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3. DHL’in Kolombiya’daki işçilerine yönelik tutumuyla ilgili gündeme gelen iddialar. 
4. DHL Hindistan’a yönelik dayanışma eylemleri dünya genelinde hız kazanıyor. 
5. DHL Şili’deki endişe verici durum. 

 

TNT 

6. TNT CEO’su Tex Gunning’in Avustralyalı işçilerle ilgili yorumları sendikanın tepkisini 
çekti. 

7. ITF Kongresi’nde yapılan oylama sonucunda Avustralya Taşımacılık İşçileri 
Sendikası’nın (TWU) Güvenli Oranlar Kampanyası’nı destekleme kararı alındı. 

8. İşçiler TNT’nin 2. çeyrekte faaliyet kârını 8 mio €’ya çıkartmak için ter döktüler. 
 

 

Önceden dolaşıma sokulmuş olan emek haberlerinin özetleri 

 

1.  Sofya’da yapılan başarılı ITF Kongresi sona erdi  
Küresel dağıtım şirketleri Sofya’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 2.000 kişinin katıldığı ITF Kongresi’nde 

bir kez daha ön plana çıktılar. Sendikalar karşılıklı ilgi alanlarına giren konuları tartışmak ve ortak bir 

strateji oluşturmak üzere bir araya geldiler. DHL Grup Toplantısı’nı gösteren bir video şu adresten 

http://youtu.be/qAuqOn_Hkng veya burada yer alan bağlantıya tıklanarak izlenebilir. 

2.  Malezya’da sendika yetki aldı 
Uni Küresel Sendika üyesi DHL Global Forwarding (Malezya) Pte. Ltd. Çalışanları Sendikası ve 

sendika üyeleri, Malezya İnsan Kaynakları Bakanlığı tarafından sendikanın işyerinde yetkili sendika 

haline gelip gelmeyeceğini tespit etmek amacıyla düzenlenen Gizli Oylamaya katıldılar. Gizli Oylama 

19 Ağustos 2014 tarihinde Penang’da ve 21 Ağustos 2014 tarihinde Kuala Lumpur ve Johore 

Bharu’da gerçekleştirildi. Sendika seçimde kullanılan oyların %80’ini alarak çoğunluğu elde etti. 

Sendika şimdi üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek için ilk Toplu Iş Sözleşmesi görüşmelerine 

başlamayı planlıyor. 

Kaynak: http://www.uniglobalunion.org/news/malaysia-dhl-union-wins-recognition-ballot 

http://youtu.be/qAuqOn_Hkng
http://youtu.be/qAuqOn_Hkng
http://www.uniglobalunion.org/news/malaysia-dhl-union-wins-recognition-ballot
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3. DHL’in Kolombiya’daki işçilerine yönelik tutumuyla ilgili gündeme gelen 
iddialar 
DHL’in Almanya Ulusal Irtibat Sorumlusuyla üzerinde anlaşmaya varılmış olan ve OECD planında yer 

alan yükümlülüklerine rağmen, Kolombiya’da yerel şirket yönetiminin DHL işçilerinin 

sendikalaşmalarını engelleme girişimlerini durdurmak konusunda gerekli adımları atmaktan bir kez 

daha uzak kaldığına işaret eden, artan sayıda kanıtın ortaya çıktığı görülmektedir. Daha fazla bilgi 

almak için: http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10807 

4. DHL Hindistan’a yönelik dayanışma eylemleri dünya genelinde hız kazanıyor 
DHL Yönetiminin personeline yönelik tutumuyla ilgili iddialar konusunda giderek daha fazla sayıda 
aktivist bilgi sahibi olurken, DHL Hindistan işçilerine dünyanın dört bir yanındaki ITF ve UNI Küresel 
Sendika üyesi sendikalar tarafından destek mesajları gönderiliyor. Bu destek mesajlarının sonuncusu 
Kanada’daki DHL çalışanları ve Unifor üyelerinden geldi ve Fransa’daki sendika konfederasyonları La 
Force Ouvrière (FO) ve CGT (Conféderation Générale de Travail) de destek mesajlarını ilettiler. 
 
