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1. UPS haberleşme ağı toplantısı Washington DC’de başarıyla gerçekleştirildi. 

 

DHL 

2. DHL, Türkiye'de, TÜMTİS’le Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.  
3. CGT ve DHL, şirket yönetiminin işlemlerini ve personeli DHL Solutions’a aktarma kararı 

nedeniyle uyuşmazlık halinde 
4. DHL Bahreyn’de sendika daha iyi koşullar içeren bir TİS için yerel şirket yönetimiyle 

görüşmeler yürütüyor. 
5. DHL, Afrika’da büyüyor. 

 

UPS 

6. UPS Almanya – Ver.di UPS üzerinde baskıyı artırıyor  
 

TNT 

7. TNT Express, Liege’deki aktarma merkezini büyütüyor. 

 

DPD/Geopost 

8. DPD Geopost Bulgaristan’da iş başında 

 

Önceden dolaşıma sokulmuş olan emek haberlerinin özetleri 
 

1. UPS haberleşme ağı toplantısı, 12-13 Mart 2014 tarihinde, Washington DC’de 
başarıyla gerçekleştirildi 
UPS’de aktif, on iki ülkeden gelen sendika temsilcileri, ITF ve UNI Küresel Sendika ile birlikte, karşılıklı 

çıkarlarıyla ilgili konuları görüşmek üzere bir araya geldiler. Bu küresel haberleşme ağı toplantısına Teamsters 

Uluslararası Kardeşliği sendikası, Washington DC’deki Genel Merkezi’nde ev sahipliği yaptı. 

Kaynak: http://teamster.org/news/2014/03/teamsters-host-ups-workers-union-network-meeting 

2. DHL, Türkiye'de, TÜMTİS’le Toplu İş Sözleşmesi imzaladı 
DHL’de iki yıl önce başlamış olan sendikal mücadele hem işçiler hem de sendikal hareket için önemli bir 

başarıyla sonuçlandı. TÜMTİS ile DHL arasında, 6 Kasım 2013 tarihinde başlamış olan müzakereler, 22 Nisan 

2014 tarihinde bir Toplu İş Sözleşmesiyle (TİS) sona erdi. Bu, DHL ile imzalanan ilk TİS oldu. 

Varılan anlaşma ülke genelini ve 2.200’den fazla sendika üyesini kapsıyor. Sözleşme sosyal haklarda, önemli 

ücret artışları da dahil olmak üzere, bir asgari taban oluşturulmasını sağlayacak. 

Bkz.: http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10396 

http://teamster.org/news/2014/03/teamsters-host-ups-workers-union-network-meeting
http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10396


 

 

3. CGT ve DHL, şirket yönetiminin işlemlerini ve personeli DHL Solutions’a 
aktarma kararı nedeniyle uyuşmazlık halinde 
Fransa’nın Mitry-Mory şehrindeki DHL Tedarik Zinciri Çözümleri’ne ait tesiste çalışan CGT üyeleri, şirket 

yönetiminin işlemlerini ve personeli DHL Solutions’a aktarma kararı alması üzerine, 29 Nisan tarihinde greve 

gittiler. İstihdam ve çalışma koşullarının tehdit altında olduğu ve bu durumun işçilerin kişisel ve aile yaşamlarını 

etkileyebileceği bildiriliyor. 

CGT yaptığı açıklamada, bazı işçilerin kendilerini evlerinden ve ailelerinden uzakta çalışırken bulacaklarını 

belirtti. DHL yönetiminin işçilerin evlerine daha yakın bir yerde çalışma taleplerini, bu kişilerin bir ücret 

indirimine razı olmaları koşuluyla kabul ettiği bildiriliyor. Uygulamaya karşı çıkanların ise işten çıkarılma ile 

tehdit edildikleri iddia ediliyor. 

Kaynak: CGT tarafından yayımlanmış olan bildiri 

4. DHL Bahreyn’de sendika daha iyi koşullar içeren bir TİS için yerel şirket 
yönetimiyle görüşmeler yürütüyor. 
Bahreyn’de kabul edilen yeni yasalar, Bahreyn DHL Sendikasına, DHL Bahreyn'in Bahreynli olan ve olmayan 

çalışanları arasında ayrımcılık yapan uygulamalarını gündeme getirme fırsatını verdi. Sendika sosyal 

ödeneklerin ve konut ödeneklerinin evrensel hale getirilerek, herkese sağlanmasını istiyor. 

Bakanlığın Toplu Uyuşmazlıkların Çözümü dairesinde bu konuda bir toplantı düzenlendi. Sonuç olarak, 

Bakanlık DHL Bahreyn’deki çalışan yapısının tam bir analizinin yapılmasını istedi. Bu haberin kaleme alındığı 

sırada, şikayet başvurusuyla ilgili işlemler hala devam etmekteydi. 

