kaderini değiştiren çok önemli bir Genel 
Kurulumuz yaşandı. 27-28 Mayıs tarihlerinde ve benim Genel Başkanlığımda 
oluşan bir ekiple işbaşına geldik. Ben ondan önceki süreçte sendikada görevimi 
Genel Sekreter olarak devam ettiriyordum. Genel Başkan olduktan ve deminki 
söylediğim hizmetleri yaptıktan sonra 2007 yılında toplu sözleşme yapmamız 
gerekiyordu. Hayatımızda ilk defa özel sektörle, hem de çok uluslu bir şirkete 
karşı bir toplu sözleşme yapacaktık. Özel kesimde çokuluslu bir şirkete karşı ilk 
sözleşmemiz olunca hedefimizi ne olacaktı? Demin de söyledim, kazanılmış 
haklarımızın geriye götürülmemesi. Ülkeyi yönetenlerin bu ülkeye özelleştirme 
geldiğinde genel ekonomik durum iyi olacağı, sermayenin halka yayılacağı, 
serbestleşmelerin olacağı, telefon hizmetlerinin ucuzlayacağı, istihdamın 
artacağı,  çalışanların ekonomik ve sosyal yönden gelirlerden, ürettiğinden 
daha fazla pay alacağı yalanları 2007 yılında toplu sözleşme görüşmelerine 
oturduğumuzda hemencecik karşımıza çıktı. 
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Ne çıktı arkadaşlar, neyle karşılaştık? 

İlk karşılaştığımız şuydu; birinci yıl zam artış oranı olarak % 4, ikinci yıl zam artış 
oranı olarak da % 4 teklif edildi. Ama gelin görün ki sosyal yönden yıllarca mücadele 
etmişsiniz, kazanılmış hakkınız olan 52 günlük ikramiyelerinizi elinizden alıyorlar, 
bunu kaldıralım diyorlar. Yani 52 günlük ikramiyenizin ücretlerinize yansıması % 
16,9’tur. % 4’ü çıkarttığınız zaman ne oluyor?  Eksi % 12,9. Yani kazanılmış haklarınız 
yüzde 12,9 azaltılarak toplu sözleşme imzalayın diyorlar.  

Bir de şu var, benim sendikal inancım şu; eğer bir işyeri varsa, bizlerin 
varlığı o işyerinin varlığına bağlı. Dolayısıyla işyerinin verimliliği, kârlılığının 
arttırılması elbette ki çok önemli bir şey bir işyerinin ayakta durması için 
çalışanların fedakârlık yapması gerekiyorsa yapalım. Ama böyle bir gerek 
yoksa, çalışanların bir fedakarlık yapmasına bir gerek yoksa hiç kimsenin 
çalışanların haklarını ellerinden almaya, böyle bir talebi haklı göstermeye hakkı 
yoktur. Buna inandığımız için de tabii ki bu teklifi elimizin tersiyle ittik. 

Yine karşılaştığımız en büyük problemlerden bir tanesi de personelle ilgili idi. 
Adamlar geleli üç ay olmuş tabii gelmeden önce Türk Telekom’u alırken yapmış 
oldukları taahhütleri var. Demişler ki, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında biz 
şu kadar personel istihdam edeceğiz. Ancak o taahhüt ettikleri personelin altında 
insan istihdam etmelerine rağmen bize aynen şunu söylüyorlar “Efendim yapılan 
değerlendirmelerin sonucunda Türk Telekom’daki istihdam sayısının çok yüksek. 
Sendikayla birlikte ortak hareket ederek çalışan personel sayısını azaltmamız 
gerekiyor!” Yani sendika diyecek ki, şuradaki bir kısım işçiyi çıkartalım.  Böyle bir 
taleple karşılaştık. İşte bunun karşısında olduğumuz için 60 gün müzakere süreci, 
15 günlük arabulucu süreci, tekrar müzakere süreci ve grev kararını aldıktan sonra 
yine 60 günlük bir süreci yaşandıktan sonra Türk Telekom çalışanları olarak Türk 
Telekom’da çalışan işçi kardeşlerimle greve gittik.

Sevgili dostlarım bunu da bilesiniz 30 yıldır ülkemizde, Türkiye’de bu büyüklükte 
bir grev yaşanmadı. 44 gün boyunca, yazılı ve görsel basın susturulmuş iken, sesimizi 
hiç kimseye duyuramadan sadece kısıtlı imkânlarımızla haklarınızı kamuoyuna 
anlatmaya çalışarak ve en kötü tarafı da Türk Telekom çalışanları çok iyi bilirler, 
daha grevin birinci gününde Türk Telekom’da iş seminerlerinde çekilen fotoğraflar 
“sabotajcı kablo kesenler” diyerek basına dağıtılmak suretiyle bir de sabotajcı 
damgası yiyerek 44 gün boyunca onurlu bir şekilde mücadele verdik. 

Bu mücadelemizde 26 bin kişi, 783 işyerinde 44 gün boyunca anlı şanlı bir 
direnişi sergiledik ve bu direnişin sendikamıza maliyeti 20 milyon dolar oldu. 
Tamamı kendi öz kaynaklarımızdan karşılandı. Ben yeri gelmişken UNI’ye de 
buradan teşekkür ediyorum, o günde UNI’den bir yardım talebimiz oldu, o 
yardım talebimize kendi imkânları ölçülerinde yanıt verdiler.

İşte bu anlı şanlı grevi, bizim inisiyatifimizle başlayan bu grevi yine bizim 
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inisiyatifimizle bitirdik ve taleplerimizin % 95’inin karşılandığı bir toplu 
sözleşmeyi imzaladık. Arkadaşlarımızın hiç birinin burnunu kanattırmadan ve 
grev esnasındaki iki yıllık süreçte uygulanacak toplu sözleşmemizi, ortalama 
ücretlerimizi % 29,50 oranında arttırmak suretiyle imzalamış olduk.

Değerli arkadaşlar. 

Hemen akabinde bir yıl sonra yapılan toplu sözleşme de ilk defa yine 
tarihimizde 30 gün içerisinde bitti. Bu da şunun işaretidir ve ayrıca deminden 
hem Kanada’dan gelen meslektaşımız hem de dün ve bugün sunum yapan 
sendikacı arkadaşlarımızın söylediği bir şeyin doğruluğunu ortaya koymaktadır; 
O da eğer sendikal örgütlenmeler varsa orada çalışanların hakkı korunmakta 
ve geliştirilmekte olduğudur. İşte benim slogan haline gelen, ilk sendikacılığa 
başladığımda söylediğim bir söz var, onu da burada hatırlatmakta fayda 
görüyorum; işçinin en büyük gücü sendikal birlik ve beraberliğidir. Ondan 
başkası, gerisi yalandır!

Evet, Telekom’la yaşadığımız olayla ilgili sunumum bu. Yani bu bir liberalleşme 
hikâyesi. Başında serbestleşme dediler, ucuz maliyet dediler, kaliteli hizmet dediler, 
ama şu anda Türkiye’de yine Türk insanı en yüksek ücretler karşılığında en düşük 
hızdaki interneti kullanmaya mahkûm edilmiş durumda. Bunu da bilesiniz. Her şeyin 
tamamen bir yalan olduğu ortaya çıktı. 

Şimdi yine önümüzde liberalleşme var.  Dün sevgili genel müdürümün 
söylediği gibi keşke genel müdürüme bıraksalar. Bu şekildeki bir özelleştirmeye 
her şeyiyle yiğitçe, mertçe karşı duracağına ben de yürekten inanıyorum. 
Ama sevgili genel müdürüm de çok iyi biliyor ki maalesef bu kurumların 
liberalleştirilmesini, serbestleştirilmesini ne bu kurumu idare eden genel 
müdüre ne bu kurumda çalışan insanlara bırakıyorlar. Eğer bizlere bıraksalar 
ben inanıyorum ki, daha iyisini, daha güzelini hem ülkemize ve hem milletimize 
daha güzel hizmet verebilecek kurumları ortaya çıkartırız ve dünya markalarını 
yaratırız. Ama maalesef tabii ki bunların arkasındaki niyet bu kuruluşların isiminin 
değiştirilmesinin arkasındaki düşünceler farklı olunca, talepler farklı olunca değerli 
arkadaşlar maalesef bizlere de bu fırsatı verilmiyor. 

Yıllardan beri gerek UNI’nin gerekse diğer sendikalarımızın düzenlemiş olduğu 
uluslararası toplantılara devamlı katılıyoruz. Buradan edindiğim tecrübelere 
göre elbette ki modern dünyanın gerisinde kalamayız, mutlaka hizmetlerimizi 
çeşitlendirmek, çoğaltmak, kalitesini arttırmak ve hizmet maliyetini ucuzlatmak 
zorundayız.  Ancak bunu yaparken meselenin sosyal boyutunu da göz ardı etmemiz 
lazımdır. Sosyal boyutun içerisinde deminden söylediğim gibi vatandaşlarımıza 
kaliteli ve ucuza hizmet vermek var, çalışanların kazanılmış haklarını koruyabilmek 
var ve adil ve insanca çalışma şartları var.

