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IndustriALL Küresel Sendikası Türkiye'deki Gates ve Rapro 
Kimya'yı sendikal haklara saygı duymaya ve Lastik-İş ile 

diyaloga girmeye çağırıyor 

 

Sayın Baylar,  

Bu mektubu, Türkiye dahil 140 ülkede üretim tedarik zincirinde elli milyondan fazla işçiyi 
temsil eden IndustriALL Küresel Sendikası adına Gates ve Türkiye'deki iştiraki olan Rapro 
Kimya'yı sendikal haklara saygı göstermeye, sendika üyelerini rahatsız etmeyi bırakmaya ve 
mümkün olan en kısa zamanda Lastik-İş ile diyaloğa girmeye çağırmak için yazıyorum. 
Lastik-İş'in (Türkiye Petrol, Kimya ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası), IndustriALL Küresel 
Sendikası’nın Türkiye'deki üyelerinden biri olduğunu lütfen unutmayın. 

Gates iştiraki olan Rapro Kimya Turizm Bilişim San. ve Tic. A.Ş.'nin  İzmir Kemalpaşa ve 
Manisa Turgutlu'daki iş yerlerinde çalışan yeterli çoğunluğa sahip işçiler, ulusal iş hukuku ve 
uluslararası temel çalışma standartları ile güvence altına alınmış olan sendikaya katılma 
temel haklarını kullanmış ve böylece Lastik-İş'e üye olmuştur. 

Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 Aralık 2019 tarihinde Lastik-İş'in 
Rapro Kimya'da toplu sözleşme görüşmeleri yapabilmek için yeterli yasal çoğunluğu elde 
ettiğini onaylamıştır. 

Yönetiminiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yetkinin 
gereklerini yerine getirmek yerine, Lastik-İş'in yeterli yasal çoğunluğa sahip olmadığını iddia 
ederek yetki yazısına yargı yoluyla itiraz etmiştir. Bu, Türkiye'deki işverenler tarafından toplu 
iş görüşmeleri sürecini durdurmak için iş mevzuatındaki boşlukları kullanmak için iyi bilinen 
bir taktiktir. 

Yönetiminizin sendika üyelerine, sendikadan istifa etmeleri için baskı yapmaya devam ettiği 
bilgisini aldık. Ayrıca, 13 sendika üyesinin işlerdeki sözde düşüş nedeniyle işten çıkarılmak 
zorunda kaldıklarını biliyoruz ancak anladığımız kadarıyla, bu tüm çalışanlara sendika 
üyeliğinden uzak durmaları için açık bir mesajdı. 

Çalışanların kendi seçtikleri sendika aracılığıyla toplu olarak örgütlenme ve sözleşme hakkı 
da dahil olmak üzere temel çalışma haklarının, ulusal ve uluslararası mevzuatta yer aldıkları 
için müzakere konusu olamayacağını bilmelisiniz. 

Rapro Kimya operasyonlarındaki durumu kabul edilemez buluyoruz. 
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Lastik-İş üyeleri, şirketinizin mahkeme davasını geri çekmenizi ve mümkün olan en kısa 
sürede toplu sözleşme görüşmeleri yapılmasını talep ediyor. İnatçı duruşunuzda ve hareket 
etmemenizdeki ciddi hayal kırıklığının sonucu olarak iş yerinde gerginlikler arttığı için hızlı 
hareket etmeniz önemlidir. 

Lastik-İş, Türkiye'de çok yapıcı iş ilişkileri ile tanınan, işletmelerin sürdürülebilirliği ile işçi 
hakları ve çıkarları arasında bir denge kurmanın önemini açıkça abilen tecrübeli bir 
sendikadır. 

Bu nedenle Gates ve iştiraki olan Rapro Kimya'yı temel işçi haklarına saygı duymaya, 
sendika üyeleri üzerindeki baskıyı durdurmaya ve Lastik-İş ile iyi niyetli diyalog kurmaya ve 
müzakerelere katılmaya çağırıyoruz. 

Gates ve Rapro Kimya'nın ivedi şekilde düzeltici önlemler alacağını ve bunun sonucunda 
IndustriALL Küresel Sendikası’nın özellikle küresel düzeyde bağlantılarımız olan ana 
müşterilerinize karşı başka bir işlem yapmasına gerek olmayacağını umuyoruz.  

Hızlı yanıtınızı ve harekete geçmenizi bekliyorum.  

Saygılarımla, 

 

Valter Sanches 

Genel Sekreter 

 

 
Bilgi: 
Alaaddin Sarı  
Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı 


