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11. Ve nihayet… 

 

Önceden dolaşıma sokulmuş olan emek haberlerinin özetleri 

 

1.  2014 yılının ITF/UNI şirket toplantıları planlandı 
ITF ve UNI Küresel Sendika, 2014 yılı boyunca, DHL, UPS, TNT, FedEx ve DPD/Geopost’taki 
Sendika Aktivistleri için ayrı ayrı şirket toplantıları düzenleyecek. Bu toplantılar farklı yerlerde 
gerçekleştirilecek. 

 

Daha fazla bilgi potansiyel katılımcı ve ilgili taraflara doğrudan iletilecektir. 

 



 

 

2. ITF/UNI’nin Deutsche Post DHL’e karşı yaptığı OECD şikâyet başvurusu 
sonuçlandı. 
2012 yılının Kasım ayında, ITF ve UNI küresel sendika Deutsche Post DHL’e karşı, doğrudan Alman 
hükümeti nezdinde bir dizi şikâyet başvurusunda bulundular. Yaptığımız başvurular, daha sonra 
2013 yılının Haziran ayında bize arabuluculuk yapma önerisinde bulunacak olan OECD’nin ulusal 
irtibat noktası (UİN) tarafından incelendi. 

 

Bu süreç en çok, DHL Türkiye Tedarik zincirinde çalışan 1.600’dan fazla işçinin kendi tercih ettikleri 
sendika olan TÜMTİS tarafından temsil edilme hakkını kazandıkları Türkiye’de etkili oldu. Süreç aynı 
zamanda DHL’in Hindistan ve Kolombiya’daki üyemiz sendikalarla olan endüstriyel ilişkilerinin 
zorunlu değerlendirilmeye alınmasıyla da sonuçlandı ve ITF ve UNI ile üç ayda bir yapılacak 
toplantıları şirketin gereken iyi niyet denetimi sürecinin bir parçası haline getirdi. Her iki talep de,  
sağlanan ilerlemeyi doğrudan izlemeye devam etmekte olan Alman hükümetinin UNİ’sine iletildi. Bu 
konuda daha fazla bilgi almak için: http://www.bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=623838.html 

  

3.  Unifor, DHL Express’le Kanada genelinde ulusal bir sözleşme imzaladı. 
Unifor, Kanada genelinde DHL Express’te çalışan üyeleri için 5 Aralık 2013 tarihinde, greve çıkmaya 
iki saat kala, yeni bir geçici toplu iş sözleşmesi imzaladı. Sözleşmenin nihai ayrıntıları önümüzdeki 
günlerde belli olacak ve ülkenin çeşitli yerlerinde sözleşmenin üyelerce oylanmasına yönelik 
hazırlıklar tamamlanmış durumda. 
 
Unifor Başkan Yardımcısı Bob Orr, “Grev tarihi verilerek yapılan müzakereler ve kesintisiz bir biçimde 
süren dayanışma bu anlaşmayı mümkün kıldı,” dedi ve pazarlık komitesinin oybirliği ile anlaşmanın 
onaylanmasını tavsiye ettiğini belirtti. 
 
Unifor ülke genelinde, British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario ve Nova Scotia’da 
600’dan fazla DHL işçisini temsil ediyor. Sendika üyelerinin yüzde 98’i, gerekli olması halinde greve 
çıkılmasından yana oy kullandı. Anlaşmaya varılmasından önce sadece Toronto’da sekiz sendika 
üyesi greve çıkmıştı. DHL Express’te çalışan Unifor üyeleri, Kanada genelinde, uluslararası kargo 
dahil, paket teslim alma ve dağıtım işlerini yapıyorlar. Toplu pazarlık görüşmeleri 2013 yılının Mayıs 
ayından bu yana sürüyordu. Kaynak: Unifor, http://www.unifor.org/en/whats-new/news/unifor-
reaches-deal-dhl-express-across-canada 
 

4.  Heathrow kargo işçileri ücret anlaşmazlığı nedeniyle 48 saat greve çıktılar. 
Heathrow’daki DHL tesisinde Menzies World Cargo için çalışan Unite üyeleri, 21 Kasım 2013 
tarihinde, ücret anlaşmazlığı nedeniyle greve gittiler. 

