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Önceden dolaşıma sokulmuş olan emek haberlerinin özetleri 

 

1. Kolombiya’daki DHL aktivistlerine dünya çapında sendikal destek 
Avrupa, Amerika kıtaları, Asya-Pasifik, Arap Dünyası ve İskandinavya’da yer alan birçok ülkeden 

sendikalar, sendika örgütlenme uzmanlarının Kolombiya’nın beş farklı yerinde sendikalı olmanın 

faydalarına dikkat çektikleri sırada, elektronik medyayı kullanarak, DHL Kolombiya işçilerine destek 

mesajları gönderdiler. 

ITF’in Kolombiyalı üyesi SNTT’ye dayanışma mesajları içeren fotoğraflar da gönderildi. Bkz. 

https://www.flickr.com/photos/itfa 

Ekim ayında küresel dağıtım sektöründe faaliyet gösteren sendikalar Kolombiya’nın Bogota şehrinde, 

örgütlenmek ve küresel dağıtım sendikalarının bölgesel ağını güçlendirmek amacıyla düzenlenen ve 

kısmen FES tarafından finanse edilen bir atölye çalışmasında bir araya geldiler. Atölye çalışmasına 

Camineros (Arjantin), SIELAS (Panama) Sindicato Trabajadores Empresas Exel Chile (Șili), USTAC 

(Guatemala), SNTT (Kolombiya) ve FBTTT (Venezuela) sendikaları katıldılar. Sendikalar, Panama’da 

SIELAS ile DHL Aero Expreso arasında kısa bir süre önce bağıtlanmış olan TİS’in ve Sindicato de 

Exel de Chile’nin yakın zamanda 4 günlük bir grevin ardından Şili’deki DHL Exel’de çalışan DHL 

işçileri için önemli haklar elde etmesinin de aralarında yer aldığı kazanımları kutladılar. 

https://www.flickr.com/photos/itf
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2. ETF ve DHL Avrupa İş Konseyi DHL Hindistan ve Kolombiya’daki durumla ilgili 
beyanatlarda bulundular 
Almanya’nın Bonn şehrinde, 26 Kasım 2014 tarihinde düzenlenen bu toplantıda, DPDHL’in Avrupa İş 
Konseyi (AİK) uluslararası sendikaların temsilcilerinden, sendikal faaliyetleri nedeniyle ayrımcılığa 
uğradıklarını iddia eden Hindistan ve Kolombiya’daki DHL çalışanlarının durumu hakkında bilgi aldı. 
Daha sonra sert bir üslupla kaleme alınmış olan bir karar önergesi oybirliğiyle kabul edildi ve DPDHL 
Forumu’nun 27 Kasım 2014 tarihinde yapılan toplantısında, CEO Dr. Frank Appel’e okundu. Bu karar 
önergesi buradan okunabilir: EWC DPDHL Statement 

Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu da, 19 ve 20 Kasım 2014 tarihlerinde Brüksel’de 
gerçekleştirilen bir toplantının ardından, yine DHL Hindistan'da kötüleşen endüstri ilişkileriyle ilgili 
olarak aldığı bilgiler üzerine, Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu İcra Komitesi imzasıyla bir 
açıklama yayımladı. Bu açıklamada Hindistan’daki ulusal DHL yönetiminin, şirketin kendi davranış 
ilkelerini ve küresel çok uluslu şirketler için OECD kılavuz ilkelerini ihlal ettiği konusunda güçlü 
şüpheler uyandıran tutumu şiddetle kınanıyor. ETF’nin açıklamasını buradaki bağlantıya tıklayarak 
okuyabilirsiniz: ETF statement DHL India 