İşte bu bağlamda da diyorum ki; Türkiye’deki posta banka, lojistik ve klasik 
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posta kısmı birlikte liberalleştirilmelidir. Bunlar ayrılmamalıdır. Banka kısmı 
ayrılarak, lojistik kısmı ayrılarak falan değil. Ancak ben şimdiden biliyorum 
ki, şu anda birçok lojistik firması ağızlarının salyalarını akıtarak postanın bu 
şekilde liberalleştirilmesini bekliyor. Bunlara bu fırsatın mutlaka verilmemesi 
gerekir. 

Bu konferansta sevgili dostlarımız uygulamaları sundular; sevgili dostum Neil’in 
kendi ülkesinden sunumu var, John’un İngiltere’den sunumu var biliyoruz, diğer 
arkadaşlarımızın Fransa’dan, Almanya’dan sunumu var. Yani bunların tamamını 
biliyoruz. Bunlar bize gösteriyor ki, PTT bu üç kısmı ayrılmadan üçünü entegre 
edecek bir program dahilinde liberalleştirildiği zaman bu liberalleştirme çalışanların 
kazanımlarını günün şartlarına göre daha da arttırmakta, ülke de hizmetlerden 
yararlanmaktadır. Ben ayrıca bu tür düzenlemenin istihdam sayısını arttıracağına da 
inanıyorum. Onun için de diyorum ki, bunun mutlaka anlattığım şekilde yapılması 
lazım. 

Ancak deminde sözlerimin başında söylediğim o temennilere göre hazırlanan 
Türk postasının liberalleşmesini düzenleyen kanuni metine baktığımızda özellikle 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunun imzasına açılan 
kanun tasarısına baktığımızda teknolojik olarak söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. 
Ancak çalışanların statülerini düzenleyen 29. Madde hükmüne baktığımızda 
sözlerimin başında da ifade ettiğim gibi maalesef beklentimize cevap verecek 
bir düzenlemenin olmadığını görmekteyim. Bu düzenlemede çalışanların hak 
ve menfaatlerini koruyacak bir düzenlemenin olmadığını ve gözlemlemekteyim. 
Daha da kötüsü çalışanları özellikle bu liberalleştirme sonrası olası bir 
özelleştirme olur ve posta özel şirketlere devredilecek olursa bu personel 
burayı alacak şirketlere tamamen savunmasız bir şekilde terk etmek gibi bir 
durumla karşı karşıya kalacaktır.

Tabii bunu bizi ilgilendiren tarafı, yine yabancı dostlarımız bilsin diye söylüyorum, 
bizim şu anda postada Türkiye genelinde 812 üyemiz var. İşçi statüsünde çalışan 
812 kişi, yaklaşık çalışan 30 binin üzerinde herhalde, kaç? 37 bin yok ya! Taşeronları 
da söylüyor ama onlar, tam personel mi? Evet, 38 bin kişi içinden sadece 800 kişi 
bizim üyemiz, geri kalanların büyük bir çoğunluğu 399 sayılı kanun hükmünde 
kararnameye göre sözleşmeli statüde, memur statüsünde ve bir kısmı da 
kadrolu ve sözleşmeli statüde çalışanlar. 

Yine Türkiye’deki posta hizmeti veren gerek Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
gerekse de özel posta şirketlerinde taşeronlar yanında çalışan, taşeron firmalarında 
çalışanların sayısı da değerli arkadaşlar yaklaşık 12 bin civarında. Yani şu haliyle 
baktığınızda 50 bin tane insanı ilgilendiren bir kurumla ilgili bir düzenleme 
yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu kurumun ve bu kurumda çalışanların statülerini 
değiştirecek bir yasa teklifi hazırlanırken mutlaka sosyal diyalog mekanizmasını 
çalıştırmak suretiyle tarafların görüşlerinin alınması gerekir diye düşünüyorum. 
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Ama bu konuyla ilgili hiçbir görüş alınmadığını da ben yakinen biliyorum.  
Çünkü bize sormadılar.   

Diğer taraftan Türkiye’deki mevcut hukuk sistemine göre bir kurumun yapısını 
değiştiriyor ve bu kurumu kamu kuruluşu niteliğinden çıkartıp onu özel hukuku 
kurallarına tabi bir anonim şirket haline getiriyorsanız o zaman bu kurumda insanları 
399 sayılı Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam 
etmeniz mümkün değildir. Bunu yapamazsınız. O nedenle bu insanların statüsünün 
değiştirilmesi gerekir. Bu insanların statüsünü değiştirdiğiniz zaman da onların iş 
güvencelerini de garantiye alabileceğiniz bir yapıyı getirmeniz ve bu insanların 
grevli toplu sözleşmeli sendikal örgütlenmeye sahip olmasının önündeki engelleri 
kaldırmanız gerekir. 

Bunu yapmadığınız zaman ve bu insanları sadece ve sadece ILO’nun tenkitlerine 
cevap verebilmek, Avrupa Birliği ülkelerinin, Avrupa Birliği komisyonlarının 
eleştirilerini savuşturmak için oluşturduğunuz ama dernekçilikten öteye gitmeyen 
bir devlet memurluğu sendikacılığı ile bu insanları savunmasız bir şekilde şirketlerin 
acımasız ellerine attığınız zaman bu insanların başına gelecek çok kötü işlerin 
müsebbibi siz olursunuz. Onun için de yasa tasarısındaki personelin statüsüne 
ilişkin bu hükmün mutlaka Türkiye’deki hukuk sistemine uygun bir hale 
getirilmesi şarttır diye düşünüyorum. 

Bakın dostlarım sizler de bunu bilin diye anlatıyorum Türkiye’de mevcut tasarıdaki 
personel tanımı şu; Tasarı diyor ki, bundan sonra postaya yeni alınacak personel, 
657 sayılı Devlet Memuru Kanununa tabi olmayacaklar. 4857 sayılı İş Kanununa da 
tabi olmayacaklar. 399 sayılı sözleşmeli statüye ilişkin kararname hükümlerine de 
tabi olmayacaklar. Ya ne olacak? Belli değil. Ama sendika, grev, toplu iş sözleşmesi 
yok. Arkadaşlar bu 4C falan da değil.  Şu anda ülkeyi idare eden siyasi parti yeni bir 
anlayışla modern köleler olacak bir personel yaratmaya çalışıyor. Hepsi bu, başka 
hiçbir şey yok! Buradaki sistem bu! Onun için de ben bu konferansa memur 
sendikasından olan arkadaşlarımı da davet etmiştim, keşke onların da tamamı 
gelselerdi. Bu yasal düzenleme çalışmaları olduğunda da kendilerine çağrı 
yaptım ve gelin bu sorunla birlikte mücadele edelim dedim. Ben bu sendikadaki 
koltuğu kaybetmeyeceğim. Eğer Ali Akcan’ın Türkiye Haber-İş Sendikasından 
gitmesi, Genel Başkanlığı bırakması posta çalışanlarına grevli toplu sözleşmeli 
sendikal hakkı kazandıracaksa ben seve seve buna razıyım arkadaşlar açık 
söylüyorum. Gelsinler bu sorunla birlikte mücadele edelim. Ama insanlarımıza 
yazık oluyor, kurumumuza yazık oluyor. Söylediğim gibi; yeni tasarı tamamen bir 
modern kölelik şeklini getiriyor. İşte biz buna karşı ne yapacağız?

 Türkiye Haber-İş Sendikası olarak görüşlerimiz şu, bir; burada iki gündür 
gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin çok büyük bir ses getireceğine yürekten 
inanıyorum ve sevgili yurtdışından gelen dostlarıma bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Şu anda burada olmasalar da, basını buraya 
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göndertmeseler de, son anlara kadar geliyoruz demelerine ve bize davetiyelere 
isimlerini yazdırmalarına rağmen bu konferansta gelmeseler de, sizlerle ortak 
kurduğumuz bu güç birliğinin onları nerede olursa olsun yakalayacağına ve 
uluslararası hukuk ile Türkiye’nin hukukuna uygun bir düzenleme yapmak için onları 
zorlayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu birinci ayaktı. 

İkinci ayağı açık söylüyorum, Türk Haber-Sen’den arkadaşlarımız burada. 
Diğer memur sendikalarına buradan söylüyorum ve bir çağrı yapıyorum; 
bu inadı bırakın! Çok iktidarlar geldi geçti bu ülkeden, onlar gelip giderler ama 
kalanlar bizleriz. Onun için bu inadı bırakın. Şu sendikal koltuklarımızı kaybederiz, 
üyelerimizi başka sendikalara kaptırırız anlayışından vazgeçin. Bir araya 
gelelim, güç birliği yapalım, fikir birliği yapalım, birlikte bir mücadele şeklini 
belirleyelim ve bunu ortaya koyalım. PTT çalışanlarına doğrusunu mutlaka 
anlatalım ve o insanların da sağlıklı karar vermesini sağlayalım. 