 

İşçiler Menzies World Cargo’da kendileriyle çok benzer işler yapan diğer işçilerden %22 daha az 
ücret aldıkları için öfkeliydiler. 48 saatlik greve, sendikanın bir anlaşmaya varmak için yoğun çaba 
gösterdiği ACAS’ta görüşmelerin kesilmesinin ardından çıkıldı. 

 

Menzies, Haziran ayında, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında, Heathrow’daki World Cargo 
personeline, kendilerine uygulanmakta olan iki yıllık ücret dondurma kararını, Londra Heathrow’da 
çalışan –DHL’le iş sözleşmesi olan Unite üyelerinin de aralarında yer aldığı- diğer işçilerin yaptıkları 
çok benzer işler karşılığında, ortalama %15 ila 22 arasında değişen oranlarda daha az ücret 
aldıklarını söyleyerek haklı göstermeye çalışmıştı. 

 

http://www.bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=623838.html
http://www.unifor.org/en/whats-new/news/unifor-reaches-deal-dhl-express-across-canada
http://www.unifor.org/en/whats-new/news/unifor-reaches-deal-dhl-express-across-canada


 

 

Bu ifşaat, şirket tarafından öne sürülen bu iddiaları öğrendikleri zaman, aynı DHL iş sözleşmesi 
kapsamında çalışan işçileri çok öfkelendirdi ve şimdi işçiler işverenlerinden bu ücret farkını 
gidermesini talep ediyorlar. 

  

Menzies 2012 yılında havacılık bölümünden 35,6 milyon £ temel faaliyet kârı elde etti ve bu tutar 
2011 yılına kıyasla yüzde 16 oranında bir artışa karşılık gelmektedir. 

 

Daha fazla bilgi için: http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-workers-begin-48-hour-strike-
pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf 

 

5. DHL Yaşam Bilimleri ürünleri için Avrupa ile ABD arasında hava taşımacılığı 
hizmeti vermeye başlıyor. 
10 Şubat 2014 – DHL, Florida eyaletinin Miami şehrinde, Brüksel ile Cincinnati arasında Boeing 747-
400 Kargo uçağı ile yeni bir sıcaklık kontrollü hava taşımacılığı hizmeti başlatacağını duyurdu. 
Brüksel’e yapılacak bu uçuşlar şirketin buradaki kendi özel Yaşam Bilimleri servisi tarafından idare 
edilecek. 

 

Kaynak: http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/dhlgf.pdf 

 

6.  Deutsche Post DHL 2013 yılının üçüncü çeyreğinde gelirini artırdı 
Deutsche Post DHL İcra Kurulu Başkanı Frank Appel, şirketin “yüksek nitelikli, adanmış işgücünü” 
övdü ve Deutsche Post DHL’in 2013 yılının üçüncü çeyreğinde 13,5 milyar Avro ciro ile gelirlerini 
artırarak, “istikrarsız bir ortamda başarılı bir performans sergilediğini” kaydetti. 

 

Dr. Appel bu büyümenin itici güçlerinin Almanya’daki paket dağıtım işinde yaşanan iş hacmi ve gelir 
artışı ile birlikte, uluslararası ekspres kargo ve Tedarik Zinciri bölümünün gösterdiği kuvvetli 
büyümede yansımasını bulan satışlardaki artış olduğunu belirtti. Dr. Appel dünyanın büyüyen 
pazarlarında –özellikle de Asya’da- DHL’in güçlü bir pazar konumuna sahip olduğuna işaret etti. 

