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• Temiz Giysi, çocuk emeği kullanılmadan üretilen 
giysidir.

• İnsanca yaşama koşullarına yetecek ücreti alan 
işçinin ürettiği giysidir.

• Çevreye ve doğaya zarar vermeden üretilen 
giysidir.

• Anayasada tanımlı olan sendikal hakka saygı 
duyan işyerinde üretilen giysidir. 

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınarak, 
işçilerin hayatını riske atmadan üretilen giysidir.

Temiz Giysi Nedir? What are Clean Clothes?
• Clean Clothes are free of child labor.
• Clean Clothes are produced by the workers who 

get living wages to pay for their living conditions.
• Clean Clothes are eco friendly.
• Clean Clothes are produced in companies that 

respect union rights.
• Clean Clothes are produced in conditions which 

do not threaten the health, safety and lives of 
workers.
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Hazır giyim sektörü, tüm dünyada işe giriş ve işten 
ayrılma oranlarının en yüksek olduğu, kayıtsız emeğin 
ve çocuk emeğinin en sık kullanıldığı, işçi sağlığı ve 
güvenliğinin en sık göz ardı edildiği; dolayısıyla işçi 
haklarının en fazla suistimal edildiği emek yoğun bir 
sektördür. 

Temiz Giysi Kampanyası olarak, tekstil sektörü 
çalışanlarının yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek 
adına kurulduk; dünyanın her yerinden 250’den fazla 
örgütün birlikte çalıştığı bir ağın parçasıyız.

Okuyacağınız rapor, Temiz Giysi Kampanyası Türkiye 
örgütünün 2021 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri 
raporlamak üzere hazırlanmıştır.

2008 
Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi kuruldu. 

2009 
Kot kumlama tekniği Türkiye’de yasaklandı. 

2009 
Hukuksuz şekilde işinden kovulan DESA çalışanları, 

yürüttüğümüz kampanya sonunda haklarını alıp 
işlerine geri döndüler. 

2010
Silikozis hastalığı, hıfzıssıhha grubuna dahil edilerek 

tedavisi ücretsiz hale getirildi. 

2011 
6111 sayılı kanuna iki madde eklenmesi sağlanarak 
bütün silikozis hastalarına emeklilik hakkı tanındı. 

2012 
Pakistan’daki Ali Enterprises yangını ardından 

yürüttüğümüz kampanya sonunda Kik firması, 
yaralıların tedavisi ve hayatını kaybedenlerin yakınları 

için 5.15 Milyon USD ödemeyi kabul etti. 

2013 
Bangladeş’te yıkılan Rana Plaza’da 1138 işçi hayatını 

kaybetti ve binlerce işçi yaralandıktan sonra “Trust 
Fund” kampanyasına verdiğimiz destekle 2 yıl içinde 

30 milyon USD toplanmasını sağladık. Türkiye’den LC 
Waikiki’yi de bu fona ödeme yapmaya ikna ettik. 

2013 
Bangladeş’te yaşanan yangın ve yıkım felaketlerin 

ardından Bangladeş’te üretim yapan tüm markaların 
herhangi bir felaketten sorumlu olacağı bir antlaşma 

hazırladık. Türkiye’de yürüttüğümüz kampanya ile LC 
Waikiki ve Mavi de bu anlaşmaya imza attı. 

2015 
Mulberry için üretim yapan Türkiye’deki SF Deri, 

14 çalışanını sendika üyesi olduğu için haklarını 
ödemeden işten çıkardıktan sonra yürüttüğümüz 
global kampanyayla geri adım atıp çalışanlarının 

tazminatlarını ödedi.

2008
The Solidarity of Sandblasting Laborers is established

2009 
Sandblasting method is banned in Turkey 

2009 
After DESA Workers got fired unlawfully, they could 
turn back to their jobs and received their wages after a 
campaign we run with the Leather Work Union 

2010
Silicosis was included into the “free health care illnesses” 
group.

2011
 Law number 6111 got an appendix of two parts which 
allowed workers to retire if they suffered from silicosis.

2012
After the building of Ali Enterprises in Pakistan burnt down, 
our campaign against the German brand KIK was successful. 
The brand agreed to pay 5.15 Million USD to help injured 
survivors and dependents of those killed in the fire.