Diğer bir yapacağımız, izleyeceğimiz yol da, baştan aşağı mevcut çalışma 
mevzuatı ile Türkiye’deki hukuk sistemine aykırı gördüğüm bu yasal düzenleme 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirildiğinde tüm milletvekillerine bunun 
sistemimize aykırı olduğuna dair görüşlerimizi, tespitlerimizi kendilerine bir yazıyla 
bildirmemizdir. Tabii ki sadece milletvekilleri ile sınırlı kalmayacağız. Bunları tüm 
kamu kuruluşlarına bildireceğiz, yüksek yargı organlarının başkanlarına bildireceğiz, 
Avrupalı dostlarımıza ve mutlaka Sayın Neil’e bildireceğiz. 

Dün burada olan ve sunum yapan Avrupa Parlamentosu milletvekili Jutta 
ile hakikaten faydalı bir görüşme yaptım, inşallah önümüzdeki günlerde tekrar 
Türkiye’ye geldiğinde yine görüşeceğiz. Kendisi de söz verdi hem bize destek 
verecek ve hem de diğer milletvekilleriyle de bizim temasa geçmemizi sağlayacak. 

Yine tespit ettiğim bir-iki tane şey daha var. Dün gerçi biraz söylemiştim. 
Türkiye’deki sendikalaşma kamu geleneğinden gelmektedir. Aslında 1980 
öncesinde özel sektörde de sendikalaşma gayet iyi idi. Ancak biliyorsunuz bizim 
demokrasimiz 1980 yılının 12 Eylül’ünde bir kesintiye uğradı ve ilgili sendikal 
mevzuat hükümleri çok ciddi şekilde geriye götürüldü. Şu anda elimizden alınan o 
eski sendikal haklarımızı yeniden alabilmek için de mücadele ediyoruz. Dolayısıyla 
da 1980’den sonra özel sektörde örgütlenmemiz hakikaten çok zor hale geldi. 

Ben tüm arkadaşlarım adına tekrar hepinize ülkemize geldiğiniz, bu panele 
katıldığınız ve katkı verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca tüm katılımcılara da saygılarımı sunuyorum. 
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JOHN BALDWIN

OTURUM BAŞKANI:

Vay canına! Eğer daha önceden bilmiş olmasam, kendisini tanımış olmasam 
Ali Bey’in neden Başkan olduğunu şimdi çok rahat anlardım!  Ve şimdi bütün 
meslektaşlarım adına bu cümleleri sarf ettiğimi düşünüyorum. 

Evet, önümüzdeki zamanlarda yapacağınız çalışmalarınız için de sizleri 
destekliyoruz tabii ki.  

Evet, şimdi panelistlerinize sorunuz varsa alabiliriz, Süleyman Bey’in sorusu var 
sanırım. 

SÜLEYMAN YAZIR

TÜRKİYE HABER-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKAN DANIŞMANI:

Panelistlere katılımları için teşekkür ederim. 

Benim ilk sorum Lynn’e sadece hizmetle alakalı. Kanada ile ilgili anlatırken sakat 
ve körlerle ilgili olarak yanılmıyorsam evden eve postayla ilgili bir şey anlattı. Yanlış 
anlamadıysam bu bir dağıtıcının telefon karşılığı dağıtımı. Bu bir telefon üzerine eve 
gidip postayı alıp, postayı getirmesini mi içeriyor? 

İki, böyle bir hizmet var ise ücret farklılık arz ediyor mu? Yani normal bir vatandaşın 
postaneden mektup atmasıyla sakat bir vatandaşa verilen hizmet için aynı ücret mi 
alınıyor? 

İkinci sorum da Fikret Bey’e bu örgütlenmeyle ilgili, önce tebrik ediyoruz 
bu çalışmaları için. Bu Metro’dan başlayıp Tesco’ya kadar giden örgütlenme 
çalışmalarında bazı vatandaşlarımız sadece örgütlendikleri için işten atıldılar mı? 
Atıldılarsa sayıları nedir? Ve bunları işe döndürme şansınız olabildi mi? 

Teşekkür ediyorum. 

JOHN BALDWIN

OTURUM BAŞKANI:

Teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. 
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LYNN BUE

İlk olarak evet teslimatlarımız kapıdan kapıya. 1980’lerden beri gerçekten daha 
fazla yeni bölgeler oluştu, Kanada’dan bahsediyorum. O yüzden daha ziyade 
merkezi bir yere teslimat yapılıyor. Bizim için çok önemli olan, yani toplumda 
dostlarımızın olması ve bunun farkına varmamız. Yani bazı durumlar gerçekten çok 
zor, tekerlekli sandalyede birini düşünün, yani nasıl gidecek de posta kutusundan 
postasını alacak? Yani şu anda bir tartışma devam ediyor zaten, Amerika Birleşik 
Devletleri’nde de var, çevremize bakıyoruz ve bu tartışmaları biz de değerlendiriyoruz 
ve diyoruz ki, başka birisi yapıyorsa biz de yapabiliriz bunu diyerek böyle bir faaliyet 
gerçekleştirdik. Ve fiyatı sordunuz sanırım şimdi hatırladım, evet fiyatla ilgili olarak 
insanların ihtiyaçlarına göre tabii ki insanların ihtiyaçları farklılık göstermekte ama 
ülkemizde en düşük istihdam bu özürlü insanlara veriliyor. Parasal, finansal açıdan 
çok zor durumdalar, yani Kanada’da gerçekten özürlülerin bulunduğu gruplar var. 
O yüzden yani bizim yapmamız gereken bu fiyatları onlara yönelik olarak daha da 
düşürmek aslında. Yani bu konu da aklımızda. 

FİKRET OMAK

Teşekkür ederim. Bu örgütlenme sırasındaki tabii ki bedeller de ödedik. 
Özellikle bizim Türk yöneticilerimiz bu işten atma olayına biraz daha sıcak bakıyorlardı. 
İşten atılan arkadaşlarımız oldu. Biz bunlara aylığı kadar ücret bağladık. Şöyle bir 
şansımız vardı; biz Migros’larda da örgütlüyüz, öteki marketlerde de örgütlüyüz. 
Bu arkadaşlarımıza değişik bir iş buluncaya kadar onların ücretlerini ödedik. 
Zaten korkuları şuydu hep, yani ben işte atılırsam ne olur falan. Biz size mutlaka iş 
bulacağız, iş buluncaya kadar da biz bir fon oluşturduk, o fondan o arkadaşlarımızı 
iş buluncaya kadar aylıklarını ödedik. Fakat örgütlemede bizim en büyük engelleyen 
şuydu; vaatti. Yani yöneticilerimiz düşünün bir mağazada 8-10 tane şef olacaktır 
veya yönetici olacaktır. O mağazanın yarısından fazlasına işte “seni şef yapacağız, 
seni yönetici yapacağız” bu yöntemlerle bizi çok engellediler, gerilettiler.

 Bir de eksiğimiz şu, Çalışma Bakanlığı bize tespit veriyor, Çalışma Bakanlığının 
vermiş olduğu bu tespite işverenlerimiz itiraz ediyor ama Çalışma Bakanlığımız 
vermiş olduğu bu tespitin arkasında durmuyor. Şimdi çoğunluğu bu tespiti sen bize 
verdin, işverene de Yasa böyle bir itiraz hakkı tanıyor. O zaman gel savun yani! Bize 
en büyük zaman kaybettiren maalesef bizim yasalarımızdaki boşluk. Düşünün 
biz Tesco’da 8 binin üzerinde çalışan vardı, 4 bin 500 tane civarında üye yaptık. 
Bu süre yaklaşık 17 ay sürdü ama mahkeme inanın bir yıldır devam ediyor ve biz 
şundan da eminiz ki mahkeme ile sonuç alamayacağız. Biz mutlaka orada ikinci 
kampanyamızı başlatacağız, maalesef bizim şu anda bir genel kurulumuz var, bu da 
bir ara verdi. Maalesef şu anda kendi koltuklarımızı düşünüyoruz, onları biraz ikinci 
plana ittik. Ama şuna inanıyorum, kesinlikle ama kesinlikle işçinin gücünü birleştirerek 
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bunlardan sonuç alacağımıza inanıyorum. Çünkü Carrefour da yaptı. Carrefour 
kendi ülkesinde her yerde örgütlü, bizim ülkemizde örgütlenmemizi engelledi. Bizi 
1,5 yıl mahkemelerde süründürdü. En sonunda biz işçi arkadaşlarımızla mahkemeyi 
bastık ve o mahkemede işçi arkadaşlarımız yani söylenilmez ama oradaki hakime 
Sabancı’dan ya da şundan bundan Carrefour’dan ne aldın da bizim davamızı uzatıp 
duruyorsun? Düşünün arkadaşlar, mahkeme süresini üç aydan fazla veremiyorlar 
ama hep 87 gün, 85 gün süre ile bizi ilerletiyorlardı. Şimdi Tesco o kadar bir 
açık bulmuş ki arkadaşlar, Tesco şu anda Migros’un, Carrefour’un, Real’in iş 
kolunda ticaret yapıyor, rakipleri bunlar. Ve bizim geliyor iş koluna itiraz ediyor. 
Şimdi sen Migros’un rakibisin, Carrefour’un rakibisin, Real’in rakibisin üstelik 
tüm Avrupa’da bunlarla birlikte rakipsin. Geliyor, diyor ki ben bu iş kolunda 
faaliyet göstermiyorum diyor. Ve bizim mahkemelerimiz de bunu incelemeye 
götürüyor. Düşünün birinci mahkeme bunu sonuçlandıramadı şimdi martın 
sonuna bir mahkeme daha var, gidip bir daha sürüneceğiz. Yani bizim 
yasalarımız çalışanlarımıza yönelik değil. Yani çalışanlarımızı nasıl usandırırız, 
nasıl bıktırırız? 