AİK'nın birçok üyesi ya 15-17 Kasım tarihleri arasında, Mumbai’de yapılan DHL Sendika haberleşme 
ağı toplantısına katıldıkları sırada Hindistan'daki yoldaşlarını ziyaret ettiler ve onlarla konuştular ya da 
bu yolculuğu gerçekleştiren ve kendi AİK üyelerine durumu aktaran sendika üyesi çalışma arkadaşları 
tarafından yaşanmakta olan ciddi sorunlar hakkında bilgilendirildiler. Çeşitli ülkelerden gelen birçok 
delege de benzeri türden deneyimler yaşadıklarını ifade ettiler ve Kolombiya, Panama ve Şili’den 
gelen sendikacılar bu delegelerin sadece küçük bir bölümünü oluşturuyorlardı. Yerel üst düzey DHL 
yönetiminin çalışanlarını tehdit ettiğini ve zorbalığa maruz bıraktığını gösteren ses kayıtlarını 
dinledikten sonra, DHL Haberleşme Ağı Toplantısı’na katılanlar yerel DHL yönetiminin bu kibirli ve 
zorbaca tutumuyla ilgili anlatılanlar karşısında büyük bir öfkeye kapıldılar. Katılımcılar sendikada 
gerçekleştirilen bir genel üye toplantısında yüzlerce kurye ile bir araya geldiler ve işçilerin yaşadıkları 
sorunlar konusunda birinci elden bilgi aldılar. Delegeler ayrıca bu durumu protesto etmek ve 
Hindistan genelinde sendika üyelerine yapıldığı öne sürülen korkunç muamele karşısında yaşadıkları 
hayal kırıklığını dile getirmek için, DHL yönetiminin bir toplantı yapmakta olduğu yere kadar bir 
yürüyüş düzenlediler. 

3. DHL sendika haberleşme ağı toplantısı Hindistan’ın Mumbai şehrinde yapıldı 
Dünyanın dört bir yanından gelen ITF ve UNI Küresel Sendika üyesi sendikaların delegeleri, karşılıklı 

çıkarlarını ilgilendiren konuları görüşmek üzere, 15-17 Kasım 2014 tarihlerinde, Hindistan’ın Mumbai 

şehrinde toplandılar. Toplantıya Tüm Hindistan Demiryolcuları Federasyonu, ITF ve UNI Küresel 

Sendika ev sahipliği yaptı. 

Toplantıya katılanlar konuşmaktan çok daha fazlasını yaptılar. İşçi arkadaşlarıyla, özellikle DHL 

Hindistan tarafından istihdam edilen işçilerle sıkı bağlar kurdular ve onlarla dayanışmalarını, 

sendikanın yetki almasıyla ilgili sorunları ve Hintli sendika aktivistlerinin gerek yerel DHL Yönetimiyle 

olan ilişkilerinde gerekse de DHL’de çalışan işçi arkadaşlarıyla yerel bir sendika toplantısında bir 

araya geldikleri için uğradıkları iddia edilen zorbalığa dikkat çeken bir mitinge katılarak gösterdiler. 

ITF, UNI Küresel Sendika ve üye sendikaları gelişmeleri yakından izliyorlar. 

http://www.dhlblog.org/wp-content/uploads/2014/11/EWC-DPDHL-Statement.pdf
http://www.dhlblog.org/wp-content/uploads/2014/11/ETF-statement-DHL-India.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YmP_M6SfVOA
https://www.youtube.com/watch?v=YmP_M6SfVOA
https://www.youtube.com/watch?v=YmP_M6SfVOA
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4. DHL’in 3. çeyrek verileri açıklandı 
Deutsche Post Group’un cirosu Temmuz-Eylül 2014 döneminde, 14 milyar Avroya ulaşarak bir önceki 

yılın 13,5 milyar Avro tutarındaki ciro düzeyinin 500 milyon Avro üzerinde gerçekleşti. Şirketin 

geçtiğimiz çeyrekte faaliyet kârı 30 milyon Avronun üzerinde artarak, 677 milyon Avro oldu (2013: 646 

milyon Avro). DHL bünyesindeki EXPRESS ve SUPPLY CHAIN’in elde ettikleri çift haneli kâr 

rakamları EBİT’in 487 milyon Avroya çıkmasını sağladı (2013: 472 milyon Avro). Şirketin artan 

faaliyet gelirleri daha düşük tutardaki vergi harcamaları ve iyileşen finansal durumu sayesinde, 

Grubun konsolide net kârı üçüncü çeyrekte yaklaşık 70 milyon Avro artarak, 2014 yılında 468 milyon 

Avro oldu (2013: 399 milyon Avro). Bu, geçen yıl 0,33 Avro olan hisse başına düşen temel kazancın, 

2014 yılında 0,38 Avroya yükselmesine karşılık gelmektedir. 