2013
The collapse of Rana Plaza in Bangladesh caused 1138 
lives and thousands survived wounded. The “Trust Fund” 
which we had supported collected 30 million USD in 2 
years. Also we had convinced LC Waikiki from Turkey to 
contribute into this fund.

2013
We have prepared an accord after the fire and collapse 
disasters in Bangladesh. The accord makes brands with 
subcontractors in Bangladesh responsible for accidents in 
their supplier factories. Mavi and LC Waikiki from Turkey 
had signed this accord. 

2015
SF Leather, subcontractor of Mulberry had fired 14 
workers unlawfully and without paying their indemnity 
because they have unionized. With the global campaign 
we run, SF Leather given in and paid all the indemnities 
to the workers.

The garment industry is one of Turkey’s most 
important source of employment and labor traffic, 
also neglecting health and safety rules, undocumented 
labor and child labor are widely prevalent.

The Clean Clothes Campaign (CCC) Turkey has been 
established to improve working and living conditions 
of textile workers. CCC Turkey is part of a network 
that consists of more than 250 non governmental 
organizations around the world.

The report you are reading is prepared to summarise 
the activities we have executed in 2021.

Temiz Giysi Kampanyası 
2021 Faaliyet Raporu

Clean Clothes Campaign 
2021 Activity Report

Bıraktığımız İzler Major Milestones 
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2017 
Temiz Giysi Kampanyası Türkiye ofisi kuruldu.

2017
www.meslekhastaligi.org sitesi açıldı. İnternet sitesi ve 

sosyal medya hesapları aracılığıyla yüzlerce işçi meslek 
hastalıklarıyla ilgili bilgi ve destek almak için başvurdu.

2018 
Bravo İşçileri Kampanyası kazanıldı. Geçmiş 

maaşları ve tazminatları ödenmeyen Bravo işçileriyle 
yürüttüğümüz kampanya olumlu sonuçlandı. Zara, 

tedarikçisi olduğu firmanın çalışanlarının ödenmeyen 
ücretlerini ödedi. 

2018 
H&M Sözünü Tut Kampanyası’na dahil olduk. 

H&M’in tüm işçilerine sağlayacağı yaşam ücreti 
sözünü tutup tutmadığına dair bir araştırma yaptık. 

Kampanya sonunda Türkiye’de H&M kıyafetleri 
üreten işçiler 1000’er TL zam aldılar. 

2018 
“Temiz Giysi Nedir?” videosu hazırlandı. Video, 650 

binden fazla insana ulaştı.

2019 
Mekanda Adalet Derneği’nin Umut Arşivi projesi 

kapsamında işçilerin başvurabileceği Acil Eylem 
Davaları duyuru videosu yayınlandı. 

2019 
Kot beyazlatmak için kullanılan potasyum 

permanganat kimyasalının işçilere zararını incelemek 
için yürüttüğümüz araştırmanın raporu yayınlandı. 

2019 
Türkiye’de tekstilde çalışan Suriyeli işçilerin çalışma 

şartlarını inceleyen araştırmamızın raporu yayınlandı. 

2019 
Hrant Dink Vakfı’nın fonladığı proje kapsamında 
meslek hastalıklarıyla ilgili Türkçe ve Arapça bilgi 

kitapçıkları ve videoları hazırlamaya başladık. 

2019 
Meslek hastalıklarının tanı ve teşhisleriyle ilgili bir 

uzman görüşü videosu yayınlandı.

2017 
Clean Clothes Campaign Turkey office has been established.

2017
www.meslekhastaligi.org (Occupational Disease) website 
has been launched. Hundreds of workers had contacted us 
through e-mail or social media accounts for health information 
about their occupations.

2018
Bravo Workers Campaign achieved its goals. We ran a campaign 
in support of Bravo workers who produced garments for Zara and 
who haven’t received their salaries for 6 months. At the end of our 
campaign, Zara had paid the unpaid salaries, compensations and 
fringe benefits to the workers in their supply chains.

2018
H&M Turn Around Campaign has been launched.
H&M Turn Around Campaign had achieved a 1.000TL 
which means 60% wage increase for every worker of H&M’s 
subcontractor in Turkey.

