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Türkiye Ulusal Temas Noktası (UTN)- Ön Değerlendirme Dokümanı 

 

Gerçekleştirilen ön değerlendirmenin ardından, Türkiye UTN’si taraflara 

(PUTZMEISTER Makina San ve Tic. AŞ ile Türk Metal Sendikası) arabuluculuk 

yapmayı teklif etmeye karar vermiştir.  

 

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Örgütü (OECD) üyesi ve OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberine 

(Rehber) taraf olan Türkiye, Rehberin tanıtımı ve rehberle ilgili her türlü uygulamaya ilişkin 

iletişim platformu olma görevini yerine getirmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını 

Türkiye Ulusal Temas Noktası olarak belirlemiştir.  

Türkiye Ulusal Temas Noktasına (Türkiye UTN) Türk Metal Sendikası (bundan sonra 

“Sendika” olarak anılacaktır) tarafından 29 Mayıs 2017 tarihinde PUTZMEISTER Makina San 

ve Tic. A.Ş.’nin (bundan sonra “Putzmeister” olarak anılacaktır) Rehberde yer alan ilkeleri ihlal 

ettiğine dair iddiasını içeren özel durum bildirimi iletilmiştir.  

Türkiye UTN’si ön değerlendirme sürecinin bir parçası olarak, taraflarla temas kurmuş, ek bilgi 

ve belgeleri talep etmiş ve özel durumda belirtilen iddialarla ilgili olarak taraflarla ayrı ayrı ve 

özel toplantılar gerçekleştirmiştir.  

Toplantılar sonrasında, Türkiye UTN’si aşağıda belirtilen hususlarla ilişkili olarak bildirimin 

daha detaylı olarak incelenmesine karar vermiştir:  

• Bildirimi yapan taraf, bildirimde belirtilen hususlara ilişkin haklı bir gerekçeye sahiptir.  

• Putzmeister, dünyanın farklı bölgelerinde sürdürdüğü faaliyetleri ile çok uluslu bir 

şirket niteliğinde olup Rehberde belirtilen ilkelere taraftır.  

• Sendika tarafından gündeme getirilen konular belgelendirilmiştir.  

• Söz konusu bildirimin ele alınması, Rehberin hedef ve etkinliğinin artırılmasına katkı 

sağlayacaktır.  

Ancak, söz konusu özel durum bildiriminin daha detaylı olarak incelenecek olmasının herhangi 

veriye dayalı araştırmaya ya da hüküme dayanmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ön 

değerlendirmeye dayalı olarak Türkiye UTN’si taraflar arasında arabuluculuk yapmayı teklif 

ederek yapıcı diyalog ortamı sonucunda bir çözüme ulaşmayı amaçlamaktadır.  

Bu doküman, taraflarla e-posta aracılığıyla paylaşılacak ve bir ay içerisinde herhangi aksi bir 

görüş gelmemesi durumunda https://tuys.sanayi.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.  

  

https://tuys.sanayi.gov.tr/
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İzlenen Prosedürün Özeti 

29 Mayıs 2017 tarihinde, Türkiye UTN’si Sendika yetkilileri tarafından imzalanan bir mektup 

aracılığıyla Putzmeister firmasının Rehber’in 5. Bölümünde belirtilen ilkeleri ihlal ettiği 

iddiasını içeren bir özel durum bildirimi almıştır.  

15 Haziran 2017 tarihinde, Türkiye UTN’si söz konusu bildirimin alındığını ifade ederek 

Sendikanın konuyu destekleyen ek bilgi ve belgeleri iletmesini talep etmiştir. 18 Haziran 2017 

tarihinde ise, Sendika talep edilen bilgi ve belgeleri e-posta ile göndermiştir.  

İletilen bilgi ve belgelerin incelenmesinin ardından, konunun mevzuat anlamındaki 

hususlarının netleştirilmesi amacıyla Türkiye UTN’si tarafından aralarında Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığının da yer aldığı ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurulmuştur.  

2017 ve 2018 yılında, konuyu gündeme getiren Sendika ve konuya muhattap işyeri 

temsilcileriyle özel durum bildiriminde yer alan iddialarla ilgili özel toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. Sendika, Türkiye UTN’sinin Putzmeister ile yaşanan soruna çözüm 

sağlanması ve yapıcı diyalog ortamının oluşturulması amacıyla arabuluculuk yapmasını talep 

etmiştir. Toplantılar boyunca, konu ile ilgili olarak asliye hukuk ve ceza mahkemelerinde 

davaların da eş anlı olarak görülmekte olduğu ve bazılarının sonuçlandığı bilgisi de iletilmiştir.  

Putzmeister Hakkında 

Almanya menşeili Putzmeister firması, dünya genelinde Avrupa, Amerika, Asya, Ortadoğu ve 

Afrika, Rusya ve Hindistan’da yer alan 20 iştiraki aracılığıyla beton pompaları üretimi alanında 

faaliyet göstermektedir.   

Tekirdağ/Çerkezköy’de 2007 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren firma, toplamda 433 

kişiye istihdam sağlamaktadır. Türkiye’de 14 farklı yerde bayilik ağı, İstanbul, Ankara ve 

İzmir’de de satış ve satış sonrası hizmet merkezleri bulunmaktadır.  