Hindistan'daki DHL kuryeleri yanıltıcı bir biçimde “yönetici” olarak sınıflandırılmaktan rahatsızlık 
duyuyorlar ve bu uygulamanın şirket yönetiminin işçilerin sendikaya üye olmalarını zorlaştırmayı 
amaçlayan bir oyunu olduğunu düşünüyorlar. Ama belki de bundan daha şoke edici olanı, sendikaya 
üye olmayı düşünen işçilerin üst düzey Hintli yöneticiler tarafından tehdit edildiklerine ilişkin duyumlar 
alıyor olmamızdır. 
  
Kaynak: http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1705 
 

5. DHL Şili’deki endişe verici durum 
ITF ve UNI tarafından OECD’ye yapılmış olan şikâyet başvurusunun ruhuna uygun bir biçimde, 
Şili’deki yerel DHL yönetiminin bir ya da daha fazla sayıda üyesinin, işçilerin arzu etmeleri durumunda 
bir sendikaya üye olma kararlarına saygı göstermeyerek DHL’in kendi Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
programına ve onun “Davranış Kurallarına” uygun olarak hareket etmediklerini öğrenmiş olan ITF’in 
Latin Amerika ofisinden, rahatsız edici haberler almış bulunuyoruz. 
 
DHL’in, Sindicato de Trabajadores de Empresa Excel Chile, S.A. sendikasıyla bir Toplu İş 
Sözleşmesi imzalamış olmasına rağmen, yerel şirket yönetiminin sözleşmenin bazı maddelerine 
uygun hareket etmediği bilgisini aldık. Ancak, bu ihlallerin en tehlikelisi, DHL'in İnsan Kaynakları 
yöneticisinin başını çektiği, "güçlü bir sendika karşıtı kampanya" olarak tanımlanan bir girişim 
çerçevesinde, Şili’de 38 sendika üyesinin işten çıkarılmasıyla ortaya çıkan çok ciddi durumdur. 
Konuyla ilgili daha fazla bilgi edindiğimiz zaman sizleri gelişmelerden haberdar edeceğiz. 
 
Sekretarya, ITF ve UNI tarafından yapılmış olan OECD şikâyet başvurusu doğrultusunda bu iddiayı 
şirketin küresel yönetimi nezdinde gündeme getirdi. 
 
Diğer bir Amerika kıtası ülkesinde, Panama’da, DHL’in Panamalı sendika SIELAS ile 2014-2018 
dönemi için toplu sözleşme görüşmeleri yürüttüğü konusunda bilgi aldık. Bu görüşmelerin dostane bir 
ortamda sürmesini ve yapıcı bir biçimde, her iki taraf için de karşılıklı olarak kabul edilebilir bir sonuca 
ulaşmasını diliyoruz. 
 
Kaynak: http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1618 
 

http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10807
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1705
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1618
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6. TNT CEO’su Tex Gunning’in Avustralyalı işçilerle ilgili yorumları sendikanın 
tepkisini çekti 
TNT’nin CEO'su Tex Gunning, TNT sendika ağı aktivistlerinin 24-26 Haziran tarihleri arasında 
Amsterdam'da gerçekleştirdikleri bir toplantıya davet edildi. Toplantı sırasında sendika aktivistleri 
Gunning’in Avusturalya Taşımacılık İşçileri Sendikası üyelerinin az çalıştıklarına, fazla ücret 
aldıklarına ve aşırı düzenlenmiş çalışma koşullarına sahip olduklarına inandığını gördüler. Toplantıda 
Sayın Gunning’i bu konuda eğitmek için aktivistler tarafından önemli bir çaba gösterildi. Daha fazla 
bilgi için: 
http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10802/region/1/section/0/order/1 
 

7. ITF Kongresi’nde yapılan oylama sonucunda TWU’nun (Avustralya) Güvenli 
Oranlar Kampanyası’nı destekleme kararı alındı 
ITF’in (Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu) Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da gerçekleştirilen 
Kongresi, Taşımacılık İşçileri Sendikası’na (TWU) üye Avustralyalı kamyon sürücülerinin küresel 
"Güvenli Oranlar ve Güvenli Sektör – Ben varım, peki ya sen?” kampanyasına destek verdi. 
 
TWU, bir bölümü küresel lojistik tedarikçisi TNT için çalışmakta olan Avustralyalı kamyon sürücüleri 
için daha iyi çalışma koşulları ve daha güvenli yollar sağlanması için uzun süredir kampanya 
yürütüyor. 
 