Bir de bizim sektör çok sirkülasyon olan bir sektör, % 30 sirkülasyonu olan bir 
sektör. Tamamı 19 ile 25 arasındaki çalışanlar. Bunların büyük bir bölümü öğrenci. 
Zaten bu arkadaşlarımız okul harçlıklarını çıkartabilmek için oraya girmişler, 
sendikanın s’sini duydukları zaman ürküp, kaçıyorlar. Bunlar yetmemiş gibi biz bir 
de yasalarımız da bunu engelliyor. Migros bizim kendi yerli sermayemizdi, Gima 
bizim yerli sermayemizdi. İkisi de dayanamadı bu rekabete, ikisini de çok uluslu 
şirketler aldı. Alıyorsunuz ama hiç olmazsa aldığın zaman bu arkadaşlarımızın bu 
sosyal haklarını ve ekonomik haklarıyla birlikte, yok! 

Şu anda asgari ücretin bile altında çalışılan yerler var. Şimdi de bizim karşımıza şunu 
çıkartacaklar; bölgesel ücretler, bölgesel asgari ücretler! Gerçekten örgütlenmek 
çok zor ama biz bundan yılmamalıyız. Örgütleneceğiz, eğiteceğiz, örgütleneceğiz, 
eğiteceğiz! Ve bunlara karşı mutlaka birlik olacağız. Avrupa’daki tüm dostlarımız 
da, Türkiye’deki tüm sendikalarla birlik olmadığımız müddetçe, donanmadığımız 
müddetçe, zırhlanmadığımız müddetçe bizler maalesef gün geçtikçe kaybedeceğiz. 
Yani o ki biz kaybedeceğiz, çarpışarak kaybedelim.

Teşekkür ediyorum. 
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JOHN BALDWIN

OTURUM BAŞKANI:

Başka sorusu olan var mı acaba? 

KATILIMCI

Çok teşekkür ediyorum. Ali Bey’e bir sorum olacak. Yasal çerçevede de 
savaştığınızı, yani posta sektöründe de çaba harcadığınızdan bahsettiniz ve 
daha da çok gösteriler yapıp, daha da bir araya gelip örgütlenmeden bahsettiniz. 
Soruma gelince, sendika da vatandaşları sizin karşı geldiklerinizle ilgili 
olarak harekete geçirebiliyor mu? Vatandaşlar olsun, belediyeler olsun posta 
sektöründe çalışanların yanında onlar da var mı? Eğer şu anda yoklarsa 
benim önerim şu olacak; yani bizim de yaşadığımız sıkıntılar vardı ama biz 
daha ziyade bu savaşımızda uzun süren kampanyalarla başa çıktık. Mesela 
10 ay süren kampanyalarla. Bu noktada küçük belediyelerden destek gördük, 
vatandaşlardan destek gördük. Bunların hepsi gösterilerimize, boykotlarımıza 
geldiler. Kaliteli hizmet almayan emeklilerimizden destek gördük. Liberalleşme 
öncesi daha farklı hizmet gören vatandaşlarımızdan hizmet gördük. Tüketici 
teşkilatlarından destek gördük. Yani burada fakir de olsalar zengin de olsalar 
nerede yaşarlarsa yaşasınlar bu benim sorunum dediler. Yani İspanya’da sadece 
bir ulusal partinin desteği ve iki tane bölgesel küçük partinin desteği ile bile devam 
etmeye kararlıyız. Aynı zamanda bütün sektörleri bu sürecin içine çekeceğiz ve 
benim sorum bu yüzden; eğer böyle bir harekete başlarsanız kesinlikle vatandaşların 
da kamu posta hizmetlerini korumaya adanmış olması gerekiyor. 

Teşekkürler. 

ALİ AKCAN

Herhalde orada yanlış anlaşıldı galiba. Bizim postada görev yapan taşeron 
firmaların çalışanlarıyla ilgili bir örgütlenme çalışmamız var. Burada bir mahkeme 
sürecini başlattık ve kazandık. Ama lojistik sektörüne giremiyoruz. Çünkü bizde 
lojistik kısmının bir başka iş koluna ait olduğunu söylüyorlar. 

Diğer taraftan iş kollarının belirlenmesine ilişkin işkolu tüzüğündeki yetersizlik 
ve yanlışlıklar da ciddi problemlere yol açmaktadır. Maalesef aynı sendika ile biz 
de bir mahkemede karşı karşıya kalmak durumunda kaldık, özellikle çağrı 
merkezlerinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çağrı merkezlerini ticaret 
işkoluna ait olduğunu öne sürerek Tez-Koop-İş’e verdi. Oysa önce onlar orada 
örgütlenmiş olsalardı, kesinlikle bizim haberleşme iş koluna verirlerdi. Benim 
inancım bu. 
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Bu işkolu tespiti ve bu bağlamdaki itirazlar tamamen bir geciktirme taktiği.  
Demin arkadaşımızın da söylediği gibi amaç süreyi uzatmak, süreci uzatmak. 
Yani örgütlenmeyi ve toplu sözleşme yapma imkânını insanların elinden almak, 
bıktırmak ve örgütlenmenin önüne geçmek. 

Diğer taraftan bizim postada sizin yaptığınız anlamda çalışmamız olmadı. Bizim 
yaptığımız ve benim sunumumda bahsettiğim kampanyalar Telekom’la ilgiliydi. 
Ancak Telekom’da vatandaşlarımızın desteğini alamadık. Alamamamız sebebi bizde 
izlenen politikalardı. Biz eğer bir yeri liberalleştireceksek, satacaksak önce oraları 
kötüleştiriyoruz. Vatandaşın gözünde oraları çok kötü hale getiriyoruz, hizmetleri 
kalitesizleştiriyoruz, insanlara imkânlar vermiyoruz, az personelle daha fazla iş 
yaptırmaya çalışıyoruz, personele araba tahsis etmiyoruz, hızlı hareket edebileceği 
sistemleri kurmuyoruz. Bunlar yapıldıktan sonra vatandaş bıkmaya başlıyor ve daha 
sonra da “satılsın da, kurtulalım, kim gelirse gelsin” mantığı ile hareket etmeye 
başlıyorlar. Bunlardan sonra da maalesef özelleştirmelere büyük tepki olmuyor. 

Tabii ki sizin postadaki deneyimlerinizi çok iyi biliyorum. Ayrıca Türk 
Telekom’da yaptığımız mücadele de bize bir deneyim oldu. Bu edindiğimiz 
deneyimleri yarın postada böyle bir süreç yaşadığımız anda kesinlikle ortaya 
koyacağız. Tabii ki bu mücadele de mutlaka vatandaşlarımızın desteğini, 
siyasi partilerin desteğini, belediyelerin desteğini, yerel yöneticilerin desteğini 
almakla ilgili bir çalışmanın içerisine de gireceğiz. Çünkü bu çok geniş katılımlı 
destek sağlanamadığı zaman başarıya ulaşamazsınız. Bizde özellikle siyasilerin 
çalışanların özelleştirmelere karşı duruş nedenini açıklarken en fazla kullandıkları 
söylem söylemler; efendim alışmışlar yatmaya, yattıkları yerden para kazanmaya 
alışmışlar, onun için karşı çıkıyorlardır.  Bu nedenle neden karşı olduğumuzu 
kendi menfaatlerimizin kaybolması ile değil ama vatandaşlara giden hizmetlerin 
kalitesizleşeceğini dünya örnekleriyle birlikte ortaya koymamız gerekmektedir. 

Bir de deminden söylemeyi unuttum. Türkiye çok garip bir ülke sevgili dostlarım. 
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti çok sayıda uluslararası anlaşmalara imza atıyor 
biliyorsunuz. Ama maalesef Avrupa Konseyi’nin Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal 
Şartı’nın 4., 5. ve 6. Maddesine çekince koymuş, “ben bunu uygulamıyorum” diyor. 
Bunlar nedir biliyor musunuz?  Bunlar, sendikal örgütlenme, toplu pazarlık ve adil 
ücret hakkına ilişkin hükümlerdir. İşte biz bu cendere içerisinde mücadele etmeye 
çalışıyoruz. 

Son olarak, elbette ki büyük kitlelerle buluşmayı da mutlaka başarmamız gerekir 
diye düşünüyorum. 