Türk Metal Sendikası Hakkında 

1963 yılında kurulan Türk Metal Sendikası’nın, otomotiv, beyaz eşya, elektronik, demir çelik 

ve yan sanayide istihdam edilen tüm işçilerin sendikal haklara sahip olmasına yönelik vizyonu 

bulunmaktadır. Türk Metal Sendikası ayrıca 21 ülkede 19 milyon üyeye sahip Uluslararası 

Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun da kurucu üyesidir.  

Türk Metal Sendikası, Türkiye’nin en büyük 10 büyük sanayi kuruluşunun 8’inde, 100 büyük 

sanayi kuruluşunun 40’ında örgütlü bir sendikadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Mercedes 

Benz Türk AŞ, Ford Otosan, Bosch, Arçelik, BSH, Karsan, Renault, BMC, Tofaş, Türk Traktör, 

Delphi, Hema, MAN Türkiye AŞ, Erdemir… 

Sonuç 

Türkiye UTN’si taraflara sunmayı teklif edeceği arabuluculuk hizmeti ile OECD Çok Uluslu 

Şirketler Rehberi 5. Bölümünde yer alan sendikal faaliyetlere yönelik hususların anlaşılması ve 

geliştirilmesi konusunda uyumun artırılmasına katkı sağlayacağına inanmaktadır.  
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SPECIFIC INSTANCE « PUTZMEISTER IN TURKEY» 

May 13, 2019 

Turkish National Contact Point Initial Assessment 

 

After its initial assessment, Turkish NCP decides to offer its good offices to the parties, 

PUTZMEISTER Makina San ve Tic. A.Ş. and to the Turkish trade union Turkish Metal 

Union (Türk Metal) 

 

Turkey, as an OECD Member and adherent country to the OECD Guidelines for Multinational 

Enterprises  (hereinafter: the Guidelines), entitled the Ministry of Industry and Technology as 

the National Contact Point to promote the Guidelines and act as a forum for discussion of all 

matters relating to the Guidelines. 

Turkish National Contact Point (hereinafter: Turkish NCP) received a specific instance 

notification submitted by the Turkish trade union TÜRK METAL SENDİKASI (hereinafter: 

Trade Union) on May 29, 2017 regarding an alleged violation of the Guidelines by 

PUTZMEISTER Makina San ve Tic. A.Ş. (hereinafter: Putzmeister). 

As part of the initial assessment process, Turkish NCP contacted both parties, requested 

supporting documents and held separate and confidential meetings to address the specific 

instance allegations.  

After these meetings, Turkish NCP decided that the notification requires further consideration 

based on the following criteria:   

• the notifying party is a concerned party with a legitimate interest in the issues 

raised in the notification; 

• Putzmeister is a multinational enterprise with operations in different regions and 

subject to the Guidelines; 

• the issues raised by the Trade Union are material and substantiated, 

• the consideration of this specific instance may contribute to the Guidelines’ 

objectives and effectiveness, 

It should be noted that the decision to further examine this specific instance is not based on any 

fact-finding substantive research, nor does it represent any judgment. Based on this initial 

assessment, Turkish NCP will offer parties its “good offices” to come to a solution through 

constructive dialogue.  

This statement will be shared with parties involved via e-mail and it will be published online at 

https://tuys.sanayi.gov.tr unless a comment is received within a month from either party.   

  

https://tuys.sanayi.gov.tr/
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Summary of the Procedure followed  

On May 29, 2017, Turkish NCP received a specific instance notification via a letter signed by 

the Trade union targeting Putzmeister about alleged violation of Chapter V of the Guidelines.  

Turkish NCP acknowledged the receipt of the letter on July 15, 2017 and requested the Trade 

Union to submit some additional supporting documents. On July 18, 2017 the Trade Union sent 

those documents via e-mail.  

After a thorough examination of the submitted documents, Turkish NCP contacted relevant 

authorities including the Ministry of Family, Labor and Social Security regarding the legal basis 

of the issues raised.  

In 2017 and 2018, confidential meetings were made with both the party raising the issue and 

the business involved to address the specific instance and related considerations. The Trade 

Union requested Turkish NCP’s assistance to enter into mediation with Putzmeister in order to 

remedy the situation and to engage in a constructive negotiation locally. Throughout meetings, 

it was also acknowledged that several legal and criminal proceedings were under way and some 

of them were finalized in the meantime.  

About Putzmeister 

Putzmeister is a German manufacturer of concrete pumps that has operations in 20 subsidiaries 

through Europe, America, Asia, MENA, Russia and India.  

The company has been in operation since 2007 in Çerkezköy/Tekirdağ of Turkey and employs 

433 people in total. The company has a distribution network of 14 and sales and after-sales 

services in Istanbul, Ankara and İzmir.  

About Turkish Metal Union (Türk Metal) 

Established in 1963, Turkish Metal Union has a vision of unionization of metal workers in 

automotive, consumer durables, electronics, iron-steel and supply industries. It is also a 

founding member of International Eurasian Metal Workers Federation which has 19 million 

members across 21 countries.  

Turk Metal is an authorized union in leading Turkish companies (8 out of top 10 industrial 

enterprises, 40 out of top 100), namely: Mercedes Benz Türk AŞ, Ford Otosan, Bosch, Arçelik, 

BSH, Karsan, Renault, BMC, Tofaş, Türk Traktör, Delphi, Hema, MAN Türkiye AŞ, 

Erdemir… 

Conclusion 

The Turkish NCP is of the opinion that further offering of “good offices” to parties may enhance 

and clarify the OECD due diligence recommendations for multinational enterprises regarding 

the unionization rights of workers as stated in the Chapter V of the Guidelines.  

 