Gelecek yıllarda da şirketin kazançlarında artış sağlamaya devam edeceği öngörülmektedir. 

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_in_the_third_

quarter.html 

5. UPS pilotları toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çözüme ulaşılamamış 
olmasına rağmen Noel’de dağıtımı aksatmamakta kararlılar 
Bağımsız Pilot Birliği sözcüsü Brian Gaudet, “United Parcel Service bu Noel’de dağıtım yapacak mı? 
İmalatçı, nakliyatçı, perakendeci ve tüketicilerin sorup durdukları soru bu. UPS'nin operasyonlarının 
tüm yönleri hakkında konuşabilecek bir konumda olmasak da, UPS’nin toplu iş sözleşmemizi 
sonuçlandırmamış olmasına rağmen, biz kendi adımıza bu Noel sezonunda dağıtım hizmeti sunmaya 
kararlı olduğumuzu söyleyebiliriz,” dedi. 
 
Gaudet sözlerini şu şekilde sürdürdü: “UPS geçen yıl tatil sezonu dağıtımında yaşanmış olan 
sorunların yeniden yaşanmasını önlemek için çok şey yaptı: 175 milyon $’lık bir “İş Yoğunluğu Planı” 
geliştirdi ve finanse etti; Teamsters’la toplu iş sözleşmesini bağıtladı; mevsimlik olarak istihdam ettiği 
personel sayısını yüzde yetmiş üç oranında artırdı. Ne var ki, UPS yapması gereken bir şeyi 
yapmadı; UPS, pilotları ile yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerini sonuçlandırmayarak, kendi 
hava operasyonlarını ihmal etti. Şu anda, UPS ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü 
yılındayız. Sürüncemede kalmış olan bu pazarlık sürecine rağmen, IPA bu tatil sezonunda dağıtım 
işini sürdürme kararlılığını korumaktadır. Ancak UPS’yi, müşterilerinin yararını göz önünde 
bulundurarak, bu kritik önemdeki yarım kalmış işi bitirmeye çağırıyoruz.” 
 
IPA verdiği bu mesajı güçlendirmek için Wall Street Journal’in 24 Ekim tarihli Asya, Avrupa ve Doğu 
ABD baskılarına tam sayfa ilan verdi. Bu ilana www.ipapilot.org adresinden erişilebilir. Bağımsız 
Pilotlar Birliği, United Parcel Service tarafından istihdam edilen profesyonel pilotları temsil etmektedir. 
 

6. FedEx Ground şoförlerin işçi olmadığını söylüyor. Kararı mahkemeler verecek 
Bağımsız yükleniciler her zaman FedEx’in yer hizmetlerinin bir parçası olmuştur ve şirket bunun 
rekabet alanında kendisini farklılaştırmaya yardımcı olduğunu söylemektedir. Şirket yaptığı bir 
açıklamada, “Bu iş modeli –müşteriler, yükleniciler ve FedEx Ground için- …çok başarılı ve yararlı 
sonuçlar vermektedir,” diyor. (UPS’deki şoförler işçi statüsündedir ve bir sendikaları bulunmaktadır). 
Ancak son dönemde, çeşitli mahkeme kararları, FedEx Ground’un şoförlerin yüklenici statüsünde 
olduklarına dair argümanlarını reddetti. Bu mahkeme kararları ABD’li şirketler arasındaki işçilere 
çalışan değil yüklenici olarak muamele etme genel eğiliminin önüne bir set çekebilir. 
 

http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_in_the_third_quarter.html
http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2014/group/dpdhl_boosts_revenues_and_earnings_in_the_third_quarter.html
http://www.ipapilot.org/
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Bir işçi hakları grubu olan Ulusal İstihdam Yasası Projesi’ne (NELP) göre, şirketler işçilere bağımsız 
yüklenici muamelesi yaparak, aralarında sigorta primi, işsizlik sigortası, kıdem tazminatı ve eyalet 
vergilerinin de yer aldığı bordro maliyetlerinde yüzde 30’a varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyor. 
Yale'de işletme profesörü olan James Baron, bağımsız yüklenicileri kullanmanın şirketlere çeşitli 
avantajlar sunduğunu söylüyor. Baron, “[Bu uygulama] kısmen talepteki ve gelecekteki koşullarla ilgili 
belirsizlikten ve şirketin ölçek büyütme ve küçültme bakımından daha fazla esnekliğe sahip olacağı 
düşüncesinden kaynaklanmaktadır,” diyor. 
  