TÜRKİYE’DE POSTA SEKTÖRÜNÜN LİBERALLEŞMESİ

136

post
&
logistics

JOHN BALDWIN

OTURUM BAŞKANI:

Evet, sanırım Fikret Bey de kendi tecrübelerinden bir şeyler eklemek istiyor, daha 
sonra Mario’ya söz vereceğiz, 1 dakika sonra.

FİKRET OMAK

Biz çalışanlar özellikle şuna hiç dikkat etmiyoruz; hizmet aldığımız yerlere, 
alışveriş yaptığımız yerlere hiç dikkat etmiyoruz. Bizler çalışanlarız ama aynı 
zamanda tüketiciyiz. Bizler hizmet aldığımız yerlerin mutlaka örgütlü bir yapıda 
olmasına bakmalıyız. Yani biz ucuz olsun, yakın olsun buna daha çok bakıyoruz. 
Tamam, doğru ekonomik sıkıntılarımız çok ucuz olsun önemli ama hiç olmazsa 
aynı ölçülerde hizmet aldığımız yerlerde tercihimizi örgütlü yerlerden yapmak 
zorundayız. Yani hizmetlerimizi örgütlü işyerlerine kaydırırsak bu caydırıcılık 
olacağına ben inanıyorum. Örgütlenme diyorum arkadaşlar, bizim Meclis’in bakış 
açısını ben size açıklayayım biraz arkadaşlar. Biz Milli Saraylarda ve Türkiye Büyük 
Meclisi’nde çalışanları örgütledik arkadaşlar. Burayı örgütledik, düşünün kendi 
çalışanlarını örgütlediğimiz halde aynı işverenler gibi iş koluna itiraz ettiler, iş kolu 
bizim iş kolumuza çıktı şu bu falan. Baktılar ki kaçış yolu yok en sonunda bir gecede 
bir Bakanlar Kurulu kararıyla o çalışanların tamamını 4C’ye geçirerek oradaki bizim 
örgütlenme yapımızı da yok ettiler. Yaklaşık 1300 kişilik bir yeri biz örgütledik 
ve 800’e yakın üyemiz vardı bir gecede hepsini 4C’ye geçirdiler örgütlü yapıyı 
bitirdiler. İşte bizim Meclis’imizin, bizim milletvekillerimizin çalışanlara bakış açısı 
bu. Ve bakanlarımız, Başbakanlarımız diyor ki, örgütlenin! İyi de senin bulunduğun 
yerde, Meclis’te örgütlendik bir gecede sen onu 4C’ye geçirdin, sen örnek olman 
gerekirken kötü örnek oldun. 

Teşekkür ediyorum.

MARIO PETITO

Teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum; Ali Başkanımın sunumunu izledim 
onunla ilgili bir soru sormak isterim. Şu ülkede olanlar şöyle bir incelendiğinde 
Avrupa’nın herhangi bir yerinde olmuş veya olmakta olan olayları görebiliyoruz. 
Sizin Telekom hakkındaki olaylarınızı ilgiyle dinledim. 

Tabii Telekom İtalya tecrübesini de yaşamıştık. Telekom İtalya bundan birkaç 
sene öncesine kadar dünyanın en sağlam firmalarından biri olarak görülüyordu. 
Kârları kullanıldı, satışı yapıldı artık iflas eşiğinde bir şirket durumunda. Şimdi böyle 
liberalizasyondan bahsedildiği zaman ben sendikacı gözüyle de bakıldığında şunu 
görüyorum; bizler vakti zamanında çok büyük hatalar yaptık çünkü birçok işi çok 
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kısa sürede bir arada yapmaya çalışmıştık. Sizin avantajınız şu; sizler dışarıdan 
hizmetlerin liberalleştirilmesini gördünüz başka ülkelerde, bizdeki Telekom’un 
özelleştirilmesini gördünüz, başarılı uygulamaları gördüğünüz kadar kötü 
örnekleri de gördünüz. Türkiye gelişmekte olan bir ülke, eğer ki Türkiye’de 
yapılan yatırımın maliyeti ekonomik gelişmenin maliyeti bu zengin ülkeyi çok 
uluslu şirketlerin eline teslim etme sonucunu doğuracaksa bizlerin yaşamış 
olduğu sorunlarla siz de karşılaşacaksınız demektir. 

Dolayısıyla da ben şunu söylemek istiyorum, şu iki gün mesela arkamızda olan 
alışveriş merkezinde gezdim ve hayrete düştüm. Mağazalardaki fiyatları gördüm, 
İtalya’dan çok çok daha pahalı fiyatlar bunlar ki İtalya’da gelir düzeyi bildiğiniz üzere 
çok daha yüksek. Bu çok tehlikeli bir gidişat! Çünkü geri dönülmez bir noktaya 
doğru gidiliyor. Türkiye piyasasında politik bir girişimin de yapılması gerekiyor artık. 

Teşekkür ederim. 

ALİ AKCAN

Evet, Sayın dostum Petito çok doğru söylüyor. Herhalde orayı kaçırdınız ama 
ben sözümün başında Türkiye’deki liberalleşmelerin, özelleştirmelerin ne amaçla 
yapıldığını bahsetmiştim. Bizdeki özelleştirmeler sadece Türkiye’ye daha fazla 
yatırımın gelmesini amaçlıyor. Yoksa, Türkiye’deki haberleşme sektörünün 
veyahut da hangi sektördeki hangi kurum özelleşecekse onun ürettiği 
hizmetlerin daha kaliteli ve daha ucuza verilmesini amaçlamıyor.

Maalesef Türk Telekom’un özelleştirilmesi değerli dostlarım Sayın Başbakanımızın 
Lübnan’a gitmesiyle birlikte oldu. Belki siz de basında izlemişsinizdir, Türkiye’de şu 
anda Türk Telekom’un % 55’lik hissesini alan firmanın bir ortağı da sizin İtalyan 
Telekom’du. Konsorsiyum yapmışlardı, daha sonra İtalyan Telekom çekildi. Sadece 
GSM operatörlerinde vardı, yine oradan da çekildiler ama ne hikmetse demin 
söylediğim gibi iş bittikten sonra çekildi. Bizdeki sıkıntı bu! 

Hayat pahalılığına gelince evet çok doğru, Türkiye son günlerde Avrupa 
ülkelerinin birçoğundan hatta kişi başına düşen milli geliri 110 bin doları aşan  
Lüksemburg’dan bile pahallı.  Bizde yapılan bir ayak oyunuyla milli geliri 10 binlere 
çıkartmaktır. Eğer 110 bin dolar milli gelir olan ülkedeki tüketim mallarının fiyatları 
5 bin dolar olan bir ülkenin tüketim mallarının aynı ise bu ülke hakikaten pahallı 
demektir. 

Bu durum önümüzdeki yıllarda Türkiye’de bir sosyal patlamanın kesinlikle 
yaşanacağına da işaret ediyor. Bunun mutlaka bir çözüme kavuşturulması. Bu da 
nerede? Elbette ki siyasetle. Ama takdir ederseniz şu an bizim ülkemizdeki Siyasi 
Partiler Kanunlarının, Seçim Kanunlarının değiştirilmemesinden dolayı şu anda bakın 
almış olduğu oya göre Meclis’teki sandalye sayısı 258 olması gerekirken şu andaki 
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iktidar partisinin 338 tane milletvekili var. Aldığı oya göre 120 tane milletvekili olması 
gereken bir partinin ise sadece 90 tane milletvekili var. Milletvekilliklerini bazı yerlerde 
100 oyla, bazı yerlerde 200 oyla kaybetmiş. Sonra ne olmuş? Aslında vatandaşın bu 
vermediği oy iktidara partisine milletvekili olarak yansımış. İşte yıllardan beri bizim 
uğraşılarımız hep bunlar. Ama inşallah şu önümüzdeki 6. ay içinde bir seçim var. 
Bu seçimde umarım Türkiye’de önce çalışanlar akıllarını başlarına devşirirler ve bir 
şeflik, bir müdürlük alabilmek için herhalde geleceklerini şey altına atmazlar ve şu 
seçimlerde aklı başında bir şekilde oy kullanılır. 

Ama haklısınız, katılıyorum.  Kâğıt üzerinde bakıldığı zaman Türkiye’nin gidişatı 
iyi gibi görünüyor, verilerine baktığınızda iyi gibi görünüyor. Ama bunun altında 
Amerika’daki yaşanan krizle parasını kaybeden Ortadoğu ülkelerinin paralarını o 
petrol fiyatlarından dolayı elde ettikleri fazla paralarını Türkiye’ye getirmeleri yatıyor. 
Şu anda Türkiye’de dünyanın en yüksek faizini ödüyoruz! En yüksek faizi ödeyen 
bir ülkeyiz. Dolayısıyla da bunun vermiş olduğu bir iyi hava var, ama bunun sanal 
bir hava olduğuna ben de yürekten inanıyorum. Onun için de sevgili dostum Petito 
ben bunu bildiğim için bu yıl 6. Ayın 12’sinde yapılacak milletvekilliği seçimlerinde 
Parlamentoya girebilmem için aday olabileceğimi açıkladım. Eğer insanlar bize 
destek verirlerse Meclis’te temsil edeceğiz. 