 

Grubun faaliyet gelirleri 2013 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7 oranında artış göstererek 646 
milyon Avro oldu. Aynı şekilde, 2013 yılının Temmuz – Eylül ayları arasındaki dönemde konsolide 
net kâr da bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 6 oranında artarak, 399 milyon Avroya ulaştı. 

 

Frank Appel şunları söyledi: “Hâlâ istikrarsız olan bir ortamda, başarılı performansımızla... Yüksek 
nitelikli, adanmış bir işgücüne, küresel büyüme gösteren piyasalarda mükemmel bir pazar 
konumuna ve benzersiz bir küresel ağa sahibiz.” 

 

EKSPRES bölümü yılın üçüncü çeyreğinde gelirlerini ve kazançlarını artırmayı sürdürdü. Temmuz-
Eylül döneminde elde edilen toplam gelir 3,1 milyar Avro oldu. Bu tutar bir yıl önce ulaşılmış olan 
düzeyin (2012: 3,2 milyar Avro) çok az altında. Üçüncü çeyrekte ekspres gelirleri, bir dizi etkende 
yapılan ayarlamanın ardından, yüzde 5’in üzerinde artış gösterdi. Bu gelir artışını ortaya çıkaran asıl 
etmen bölümün uluslararası zaman-hassas teslimatları oldu. 

 

Kaynak:http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2013/group/deutsche_post_dhl_financial_fig
ures_q3_2013.html (11 Aralık 2013) 

 

http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-workers-begin-48-hour-strike-pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf
http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-workers-begin-48-hour-strike-pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf
http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/dhlgf.pdf
http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2013/group/deutsche_post_dhl_financial_figures_q3_2013.html
http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2013/group/deutsche_post_dhl_financial_figures_q3_2013.html


 

 

7. UPS ve Bağımsız Pilotlar Birliği arabuluculuk aşamasına geçiyorlar 
5 Şubat 2014 - UPS ve UPS için uçan yaklaşık 2.600 pilotu temsil eden Bağımsız Pilotlar Birliği şu 
açıklamayı yaptılar: Geçen yıl imzalanan süreç sözleşmesi gereğince, şirket ve sendika devam 
etmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili olarak Ulusal Arabuluculuk Kurulu’ndan 
arabulucu atanması talebinde bulunacaktır; bu ortak talep her iki tarafın da UPS, müşterileri ve 
çalışanları için iyi sonuçlar verecek bir anlaşmaya varmak üzere ilerleme sağlama arzusunda 
olduğunu ortaya koymaktadır; arabuluculuk kurulu sadece toplu pazarlık görüşmelerinin olağan bir 
parçası değildir, kurul aynı zamanda UPS’in IPA ile yürüttüğü tüm sözleşme görüşmelerinde 
arabuluculuk görevini başarıyla yerine getirmiştir; taraflar iki buçuk yıldır sürmekte olan 
görüşmelerde bir uzlaşmaya varabilmek için her türlü çabayı göstermiştir, ancak uçuş planlama, 
tazminat, emeklilik, kapsam ve sosyal haklar alanlarında henüz bir anlaşmaya ulaşılamamıştır; 
taraflar iyi niyetle pazarlığı sürdürmeye ve zamanında bir anlaşmaya varmak üzere kurulla birlikte 
çalışmaya kararlıdırlar. 
 

Kaynak: http://www.theflyonthewall.com/permalinks/entry.php/UPSid1958427/UPS-UPS-
Independent-Pilots-Association-move-to-mediation 

 

8.  TNT Express, Gibson’la özel bir sözleşme imzaladı 
Amsterdam, 9 Ocak 2014 – TNT Express, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da Gibson Brand A.Ş.’ye 

ekspres teslimat hizmetleri sağlamak üzere, 18 aylık özel bir sözleşme imzaladı. Bu bölge, müzik 

aletleri ve profesyonel ses cihazları üreten Gibson Brand A.Ş. için giderek daha önemli hale gelen bir 

Pazar konumunda. 

