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Yıldırım Koç
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşları içinde yasalar çiğnenerek taşeron kullanılan en önemli işletmelerden
biri PTT’dir.
PTT’de posta gönderilerinin büyük kısmı, kara ve havayolu ulaşım araçları vasıtasıyla kabul merkezlerinden
varış noktalarına hizmet alımı suretiyle taşınmaktadır.
Posta gönderilerinin ayrım, sevk ve dağıtım hizmetlerinin giderek artan bölümü yüklenici (taşeron, alt
işveren) şirketlerden hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmektedir. Hizmet alımı kapsamında sağlanan işçiler,
Posta İşleme Merkezlerinde toplanan gönderilerin grup ayrımlarının yapılmasında ve gönderilerin dağıtımında
kullanılmaktadır. Bu amaçla hizmet alımı yapılan yüklenici şirketlere 2012 yılında 113,5 milyon lira ödenmiştir.
Araç ve dağıtıcı personelin yetersiz kaldığı köy bölgelerine posta gönderilerinin taşınması işleri, kısmen
hizmet alımı suretiyle temin olunan kiralık araçlarla yürütülmektedir.
Bu bilgiler, Sayıştay’ın PTT’ye ilişkin raporundan alındı.
Taşeron İşçisi Sayısı Hızla Artıyor
Gerçekten de PTT Faaliyet Raporlarına bakıldığında, “firma elemanı” adı altında çalıştırılan taşeron işçilerinin
sayısının hızla arttığı görülmektedir.
PTT’deki taşeron işçisi sayısı 2003 yılında 1998 iken, 2013 yılında 11.726 oldu.
Yıl

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Taşeron
İşçisi Sayısı
1.998
1.957
2.948
3.201
3.128
5.787
7.218
7.791
8.644
9.465
11.726

PTT’nin
Sözleşmeli
Personeli
30.887
29.183
27.377
27.800
27.367
27.101
28.057
27.242
27.317
26.858
22.711

PTT’nin çalışmaları, 9.5.2013 gün ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre, PTT
(Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.)’nin asıl işi, posta gönderilerinin ayrım, sevk ve dağıtım hizmetleridir. İş
Kanununa göre, belediyeler dışındaki her türlü kamu sektörü veya özel sektör işletmesinde, asıl işin bir
bölümünün taşerona verilebilmesinin önşartı, “teknolojik nedenlerle uzmanlık” gereğidir.
Posta gönderilerinin ayrım, sevk ve dağıtımı taşeron (yüklenici, alt işveren) eliyle yapılamaz.
PTT’deki taşeron işçileri, yasal yollara başvurdukları takdirde, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren PTT’nin
işçisi olarak kabul edileceklerdir.
Taşeron işçilerinin kadroya geçirilmesinin yolu, hükümettin tavrında bir değişiklikten değil, yargıdan
geçmektedir.
Hakkınızı Ararsanız Bulursunuz
Taşeron işçileri, yargı yoluna başvurarak, başlangıçtan itibaren PTT’nin işçisi olduklarını karara bağlatırlarsa,
son beş yıllık dönemde kadrolu işçilere verilen ücretler ve diğer haklarla, kendilerine ödenenler arasındaki farkı
toptan alma hakkına sahip olacaklardır.
PTT’deki taşeron işçileri çok düşük ücretlerle, güvencesiz bir biçimde çalışmaktadır.
Böyle giderse sayıları daha da artacaktır.

Çizelgede de görüldüğü gibi, PTT’deki sözleşmeli personelin sayısı 31 binden 23 bine inerken, taşeron
işçilerinin sayısı 2 binden 12 bine çıkmıştır.
Karayolları’ndaki bir taşeron işçisinin Ankara 7. İş Mahkemesi’nin 30 Aralık 2013 tarihli kararıyla belirlenen
alacağı 72,8 bin liradır.
PTT’deki taşeron işçileri de, taşeronlukla mücadele konusunda yapılması gerekenleri öğrenir, örgütlenir,
bilinçli bir biçimde haklarını ararlarsa, benzeri miktarlardaki toplu paralara kavuşabilirler.
Meclis’teki torba yasada, bazı taşeron işçilerinin umudu olan kadroya geçme konusunda bir düzenleme yer
almıyor.
Bilginiz, bilinciniz ve cesaretiniz varsa, yargı yolunu kullanın; varolan haklarınızı kullanarak hayatınızda bir
daha göremeyeceğiniz toplu paralara kavuşun.
Yoksa olmayacak duaya amin diyerek, söylenip durun.
Karar sizin.

