
 
 

  

1 Eylül 2010: 
Türkiye`deki UPS isçileriyle dayanı şma günü 
Dünya Taşımacılık Konederasyonu (ITF), dünyadaki tüm emek örgütlerini 1 ve 15 Eylül günlerinde 
İstanbulda direniş gösteren UPS işçileri ve TÜMTİS Sendikası ile dayanışmaya çağırıyor! 
(http://www.itfglobal.org/additional/index.cfm/languageID/14/page/3113) 
 

ITF üyesi TÜMTİS Sendikası 2009 yılı sonlarından itibaren 5000 işçiyi kapsayan örgütlenme çalışması 
sürdürmektedir. UPS-Türkiye İşvereni bu sendikalaşmaya anti-demokratik şekilde karşı çıktı. Türkiyenin 
geçerli yasalarını da çiğneyerek 150 aktif sendikalı işçiyi işten attı. TÜMTİS 3 Mayıstan beri bu haksızlığa 
karşı direnmektedir.  (http://www.verdi.de/psl/weltweit/solidaritaet-mit-tumtis) UPS yöneticileri İşçileri 
sendikadan istifa etmeleri için tehdit ve taciz etmektedir. İşveren 2 Temmuz da İzmirde işçilere silah 
çekerek çatışma ve şiddeti tırmandırmaya başladı. Taşeron şirketler Polis korumasında devreye sokuldu. 
Yani Exukotiv güç taraflı davranmaktadır. (http://www.itfglobal.org/solidarity/UPSTurkey.cfm).  
 

Bu direniş aynı zamanda türkiyede çalışma yaşamının demokratiklerştirilmesi için bir mücadeledir. UPS 
İşçileri devletin ve işverenin keyfi tutumuna karşı Adalet mücadelesi veriyorlar! Temel bir hak olarak 
Örgütlenme özgürlüğü ve sendikalaşma mücadelesi veriyorlar!  
 

Ve ITF dünyanın 154 ülkesindeki üye sendikaları ile birlikte TÜMTIS’in bu kararlı mücadelesini 
destekliyor. ITF ve sayısız Emek örgütü UPS Atlanta ve Brüksel yönetimine, Türkiyedeki UPS yöneticileri 
ve Türkiye Başbakanı’na endiselerini belirten yazılar yazdı; ama maalesef bir yanıt alınamadı. Sayısız 
sendika destek gönderdi ve uluslararası delegasyonlar İstanbuldaki UPS direnişini ziyaret ettiler. 
(http://www.tumtis.org/v1/index.php) 
 

5-12 Ağustos 2010 tarihlerinde Mexico City’de ITF’nin 42. Kongresinde uluslararası dayanışma kararı 
alındı. Konferans, dayanışmayı sürdürme ve TÜMTIS’in örgütlenme mücadelesine desteğini teyyid etti. 
Kongre ayrıca bu dayanışmanın somut ve pratik olmasi çagrısında bulunmaktadır. TÜMTIS’in adil bir 
sonuç elde etmesi için desteklenmesi amacıyla ‘UPS Haksizlik degil Adalet Dagit!’ sloganı altında 1 ve 15 
Eylül 2010 tarihlerinde dayanışma eylemleri kararı alındı. 
http://www.itfglobal.org/additional/index.cfm/languageID/14/page/3113  
 

Ne yapabilirsiniz? 
ITF, 154 ülkedeki üyelerine Türkiye’deki UPS isçileriyle dayanışma göstermek, isten atiıan isçilerin 
koşulsuz olarak işe geri alınmasını sağamak ve daha fazla mağduriyet olusmaması için gerekli adımların 
atılmasını saglamak amacıyla her tür yasal ve meşru eylemle harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor. 
 

Eğer sendikaniz UPS isçilerini temsil ediyorsa işyerlerinde dayanışma eylemleri ve bilgilendirme 
toplantıları düzenleyebilirsiniz. UPS müsterisiyseniz yerel UPS ofislerine protesto ziyaretinde bulunun. Bu 
sorunun çözümlenmesi için Atlanta’daki UPS merkezine Sosyal diyaloğu kabul etmesini için talep edin! 
Ankara hükümetini Başbakanlık ve Çalışma bakanlığı nezdinde protesto edip çözüm talebinde 
bulunun.Lütfen bizi eylemlerinizden haberdar edin. Direniş hattını desteklemek için mali katkida bulunun.  
İşçilerle ekmeğinizi bölüşün ve lütfen aşağıdaki hesaplara bağış yapın. 
 

Dayanışma için Hesap Numaraları:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITF yapacağınız dayanışma eylemlerini bildirmeniz için iletisimden sorumlu bir kisi belirlemeniz 
çagrısında da bulunuyor (http://www.itfglobal.org/campaigns/contact-person.cfm/formbuilder/96/p/1) 
İletişim sorumlusuna kampanya bilgileri yollanacak. Bu kisiyle TÜMTIS ve dünyadaki ITF sendikalarına 
gerçek zamanlı güncellemeler göndermek için 1 Eylül günü bağlantıya geçilecektir. 
 

Bu örgütlenme sadece Türkiye taşımacılık sektörü için değil, dünya çapında taşımacılık işçileri için hayati 
önem taşıyor. Eğer UPS başarılı olursa, ulusötesi diğer sirketler UPS gibi sendika-karşıtı tutumlar 
alabileceklerine dair mesaj almış olacaklardır. Eğer sorulariniz varsa lütfen bizle ilişkiye geçme 
konusunda tereddüt etmeyin. http://www.itfglobal.org/additional/index.cfm/languageID/14/page/3112  
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