The Loadstar: http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/TNT-Express-wins-exclusive-contract-with-

Gibson.pdf 

9.  TNT Express, Domestic Brazil şirketini elinde tutma kararı aldı 
TNT Express, bugün Brezilya'daki yerel faaliyetlerinin (TNT Mercurio) satışı için potansiyel teklif 
sahipleri ile yürüttüğü görüşmeleri sonlandırıldığını açıkladı. TNT Express, kabul edilebilir koşullarda 
bir satış işlemi gerçekleştirmenin mümkün olmadığı sonucuna ulaştı. 
 
TNT Express, 2013 yılının Mart ayında, Brezilya’daki yerel faaliyetlerinin satışı için gerekli hazırlıklara 
başladığını duyurmuştu. Şirket, hissedarları, müşterileri ve çalışanları için en iyi sonucu 
sağlayabilmek amacıyla kapsamlı bir süreç yürüttü. Satışa ilgi vardı ancak sonuçta kabul edilebilir 
fiyat veya koşulları içeren bir teklif ortaya çıkmadı. 
 
Bu kararın ardından, TNT Express Brezilya’daki yerel faaliyetlerini müşteri memnuniyeti, hizmet 
kalitesi, gelir yönetimi ve maliyet kontrolü üzerinde odaklanarak geliştirmeye devam edecek.  
Hâlihazırda toparlanmayı sağlamak için alınmış olan önlemlerin bir sonucu olarak, bu birim birinci 
sınıf hizmet performansına ulaşmış, yeni gelir kaynakları yaratmış ve zararlarını büyük ölçüde 
azaltmış durumda. Birimin performansı 2013’ün 4. çeyreğinde, 3. çeyrekte, yılbaşından itibaren 
ortaya çıkmış olan eğilim doğrultusunda iyileşmeye devam etti. Domestic Brazil, TNT Ekspress’in 
içinde ayrı bir işletme birimi olarak yönetilecek. 

Domestic Brazil bundan böyle durdurulmuş olan bir faaliyet olarak adlandırılmayacak. 

Kaynak: TNT Express 

http://www.theflyonthewall.com/permalinks/entry.php/UPSid1958427/UPS-UPS-Independent-Pilots-Association-move-to-mediation
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http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/TNT-Express-wins-exclusive-contract-with-Gibson.pdf
http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/TNT-Express-wins-exclusive-contract-with-Gibson.pdf


 

 

10.  DPD Birleşik Krallık’taki işini genişletmek için 2.4 mio £ yatırım yapacak 
DPD,  Dagenham, Bridgwater, ve Feltham’da üç yeni deponun yanısıra, Northamptonshire, 

Raunds’ta farklı amaçla kullanılmak üzere bir deponun yenilenmesine 2.4 milyon £ tutarında yatırım 

yaptı. Bu yatırımların, toplamda 100’e yakın yeni iş yaratması bekleniyor. 

Paket dağıtım şirketi, bu büyümenin B2C paket dağıtımı işinde yaşanan ve şirketin bir saat içinde 

teslimat hizmeti Predict tarafından iş hacminde sağlanan büyük çaplı artışın bir sonucu olduğunu 

açıkladı. 

Şirketin Dagenham’daki 33.500 ayak kare genişliğindeki yeni deposu, Doğu Londra’da 20 yeni 

güzergâhta hizmet vererek, artan hacimlerde paket dağıtımı sağlayacak. 

20.000 ayak kare genişliğindeki Bridgwater tesisi, Dunball Sanayi Sitesi’nde yer alıyor ve Somerset 

ve çevresi genelinde 34 yeni güzergâha hizmet sağlayacak. 

Heathrow yakınlarında yer alan 30.000 ayak kare genişliğindeki Feltham deposu, Southall ve 

Croydon’daki mevcut tesisleri desteklerken, aynı zamanda Güney Londra’daki paket dağıtım işinin 

idaresine de yardımcı olacak. 

