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Amacı mı za ulaşmak için SANA ihtiyacı mı z var! 

FAIR zugestellt statt ausgeliefert 

Birleşik  

Hizmet İ şleri Sendikası  

Posta Hizmetleri,  

Nakliye  ve Lojistik 

bilgilendiriyor 

 

Kurye, ekspres ve paket taş ı macı lı ğı  sek-

törünün (KEP sektörü) büyük bir 

bölümünde çalı şma şartları  son derece 

kötü. Arbeit und Leben, Faire Integration  

ve Faire Mobilität bünyesindeki danı şm-

anlar ağı mı z ile durumun çoğu zaman feci 

boyutlara ulaştı ğı nı  görmekteyiz. İ ş  

sağlı ğı  ve güvenliğine dair zorunluluklara 

uyulmamakta ve çoğu zaman toplu iş  

sözleşmesinde öngörülen ücretten (hatta 

kı smen asgari ücretten) daha az ücret 

ödenmekte. Bunları  seninle birlikte 

değiştirmek istiyoruz. 

 

Birçok çalı şan, gönderi dağı tı mı  yaptı ğı  ş ir-

kete doğrudan bağlı  olmadan, taşeron ş irketl-

erde, hatta taşeron ş irketler zincirinde çalı şm-

akta. Taşeron ş irketlerde taşeron sözleşmesi 

yoluyla işe alı nanlar çoğu zaman daha kötü 

çalı şma şartları yla karş ı  karş ı ya. Taşeron ş ir-

ketlerde çalı şanları n hemen hemen hiçbir 

yerde iş  yeri temsilcileri yok ve aldı kları  ücret 

istisnası z olarak toplu iş  sözleşmesinde ön-

görülen ücretten farklı .  
 
KEP sektöründe çalı şanlar çalı şma şart-
ları ndan dolayı  hastalanmakta. Paketler ağı r 
ve dağı tı mı n fiziksel  yükü büyük. Diğer iş  kol-
ları na kı yasla KEP sektöründe çalı şanlar 
(baş ta kas ve iskelet hastalı kları  olmak üzere) 
daha sı k hastalanmaktalar. Sağlı ğı nı zı  koru-
yabilmeniz için fiziksel yükün önemli şekilde 
azaltı lması  şart. 

 

KEP sektörüne acil  

düzenlenme getirilmeli! 

 

KEP sektörü çalı şanları nı n hakları nı  

güvence altı na alan yasa  

Ver.di aşağı da belirtilen alanlarda iyileş tirme 

sağlayacak bir yasa talep ediyor: 

 

 KEP sektöründe taşeron ş irket ve taşeron 

sözleşmelerinin yasaklanması  

 

 Tek kiş i tarafı ndan yapı lan dağı tı mlarda 

paket ağı rlı ğı nı n 20 kg ile sı nı rlandı rı l-

ması  ve ağı r paketler için etiketleme şartı  

getirilmesi 

 

İ yi yasalar doğrultusunda iyi çalı şma şart-

ları nı n sağlanabilmesi için artı k gümrük taraf-

ı ndan yapı lan denetimler önemli derecede 

yoğunlaş tı rı lmalı dı r. Bunun için gümrükte 

görevli personel sayı sı nı n artı rı lması nı  talep 

ediyoruz.  

 

Böyle bir yasa çı karı ldı ğı nda KEP sektöründe 

faaliyet gösteren büyük ş irketler adil ve 

sağlı klı  çalı şma şartları  adı na sorumluluk 

almaktan daha fazla kaçı namayacaklardı r. 

 

ver.di bünyesinde bu konuda yürütülen siyasi 

kampanyaya sen de destek sağlayabilirsin. Sen-

dikan ver.di’ye üye olarak, ta-leplerimizi en iyi 

şekilde destekleyebilirsin.  
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