JOHN BALDWIN

OTURUM BAŞKANI:

Evet, başka sorusu olan var mı acaba? Evet, sanırım daha fazla soru yok. 

Evet, organizatörlere bakıyorum zaman çizelgeme göre bir çay-kahve molası 
verilecek. Pardon çay-kahve molası yokmuş. 

LYNN BUE

Evet, farklı sunumları duyduktan sonra şunu söylemek istiyorum, öncelikle 
tabii ki Kanadalılar özür dilemekle ünlüdür, siz de misafirperverliğinizle ünlüsünüz. 
Evet, şimdi sunuma girdim, sunumu yaptım ve sunum İngilizce’ydi. Umarım ne 
konuştuğumu anlıyorsunuz. Dolayısıyla özür dilemek istiyorum sunumun 
İngilizce olarak yansıdığı için ve gerçekten şunları dinlerken bu arada neler 
olup bittiğini, yani çalışanlara ve buradaki posta çalışanlarına olan bitenleri 
duyunca gerçekten çok sinirlenmeye başladım. Çünkü gerçekten hikayeler 
ortada. Daha etkin olmalıyız, daha iyi çalışmalıyız, daha çok çalışmalıyız. Ama 
maaşınızı keseceğiz gibi bir çaba var ve insanlar gerçekten acı çekiyorlar, zihinsel 
acılar yaşıyorlar, ailevi acılar yaşıyorlar ve toplumun dengesi bozuluyor. Ben bunun 
için de özür dilemek istiyorum. 
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Yani benim için şu net; ben köpekbalıklarının içinde yüzdüğümüzün farkındayım 
ve gerçekten git gide bir şeyleri derin bir şekilde kaybediyoruz ama sürekli kendimizi 
suçlayamayız, savaşmaya devam etmeliyiz ve Kanada’da durum belki de daha 
iyiymiş gibi görülüyor. En azından organize olmak anlamında fakat özelleşmeyle 
beraber bizim elimizden her an alınabilir. Dolayısıyla belki altı ay sonra yaptığımız 
her şeyin boşa gittiğini de duyabilirsiniz. Ne kadar cesaretli, ne kadar iyi bir sendika 
olursanız olun sizi de yıkabilirler. Dolayısıyla hepimiz birbirimize destek olmalıyız ve 
ayakta durmalıyız. 

Teşekkürler.

JOHN BALDWIN

OTURUM BAŞKANI:

Evet, bence bu panelden çıkartılacak en net mesaj ki muhtemelen tabii 
ki Başkan başlıkla birebir uyuşmuyor, bence başlık “savaş devam ediyor” 
olmalıydı. 

Bence heyecanı elden bırakmamalıyız. Karşımıza ne kadar zorluk çıkarsa çıksın 
heyecanımızı bırakmamalıyız. Yıllarca bu heyecanımızı durdurmaya çalıştılar, 
başımıza bir sürü şey geldi fakat biz çok kalabalığız. Çünkü eğer bu kadar çok 
kişi olmasaydık zaten bir sendika kuramazdık. Dolayısıyla şimdi kahve molasına 
çıkacağız fakat geri geldiğimizde 20 dakika sonra tekrar bu odada buluşmak üzere 
teşekkürler. 

ARA
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NEIL ANDERSON
UNI POSTA&LOJİSTİK BÖLÜMÜ BAŞKANI :

Evet, biraz daha İngilizce dinlemek zorunda kalacaksınız, kusura bakmayın, 
bazılarıysa aslında İngilizce olmadığını söylüyor yani Yeni Zelanda İngilizcesi 
yani biraz daha farklı tabii, diğer İngilizcelerden. Evet, ilk olarak çevirmenlere çok 
teşekkür etmek istiyorum bu İngilizcem ile başa çıktıkları için çünkü bazen bu 
İngilizceyi anlamak oldukça zor olabiliyor. Gerçekten, benim içinde çok faydalı bir 
seminer oldu yani çok şey öğrendim, kişisel olarak da çok şey öğrendim. Benim 
kendi bilgimi arttırmam için de çok faydalı oldu, bunun için de teşekkür ediyorum.

Özetlemek gerekirse gerçekten, faydalı, yoğun 2 gün geçirdik ve bazı mesajlar 
verdik, bunların evrensel mesajlar olduğunu düşünüyorum.  İlk evrensel mesaj 
tabii ki, liberalleşme yönünde farklı modeller olduğu, serbestleşme yönünde 
yani hani başlığa ne diyorsanız, nasıl bir başlık koyarsanız koyun koyun farklı 
modeller var. Ama hepsi için bu bütün modeller için sendikaları ayakta tutmamız 
gerekiyor. Savaşımıza devam etmek, ücretlerin, çalışanların şartlarını daha 
iyi yöne çekmek için bir arada çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Sonuçta 
bunların, böyle kalmasının değil daha da gelişmesini sağlamamız gerekiyor. Evet, 
bahsettiğimiz gibi çok farklı modeller var, önemli maddeler çıkardık ortaya. 

İkinci konu ise ileriye yönelik nasıl hareket etmemiz gerekiyor; sanayi 
gelişimleri mevcut, modernize mevcut ve en önemli mesajlardan biri de 
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evrensel hizmetleri daha elverişli Posta hizmetlerini kişilere daha uygun 
şekilde sunmamız. 

Üçüncü güçlü mesaja göre de; hiç kimse özelleştirme istemiyor, herkes 
özelleştirmeye karşı.

Evet, konuşmacılar genel olarak nelerden bahsetti, neler üzerinde odaklandı, 
şöyle bir bahsetmek isterim. Dün sabah Ali Bey de görüşlerini ortaya koydu, 
Türkiye’de neler oluyor, Türkiye’nin geleceği için neler oluyor, sendikalar için, 
sendikanın ilerlemesi için neler oluyor ve daha sonrasında Türk PTT Genel Müdürü 
de Türkiye’deki durumu ortaya koydu ve mesajında “biraz daha özgürlük istediğini 
ve daha farklı bir şekilde işletmecilik anlayışı istediği, farklılıkların olması gerektiği” 
söyledi. 

Ve Panellerimiz gerçekleşti, biliyorsunuz, Norveç’teki durumdan bahsettiler, 
Avrupa Birliği içerisinde neler oluyor, Avrupa Birliğine teşekkür ederiz ama “Avrupa 
Birliğinde olanlardan uzak duralım, çok sağ olun” şeklindeydi. Ve bu kararımızın 
arkasında da birçok neden yatıyor dediler ve burada Türkiye için de önemli bir 
mesaj vardı aslında, siz de Avrupa Birliği üyesi olacaksınız, bu yönde ilerliyorsunuz 
ve tabii ki, bazı talepleri olacak Avrupa Birliğinin ve III. Posta Hizmeti Direktifine göre 
de Posta sektörü liberalleşmesi yönünde bir karar çıktı, bu yönde adıma atmanız 
gerekiyor. 

Avrupa Parlamentosundan gelen Konuşmacımız da Avrupa’daki bürokratların 
açısından konuya baktı, sosyal bakış açısıyla bakıldı ve küresel anlamda bir arada, 
tek bir şekilde savaşmamız gerektiğinden bahsedildi. Yazılı bildiri hazırlamaya 
çalışıyoruz. Birçok Avrupa Parlamentosu üyesi kişi Avrupa Parlamentosunda 
tartışılan bu bildiri üzerinde görüşlerini ortaya koymaktadır. Ve posta hizmetleriyle 
ilgili olarak 300 küsur imza toplandı Avrupa Parlamentosu üyelerinden yani bu 
bakımdan biz de pes ettik diyemeyiz, tamam, Avrupa’da kötü giden durumlar 
olduğundan da bahsettik ama biz de savaşımızı sürdürüyoruz. 

Cornelia, Avrupa’da ne olduğundan bahsetti, kısa bir özet sundu Avrupa’nın 
mevcut durumunda, sonuçta tek bir sendikalaşma yoluna gitmemiz gerektiğinden 
bahsedildi. Daha sonra İrlanda’dan Konuşmacımız vardı ve İrlanda’da sürdürülen 
bir kampanyadan bahsetti ve toplumu bu kampanya içerisinde nasıl çekeriz 
konusuna değindi. Önemli mesajlar verdi. Burada en önemli mesaj da “dostluk 
oluşturmak, topluluk grupları arasında kırsal yörelerde dahi bir araya gelip 
hep birlikte ayağa kalkarak ne düşündüğümüzü Posta sektörü için neler 
söylememiz gerektiğini” belirlemenin önemli olduğuydu. Bir arada olursak bu 
söylemlerimizin daha anlamlı olacağını ifade etti.

Daha sonrasında Hollanda’dan gelen konuşmacımız Sayın Peter Posta 
Liberalleşmesi konusunda hükümetin nasıl doğrudan “liberalleşin” şeklinde direktif 
verdiğinden bahsetti. Aslında Yeni Zelanda’da bir söyleyiş vardır yani liberalleşme 
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için de söyleyebileceğimiz bir söz ki hani bizde “su uyumaz” gibi bir şey vardır yani 
her zaman bir hareketlilik olduğundan bahsedilir. Hollanda’da durumla nasıl başa 
çıktıklarından bahsettiler Hollanda’da ve gerçekten bu konu üzerine çok zaman 
harcandığından bahsettiler. Türkiye de bu yaşananlardan bu deneyimlerden notlar 
çıkardı. Özellikle ücretler konusunda ve çalışanların şartları konusunda.