DPD’nin 43.000 ayak kare genişliğindeki Raunds’yaki yeni tesisi, 20 yıldan daha eski olan 

Rushden’deki deponun yerini alacak.  

Kaynak: http://www.logisticsmanager.com/Articles/21685/DPD+invests+24m+in+UK+expansion.html 
 

11.  Ve nihayet…hatalar olabiliyor… 
Kokain kargosu ‘yanlışlıkla’ Almanya’da bir süpermarkete gönderildi 
 
Berlin polisinden Stefan Redlich: “Dünyanın bir yerlerinde birilerinin 140kg kokaini kaybolmuş 
durumda.” 
Berlin’de polis, kaçakçılar tarafından, yanlışlıkla bir süpermarkete gönderilmiş olduğu anlaşılan muz 
kolilerinin içine gizlenmiş 140kg (309Ib) ağırlığında kokain buldu. 
Polis 6 mio avro (5 mio £; 8,2 mio $) değerindeki kokainin Almanya’nın başkenti ve çevresindeki Aldi-
Nord’un beş şubesine gönderilmiş meyve kolileri içinden çıktığını söyledi. 
Uyuşturucunun Hamburg’a Kolombiya’dan deniz yoluyla geldiği ve buradan da kamyonla taşındığı 
düşünülüyor. 
Bir polis sözcüsü kaçakçılar muhtemelen “lojistik bir hata” yaptılar dedi. 
Olaf Schremm, bunun Berlin’de son yıllarda yapılmış en büyük kokain operasyonu olduğunu söyledi. 
Alman haber dergisi Spiegel, Aldi’nin Berlin’deki beş ve Brandenburg’daki bir şubesinde işçilerin 
uyuşturucuları kolileri açarken bulduklarını bildiriyor. 
Aldi devam eden soruşturmayı gerekçe göstererek, herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı. 
Dört yıl önce, bir başka Alman düşük fiyatlı süpermarket zinciri Lidl’in İspanya’daki şubelerinde de 
işçiler, Ekvator’dan ithal edilmiş muz kolilerine gizlenmiş yaklaşık 80kg ağırlığında kokain 
bulunmuşlardı. 
The Guardian gazetesi polisin Lidl’in kaçakçılık operasyonuyla ilgisinin bulunmadığını ve polisin 
süpermarket zincirine kendilerine uyuşturucuyu bulmalarında gösterdikleri yardımdan dolayı teşekkür 
ettiklerini bildirdi. 
 
Kaynak: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25640485#story_continues_1 

http://www.logisticsmanager.com/Articles/21685/DPD+invests+24m+in+UK+expansion.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25640485#story_continues_1


 

 

 

Daha önceden dolaşıma sokulmuş olan emek haberlerinin özetleri 
 

 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 

 
 Güçlü kalmak için verilen mücadele 

http://www.itfglobal.org/tnt_blog/?p=65  

 

 İşten çıkarılan Unite işyeri temsilcisi işe iade edildi ve UPS Parcels, Aces’teki ağır iş yükünü ve 
işyerindeki zorbalık iddialarını ele alacak 
http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=134 

 

 TÜMTİS Türkiye'deki UPS ile yeni bir TİS imzaladı 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=130 

 UPS Köln: Sendikal güç pekiştirildi ve geliştirildi 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=120 

 

 DHL Express’deki Unifor üyeleri Kanada genelinde greve çıkmaktan yana oy kullandılar 

       https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1494 

 Küresel Dağıtım işçileri işyerlerinde yaşandığı iddia edilen zorbalık uygulamalarına karşı 

mücadele ediyorlar 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=114 

 

 Londra’da kargo dağıtım işçilerinin ay sonunda greve çıkmaları gündemde 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=108 

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 Ekibi’nden 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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