5.  DHL, Afrika’da büyüyor 
DHL Express’in Sahra-altı Afrika (SAA) bölge müdürü Charles Brewer, 2013-2017 döneminde, uluslararası yük 

taşımacılığı hacminde yüzde 3,2 oranında artış yaşanması beklenen Afrika’nın, en hızlı büyüme gösteren 

bölge olacağını öngören bir araştırma raporuna dikkat çekti. 

Brewer hızlı bir gelişme göstermekte olan Etiyopya, Gana ve Nijerya’daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu 

büyümenin bir bölümünün motoru olduğunu ve e-ticaretin de olumlu bir etki yarattığını belirtti. Brewer, DHL’in 

SAA’da açmayı düşündüğü yeni bir dizi tesisle birlikte, birkaç ülkedeki – Etiyopya, Kenya, Nijerya, Güney 

Afrika, Gana ve Angola – büyüme planlarını da içeren çeşitli yatırımlarının bulunduğunu kaydetti. Ayrıca, DHL 

Express SAA’nın Batı Afrika bölgesindeki uçak filosunu, aralarında bir Boeing 737’nin de yer aldığı yeni uçaklar 

ekleyerek genişleteceğini de söyledi. 

Kaynak: http://www.aircargoworld.com/Air-Cargo-World-News/2014/03/dhl-expands-africa-new-planes-

facilities/6366  

6.  UPS Almanya – Ver.di UPS üzerinde baskıyı artırıyor 
UPS’de Stuttgart bölgesinde çalışan yaklaşık 60 ver.di üyesi, Almanya genelinde tüm UPS işçilerine % 5,5 

oranında bir ücret artışı sağlanması talebiyle bir uyarı grevi  gerçekleştirdiler. İşçilerin bu eyleminin 60.000 

kolinin teslimatında gecikmeler yaşanmasına neden olduğu bildirildi. 

 

http://www.aircargoworld.com/Air-Cargo-World-News/2014/03/dhl-expands-africa-new-planes-facilities/6366
http://www.aircargoworld.com/Air-Cargo-World-News/2014/03/dhl-expands-africa-new-planes-facilities/6366


 

 

7. TNT Express, Liege’deki aktarma merkezini büyütüyor 
TNT Express, şirketin operasyonel performansı ve müşteri memnuniyetini artırma stratejisinin bir parçası 

olarak, Belçika'nın Liege şehrindeki Avrupa hava üssünü büyütmek için "on milyonlarca avro" yatırım yapmayı 

planladığını açıkladı. Yatırım çalışmaları 2014 yılında başlayacak ve 2016 yılında sona erecek. 

İş konseyleri ile müzakere edilecek olan bu yatırım, aktarma merkezinin işleme kapasitesini yüzde 50 oranında 

artıracak ve 1.500 çalışanın iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirecek. 

Kaynak: http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/03/tnt-express-to-invest-in-operations-and-safety-at-

liege-euro-hub.html 

 

8. DPD Geopost Bulgaristan’da iş başında 
Bulgar kurye şirketi Speedy, yatırımcıları, DPD Romanya ve GeoPost Bulgaristan’ın % 100’ünü satın alma 

planları konusunda bilgilendirdi. Şirket bu hisseleri, La Poste'nin Geopost Grubu ve Türk şirketi Yurtiçi Kargo 

Hizmetleri A.Ş.’den, vergi öncesi kazancın sekiz katı alınarak yapılan değerlendirme temelinde, 15.3 mio €’ya 

satın alıyor. 

Bu arada, GeoPost’un kendisi de Speedy’de - başlangıçta sermayenin % 25'ine karşılık gelen - bir azınlık 

hissesi satın aldı. Fransız şirket, 2002 yılından bu yana Speedy’de stratejik yatırımcı rolünde ve ortaklık payını 

önemli bir çoğunluk konumuna yükseltme seçeneğine sahip. 

Kaynak: Transport Intelligence, 25 Mart 2014 

 

Daha önceden dolaşıma sokulmuş olan emek haberlerinin özetleri 
 

 Hindistan’da 1 Mayıs kutlamaları 
https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1563 

 
 Küresel kampanya Türkiye’de işçilerin zafere ulaşmalarına yardımcı oldu 

http://bit.ly/ROJjbx 

 
 DHL Bahreyn Sendikası Bahreynli sendikalar için bir örgütlenme semineri düzenledi 

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1531 

 

 DHL çalışanları Hindistan’ın Delhi şehrinde sokaklara çıktılar 
https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1511  

 
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  
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