Daha sonra Petito Bey vardı. İtalya’daki durum ile ilgili ve İtalya’da ihtiyaç 
duyulan değişimden bahsetti. Postanın etkili bir şekilde yürütülmediğini, 
bir değişime ihtiyaçları olduğunu ve bu değişim imkânlarını kullanarak 
değiştirebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve çok daha iyi işler, çok 
daha iyi şartları ortaya koyduklarını ve çeşitliliğin bu yönde çok önemli bir 
rol oynadığını söyledi. Her trajedinin içerisinden, her kötü şeyin içerisinde 
buradan çıkmanın olumlu bir yolu vardır. 

Evet, uzun bir gün oldu, bugün sabahleyin Dominique Baily konuştu, Sosyal 
Diyalog ortaklığından bahsetti. Sosyal ortaklıkla Posta piyasasında liberalizasyon 
ve çağdaşlaşma için, buna geçişte birlikte çalışmamız gerektiğinden bahsetti. Ve 
La Post’un, Fransa’daki La Post’un üzerindeki baskılardan bize söz etti. Sonuçta, 
rekabet olduğunu, internet olduğunu ve bu işin içinde nasıl farklılıklar, çeşitlilikler 
yaratmaya çalıştıklarını bahsetti. 

Sonrasında Stephan vardı, Almanya’dan Stephan Bey. Yaptıkları, verdikleri 
savaştan bahsetti. Özellikle Posta sektöründe çalışan insanların, işçilerin ücretleri 
ve sosyal güvenceleriyle ilgili olarak çok uluslu şirketlerle nasıl savaştıklarından 
bahsetti. Ve önemli bir mesaj var aslında, bunun altında, bütün, hepimizin alması 
gereken mesaj; firmalar ülkelerinize geldiklerinde her zaman kafalarında sizin 
kendi ülkenizde düşündüğünüz hedefler olmuyor. Yine Yeni Zelanda’dan bir 
ifade kullanmak istiyorum; “boş verin işçiler gitsin”!

Daha sonrasında İspanya’da yapılan bu savaştan ve bununla başa çıkmaya 
çalıştıklarından bahsedildi.

Sonrasında ben konuştum Yeni Zelanda ile ilgili, Yeni Zelanda’daki durumdan 
bahsettim, Yeni Zelanda’da neler oluyor ve ne tür sorunlarla karşı karşıyayız. 

Sonrasında Sayın John Baldwin vardı, ortaya bir İngiliz örneği koydu, Kendisi 
Haber-İş Sendikasından. Kaliteye önem verilmesi gerektiğinden bahsetti. Bu 
noktada konuşmasında geçen bazı cümlelere hitaben “yalanlara inanmayalım” 
diyorum. Ve kârlı bir networkten bahsedildi, burada yatırımların yapılabileceği bir 
network.

Son Panel tartışmamıza baktığımızda, öncelikle Lynn’e çok teşekkür ediyoruz. 
Çünkü bize neden burada olduğumuz hatırlattı. Kanada’dan gelip, uluslararası 
dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuzdan ve işçilerin sesinin daha yüksek çıkabilmesi 
için bir arada olunması gerektiğinden bahsetti. Kamu hizmetlerinin arkasında 
olduklarından ve kamuda, kamu hizmetlerinin çok da iyi verilebileceğinden söz etti.
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Tez-Koop--İş’den Örgütlenme Sekreteri Fikret Bey çok uluslu şirketlere yönelik 
olarak örgütlenmenin öneminden söz etti. Ve Türkiye’de de bu tür sorunlarla başa 
çıkmak için sendikaların bir arada olması gerektiğini, çünkü örgütlenerek sorunlarla 
savaşabileceklerini ve savaşmaları gerektiğinden bahsetti.

Evet, sonrasında Ali Bey var. Maalesef, Ali Bey’in söylediklerini nasıl 
olacak bilemiyorum, özetlemek çok zor olacak, muhteşem bir sunum yaptı 
ve en önemli mesajı da ileriye yönelik olarak ümitli bir şekilde ve bir arada 
savaşmamız gerektiği.

Evet, konuşmacılarımızı dinledik, 2 gün boyunca ben de notlar almaya çalıştım; 
hangi yönlerde ilerleyebiliriz, sendika olarak bu sektörde ileriye yönelik neler 
yapabiliriz diye. En önemli eylem noktalarından birisi, bizim bilgimizi paylaşmamız 
gerektiği. Çünkü çok fazla, çok, çok farklı mesajlar var, çünkü farklı insanlar var. 
Sonuçta farklı insanlar bir araya geliyor, Bu bizim için büyük bir şans. Bu farklı 
mesajları birbirimize ulaştırmamız bizim için büyük bir şans. Bu nedenle bir araya 
gelmemiz gerekmekte ve Haber-İş gibi diğer sendikalar da umarım mesajları 
alabilirler, bir araya gelebilirler: Üyelerimiz de bu 2 günden faydalanabilirler umarım. 

Ben de UNI’nin başında olarak gerçekten, bir mesajın aktarılması konusunda 
oldukça zorlanıyorum ama sonuçta Posta sektöründe milyonlarca insan var. Bir 
şekilde ileriye yönelik yollarını bulabilmeleri için mesajlarımızı ulaştırmamız gerek. 

Dayanışmadan bahsettik, üyeler arasında dayanışmadan bahsettik. O yüzden 
mesajı bütün insanlara ulaştırmalıyız. Tabii ki, bazı değişiklikleri seviyoruz, bazı 
değişiklikleri istemiyoruz, bazen bir parçası oluyoruz. Ama mesajı iletmek, bu 
değişiklikler esnasında en önemlisi. İleriye doğru çalışmamız gerekir. 

Bir başka önemli mesajsa; nerede liberalizasyon olursa olsun işlerinden 
ayrılan çok kişi ortaya çıkacak. Tabii ki, değişimler ortaya çıkabilir, ama işler ortadan 
kalkacak. Maalesef, istihdamda azalma var. Evet, bu Avrupa Komisyonunda da 
böyle. Avrupa’da 5 milyon posta çalışanı vardı. Fakat artık  5 milyonu göremiyoruz. 
Yani bu istatistiki bilgiler artık gerçekten azalmakta diye düşünüyorum. Çoğu artık 
part-time çalışan oldu. Hollanda’dakiler var, parça başına para alanlar var. 
Bunların ne bir sendikaları var, ne de bir sözleşmeleri var. Sadece ulaştırdıkları 
parça başına para alıyorlar. Bu da önemli bir mesaj aslında. Bütün sunumlarda 
gördüğümüz şey ise işçilerin zor çalışma şartları, çalışanların şartları ve 
minimum düzeydeki düşük ücretler. Tabii ki, bunların düzeltilmesi gerekmekte 
ve bunu sürekli idarecilere, patronlara, Posta sektöründeki bütün idarecilere 
iletmeye çalışıyoruz. 

Yani sonuçta ben Rolls-Royce süren, Porsche’si olan hiçbir postacı görmedim. 
Yani baksanız ufak yani ellerinden en iyi geleni alıp da kullandıkları arabaları görürüz. 
Zaten çok yüksek ücretler almıyorlar, zaten çok mükemmel şartlarda yaşamıyorlar 
ki. O yüzden sonuçta şartları ileriye götürmek için çalışmamız gerekmekte.

Herkesten edindiğin bir bilgi de; müşteriler, özellikle sıradan yani kapıdan 
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giren müşteriler de değişimi pek sevmiyor ve kaliteli hizmet istiyorlar. Ve UNI 
olarak da sürekli vermeye çalıştığımız mesaj; karar verici mercilere, düzenleyici 
organlara, siyasetçilere iletişim, tek bir yöntem değildir. Yani kredi kart hesabınızdan 
orada HSBC’ye tıkıştırdığınız iki posta sonrasında o postalar ulaşır, o postaların 
ödemesi gerçekleşir yani aslında tek yönlü değil iletişim yani iletişim, haberleşme, 
Telekom yani büyük müşteriler olmasa da çok yönlü çalışmalar devam ede 
gelmektedir. Bu yüzden düzgün, net, sağlam, güvenli, kaliteli Posta networkuna 
ihtiyacımız var, herkesin sunumundan çıkardığım sonuç bu. 

Evrensel Posta hizmetinden bahsedildi, vatandaşlarımız için sosyal 
şartların olması iyi olması gerekmekte, evrensel hizmetlere herkesin ulaşması 
gerekmekte, bir postaya mektubunu veren kişinin makul bir fiyat ödemesi 
gerekmekte ve postasının makul bir zamanda ulaştırılması gerekmekte. Ve 
kaliteli hizmet istiyoruz, bu da bir mesaj ve kaliteli hizmet için kaliteli meslek, 
kaliteli işler gerekmekte. Tabii ki, insanlar değişimleri de seviyorlar ama kaliteli 
hizmet istiyorlar. Ama kaliteli işler olmazsa ama kaliteli hizmet olmaz çünkü bu 
ikisi bir arada yürüyor.