Kongreye katılan delegelerden ellerinde, "Güvenli Oranlar ve Güvenli Sektör – Ben varım, peki ya 
sen?” yazılı dövizler taşıyan işçilerin fotoğraflarını çekmeleri istendi, Bu fotoğraflar daha sonra 
TNT’nin Facebook sayfasına yüklenecek: https://www.facebook.com/TNTExpressGlobal. 
 

8. İşçiler TNT’nin 2. çeyrekte faaliyet kârını 8 mio €’ya çıkartmak için ter döktüler 
Geçen yılının ikinci çeyreğinde 287 mio € zarar eden şirket, bu yılın ikinci çeyreğinde 8 mio € faaliyet 
kârı elde etti. 
 
Avrupa 808 mio € ciro ile şirketin faaliyetlerinin merkezi olmayı sürdürdü. Şirketin sıkıntı yaşadığı 
pazarlardan biri, Gunning’in "hem alt hem de üst limitlerde aykırı değer" olarak tanımladığı Birleşik 
Krallık oldu. 
 
Gunning, “Birleşik Krallık pazarında yoğun baskı var ve buna yanıt vermek üzere, müşteri 
memnuniyetini artırmak için hizmet kalitemizi iyileştiriyoruz - hizmet düzeyiniz pazarın gereklerine 
uygun değilse o zaman bu durum fiyatlama baskısına dönüşüyor,” dedi. 
 
ITF ve üyesi sendikalar TNT'nin gösterdiği finansal toparlanmayı olumlu karşılıyorlar ve TNT’deki 
gelişmeleri, özellikle işgücünün çeşitli kesimlerini taşeronlaştırmaya yönelik olarak attığı adımları 
yakından izlemeye devam edecekler. Taşeronlaştırmanın TNT’nin hem işgücüne hem de 
müşterilerine olan sorumluluğunu azaltırken, aynı zamanda şirketin işgücünün moralini yükseltme ve 
müşterilerinin genel memnuniyetini artırma olanaklarını sınırlandırdığını düşünüyoruz. 
 

http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/10802/region/1/section/0/order/1
https://www.facebook.com/TNTExpressGlobal
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Daha önceden dolaşıma sokulmuş olan emek haberlerinin özetleri 
 

 Çennai’de aktivistler yerel yönetimden adil muamele görmeyi talep ederken, Delhi’de DHL Delhi 
işçileri oturma eyleminde 

 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1680 
 

 DHL Mumbai’nin halka dönük yüzü –  ve bu mutlu bir yüz değil! 
  http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1658 
 

 Panamalı DHL sendikası üyeleri Hintli kardeşleriyle omuz omuza verdiler 
 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1626 

 
 Pune’de görevinden alınan sendika üyesi – DHL tarafından girişilmiş sendika karşıtı bir taciz vakası 

mı? 
 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1595 

 
 10 Haziran’da DHL Fransa’da yaşanan grev tekrarlanacağa benziyor 

 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1583 

 
 Nijeryalı işçiler sendikal gücü inşa ediyorlar 
 http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10524 

 
 UPS Amsterdam’da grev 
 https://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=169 

 

 Ver.di'nin gençlik örgütü (ver.di Jugend) Posta Hizmetleri yönetiminin ücret ve istihdam 
politikalarına karşı çıkıyor 

 http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1581 

  

 

 

 

 

Küresel Teslimat Haber Bülteni çevrimiçi yayımlanmakta ve dağıtım listesinde yer alan abonelerine 
her 4-6 haftada bir, e-posta yoluyla gönderilmektedir. Bülten, Küresel Teslimat Haberleşme Ağını 
doğrudan ilgilendiren ya da Ağla ilintili olan haberleri, bilgileri ve duyuruları içermektedir. Bu Haber 
Bülteni, ITF bünyesindeki Tedarik Zinciri ve Lojistik Örgütlenme Projeleri Ekibinden Marshall 
Abrahams tarafından derlenmektedir. Gelecek sayılarda yer alabilecek haberlerle ilgili önerileriniz 
varsa ya da e-posta dağıtım listesine abone olmak ya da listeden çıkarılmak istiyorsanız, lütfen şu 
adres üzerinden bizimle temasa geçin: abrahams_marshall@itf.org.uk 

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1680
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1658
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1626
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1595
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1583
http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10524
https://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=169
http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1581
mailto:abrahams_marshall@itf.org.uk