Bağımsız yükleniciler ücret ve çalışma sürelerine ilişkin düzenlemelerin kapsamı içinde yer 
almadıklarından, bu işçilere fazla mesai ödenmesi gerekmemekte ve kendilerinden üniforma ve 
kamyon bakımı giderlerini karşılamaları talep edilebilmektedir. Yüklenicilerin sendikalaşma hakkı 
bulunmuyor ve Medeni Haklar Yasası’ndaki istihdamı koruyucu hükümlerin kapsamında yer 
almıyorlar. Dolayısıyla, bu hükümleri cinsel taciz veya ayrımcılık uygulamalarına karşı dava açmak 
için kullanamıyorlar. 
 
Portside.org web sitesinden alınmıştır. Makalenin tamamına bu adresten erişebilirsiniz: 
http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-
decide#sthash.npeNifWq.dpuf 
 

7. TNT’nin 3. çeyrek verileri açıklandı 
TNT, 47m € faaliyet zararı açıkladı (3. çeyrek 13: 3m € kâr). Bu sonucun ortaya çıkmasında yeniden 
yapılanma karşılıkları ve Fransa’daki rekabet davası için ayrılan 50m € tutarındaki karşılık etkili oldu. 
TNT, 1.646m € (%-2,0) ciro açıkladı. 
 
TNT’nin düzeltilmiş faaliyet gelirleri %28,2 oranında artış göstererek 50m € oldu (3. çeyrek 13: 39m 
€). Düzeltilmiş ciro bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,0 oranında geriledi, ancak China Domestic 
ve Hollanda’daki modacılık işinin satışı hesaba katıldığında, %2,7 oranında artış gösterdi. 
 
Dönem sonu net nakit stoku 414m € oldu (2. çeyrek 395m €). Ayrıca TNT'nin Outlook programının bir 
parçası olarak ana Avrupa karayolu ağına yapılmış olan dört yıllık, 185m € tutarında bir yatırım da 
var. 

Kaynak: http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/10/tnt-3Q14-results.html 

Daha önceden dolaşıma sokulmuş olan emek haberlerinin özetleri 
 

 Uluslararası sendikalar DHL Hindistan'a karşı bir mücadele stratejisi geliştiriyorlar 
 http://www.dhlblog.org/?p=1849 
 

 Hintli sendikalar DHL Hindistan’ın personeline karşı tutumunu ele alan toplantıya ev sahipliği 
yaptılar 

     http://www.dhlblog.org/?p=1844 
 

 Kolombiyalı İşçilere Desteğinizi Gösterin, Şimdi Yardımınıza İhtiyacımız Var 
http://www.dhlblog.org/?p=1833 

 Hindistan’dan Size Kocaman Bir Teşekkür (aynı zamanda Fransızca, İspanyolca ve Almanca) 
http://www.dhlblog.org/?p=1806 

 

http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf
http://portside.org/2014-10-19/fedex-ground-says-its-drivers-arent-employees-courts-will-decide#sthash.npeNifWq.dpuf
http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/10/tnt-3Q14-results.html
http://www.dhlblog.org/?p=1849
http://www.dhlblog.org/?p=1844
http://www.dhlblog.org/?p=1833
http://www.dhlblog.org/?p=1806
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 DHL Hindistan’da Durum: Radio Labour röportajı 
http://www.dhlblog.org/?p=1804 

 #DHLDelhi4’u desteklemek için şimdi harekete geçin  

http://www.dhlblog.org/?p=1774                                      

 Teamsters FedEx’te yolu açıyor 
 http://www.teamsters.ca/en/news/1946/the_teamsters_make_inroads_into_fedex  

 

 Hindistan’daki DHL Express’te yaşanan gelişmeler  
http://www.dhlblog.org/?p=1746 

                                 

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.dhlblog.org/?p=1804
http://www.dhlblog.org/?p=1774
http://www.teamsters.ca/en/news/1946/the_teamsters_make_inroads_into_fedex
http://www.dhlblog.org/?p=1746
mailto:abrahams_marshall@itf.org.uk