Başka çok güçlü bir mesaj daha çıkardım; “düzenleyiciye” ihtiyacımız 
var. Uygun bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Tamam, belki düzenlemeler var 
ama toplamda liberalizasyondan önce düzenleme ön planda olmalı. Yani 
serbestleşmeyi düzenlememiz gerekmekte, liberalleşmeyi düzenlememiz 
gerekmekte. Lynn Bue, Kanada’dan gelen konuşmacımız, üzerimizdeki baskıdan 
bahsetti yani Serbest Ticaret Anlaşmasından söz etti, Serbest Ticaret Anlaşması 
aslında büyük tehlikelere de yol açıyor. Yani şu ekranın arkasında bazıları çıkacak, 
ellerinde kartlar “hey millet, şunu yapmanız lazım” diyecek ve bununla ilgili en 
güzel örneklerden bir tanesi de Kanada’da. Kanada hükümeti, Avrupa Birliği ile 
görüşmelerini sürdürüyor. Avrupa’daki 27 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmasıyla ilgili 
olarak, Avrupa Birliği, liberalleşme modelini ihraç ediyor diyebiliriz. Kanada, Serbest 
Ticaret Anlaşmasının bu x sayfası, x maddesi, x hükmüne baktığımızda burada 
liberalleşme var ve liberalleşme ile ilgili Avrupa ile Kanada arasında da bir iletişim var 
ve bununla ilgili olarak, bu yansının arkasından sanki biri çıkacak da “işte, gördünüz 
mü, sizi yakaladık” şeklinde davranacaklar sanki. 

Ve herkesin söylediği bir şey daha var ki, size yalan söylendiğinde 
şaşırmayın, yalan olduğunu duyduğunuzda şaşırmayın yani diyecekler ki, 
“harika sonuçları olacak, muhteşem olacak her şey, liberalleşme, özelleştirme 
size harika gelişimler getirecek” ama bunlar gerçekleşmezse şaşırmayın. 
Özelleştirme, liberalleştirme aslında söz verileni ortaya koymuyor. Yani çok 
büyük miktarda yenilik, ilerleme görmüyoruz. Ama gerçekçiler başka. Mario 
Petito bahsetti İtalya’daki durum ile ilgili olarak, sendika dedi ki, “evet, bunu 
biz, bu durumu düzeltmek istiyoruz ve yapacağız” ve yaptılar.

Kusura bakmayın benim kâğıdımı görseniz yani perişan halde, üstünde notlar, 
her yerde, oradan bir şeyler okumaya çalışıyorum, kusura bakmayın. Bakacağım 
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şimdi yine; evet, sanırım hepsi bu diyebilirim, bir bakayım.

Evet, özetle bunları söyleyebiliriz, en önemli olgu; bu tür toplantılara devam 
etmemiz gerektiğidir. Bu dünyada yaşıyorsak UNI-GLOBAL de birçok şey yapmaya 
çalışacak, elinden geleni yapmaya çalışacak. Geçen yılda Polonya’da bulunduk, 
merkez, Avrupa ülkeleri, Batı ve Doğu Avrupa ülkeleri için. 

Sizlere tekrar teşekkür ederken, Ali Bey’e tekrar daveti için teşekkür etmek 
istiyorum; bizleri buraya, Türkiye’ye, bu Seminere davet etti. Sizin için önemli 
olduğunu biliyoruz ama bizler için de çok önemliydi. Yani buradaki sunumlarını 
yapanlar, Panelistler son 2 günde gerçekten çok büyük deneyimler paylaştılar, 
onlar da çok şey öğrendiler. Umarım sizler için de, Sendikanız için de oldukça 
faydalı geçmiştir. Tabii ki öncelikle Posta sektöründe çalışan, haberleşme, iletişim 
sektöründe çalışan bu insanların çalışma şartlarını geliştirmeyi düşünüyoruz 
sendikalar olarak. Haber-İş’e çok, çok teşekkür ediyorum, böylesine güzel bir 
organizasyon gerçekleştirdiği için. 

Organizasyonda iki kişiye de ayrıca teşekkür etmek istiyorum yani sanki oluverdi 
gibi görünüyor ama bunun arkasında çok büyük bir emek var, Türkiye’den Süleyman 
Bey bütün bu gördüklerinizi oluşturabilmek için çok çalıştı, çok çaba sarf etti. 
Cornelia da var, burada, O da sürekli insanları dürttü, “geleceksiniz, bu Konferansta 
olun, mutlaka bulunmanız gerekir” şeklinde. Gerçekten, Cornelia da çok çaba sarf 
etti, gerçekten, burada bizim için olması da büyük bir şans. O yüzden koca bir alkış 
herkes için, çok, çok teşekkürler. 

Bana da teşekkür etmek gerek! Çünkü bir sürü posta gönderdim! Evet, gerçekten, 
çok fazla e-mail gönderdik, posta gönderdik bu iş ile ilgili olarak. 

Belçika’daki meslektaşlarımla ilgili olarak da şunu söylemek istiyorum; Belçika’da 
Posta sektörü çalışanları bugün de hâlâ eylemdeler ve Belçika’da bazı değişiklikler 
sağlamak için, ücretleri ve çalışma şartlarını değiştirebilmek için bu eylemleri 
yapıyorlar. Çünkü 01 Ocak 2011 tarihi itibariyle Avrupa liberalleşme yoluna gitti.  16 
ülkeden bir tanesi de Belçika idi ve o yüzden Belçika bugün eylem gerçekleştirdi.

Buradan da ne çıkarıyoruz; dayanışma, gerçekten önemli. Posta sektöründe 
çalışan Belçika’daki kardeşlerimiz bizim burada 2 gün içerisinde konuşup da 
uğruna savaş verdiğimiz konular için eylem yapıyorlar. O yüzden onları da 
destekleyelim derim ben. 

Ve son olarak burada birçok meslektaşımız var, eleştirilerde bulundular, 
yorumlarda bulundular Panelistlere yönelik, 5 dakikamız daha var herhalde, belki 
söylemek istedikleriniz vardır. 

Bir de arkada bulunan bu Yeni Zelanda İngilizcemi çevirmeye çalışan arkadaşa 
ve diğer çevirmen arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum, kulaklarında kulaklıkları, 
2 gün boyunca benim İngilizcemi de dinlediler, çevirmeye çalıştılar, İtalyancadan 
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Türkçeye çeviren, Almancadan Türkçeye çeviren, o yüzden bütün çevirmenlere 
çok, çok teşekkür etmek istiyoruz. 

Ali Bey, çok teşekkür ederim, belki bir katkınız, belki söylemek istedikleriniz olur, 
çok sağ olun, teşekkürler.

ALİ AKCAN 

Sevgili Neil, bu elbette ki, bizler de sizleri burada ağırlamaktan, burada görmekten 
çok mutlu olduk. 

Bu dedikleriniz çok doğru. Ben de Cornelia ve Süleyman Bey’in ve özellikle 
de Sendikamızın Genel Sekreteri Ali DENİZ’in Türkiye’deki bu organizasyonu 
sağlamada gösterdiği katkı ve çabaları nedeniyle onlara çok teşekkür ediyorum. 

Ve gelen davetliler, özellikle sizler gelmeseydiniz, elbette biz bunu yapardık ama 
bir anlamı olmazdı, dolayısıyla sizler, bin bir zahmetlerle buraya geldiniz. Benim 
dileğim, buradan giderken de;  yine, geldiğiniz gibi mutlu, neşeli bir şekilde, huzurlu 
bir şekilde ülkelerinize kavuşmanız, evlerinize kavuşmanız, bunu diliyorum. Ve şunu 
söylüyorum; biz, birlikte olduğumuz sürece bizi köle gibi çalıştırmaya çalışanlar 
korksunlar, biz sendikal birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece onlar 
korksunlar. Ben bir kez daha umutlandım, sizlerle birlikte küresel güçlere karşı, 
küresel işçi sendikalarıyla birlik ve beraberliğimizi kurduğumuzda, küresel 
mücadele şeklinde ortaya koyduğumuzda başarılı olacağız.

Ben herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum, gerek çevirmen arkadaşlarımıza 
gerek dışarıdan gelen konuklarımıza gerekse yurtiçinden gelen Türkiye’nin her 
köşesinden, her ilinden arkadaşlarımıza. Gideceğiniz yerlere de buradaki, dışarıdan 
gelen dostlarımızın mesajlarını mutlaka götürün, selam ve sevgilerimizi götürün. 
Birlik ve beraberliklerini korudukları sürece biz de onların haklarını korumak için 
gecemizi gündüzümüze katıp bir asker gibi onların haklarını koruyacağız ve 
mücadele edeceğiz. 

Ben herkese saygılar sunuyorum, inşallah bu başarılı olur diye düşünüyorum, 
sağ olun!
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