2018
Video titled “What is Clean Clothes?” has been published.  
This video reached more than 650 thousand views.

2019
Within the scope of the Hope Archive project of Center 
for Spatial Justice, the Urgent Appeal Case announcement 
video, which presents an application mechanism for workers 
facing rights violations, has been published.

2019
The report of the research we conducted to examine the 
damage to the workers’ health of the potassium permanganate 
chemical used to whiten jeans has been published.

2019
The report of our research examining the working conditions 
of Syrian textile workers in Turkey has been published.

2019
Within the scope of the project funded by the Hrant Dink 
Foundation, we started to prepare information booklets and 
videos on occupational diseases in Turkish and Arabic.

2019
An expert opinion video on the diagnosis of occupational 
diseases has been published.

2020
Nisan Coronavirüs salgının işyerlerinde yaygınlaşmasıyla 

birlikte, www.meslekhastaligi.org sitesi olarak 
“Çalışmaktan Kaçınma Hakkı” üstüne hukukçulardan 

uzman görüşü paylaştık. 

2020
COVID-19’un -başta sağlık çalışanları olmak üzeretüm 
çalışanlar için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için 

bir imza kampanyası başlattık. 

2020
2019’un son aylarında başladığımız “Suriyeli İşçilerin 

Meslek Hastalıkları Hakkında Bilgilendirilmesi” projesinin 
çıktıları olan kitapçık ve videoların yaygınlaştırılması için 

sosyal medya kampanyasına başladık. 

2020
Temiz Giysi Kampanyası web sayfasını güncelledik. 

Geçmiş ve güncel kampanyalarımıza, düzenlediğimiz 
eylemlere, araştırmalarımıza, faaliyet raporlarımıza, tekstil 

sektörü ile ilgili güncel verilere, meslek hastalığı ile ilgili 
yürüttüğümüz çalışmalara tasarımı yenilenen  
www.temizgiysi.org üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şubat
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlık Alanındaki 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulamalarında 
Yaygınlaştırılması” adlı proje kapsamında ilk webinarı 

gerçekleştirdik. 

Haziran
Haklara Destek Programı kapsamında Türkiye’de 

COVID-19 sürecinde tekstil sektöründe çalışan 
işçilerin koşullarını, işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik 

riskleri, işbölümünün yapısını, ücretlerde ortaya çıkan 
değişiklikleri belirlemeye yönelik bir alan araştırması 

yaptık ve  raporumuzu yayımladık. 

Eylül
“Sağlık Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Uygulamalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Perspektifinin Yaygınlaştırılması” adlı proje kapsamında 

kadın sağlık çalışanlarının iş yaşamlarını, iş güvenliği 
uygulamalarını ve ev-iş dengesini toplumsal cinsiyet 

perspektifiyle değerlendiren bir rapor yayımladık. 
 

2020
With the spread of the Coronavirus epidemic in the 
workplaces, we shared an expert opinion of the lawyers 
on the “Right to Avoid Working” on the website www.
meslekhastaligi.org

2020
We launched a petition campaign to accept COVID-19 
as an occupational disease for all employees, especially 
healthcare workers. 

2020
We started a social media campaign for the dissemination 
of booklets and videos, which are the outputs of the 
project “Informing Syrian Workers on Occupational 
Diseases”, which we started in the last months of 2019.

2020
We have updated the Clean Clothes Campaign web 
page. You can reach our past and current campaigns, the 
actions we organized, our researches, our annual reports, 
current data on the textile industry, and the studies we 
carry out on occupational diseases via the renewed 
design of www.temizgiysi.org.

February
We held the first webinar within the scope of the project 
titled “Dissemination of Gender Equality in Occupational 
Health and Safety Practices in the Field of Health”.

June
Within the scope of the Support to Rights Programme, 
we conducted a field research and published our report 
which sheds a light to the conditions of textile workers, 
the risks to occupational health and safety, the structure 
of the division of labor, and the changes in wages, during 
the pandemic in Turkey.

September
Within the scope of the project titled “Mainstreaming the 
Perspective of Gender Equality in Occupational Health 
and Safety Practices in the Health Sector”, we published 
a report evaluating the work lives, work safety practices 
and home-work balance of female health workers from a 
gender perspective.

2021

http://www.temizgiysi.org
http://www.temizgiysi.org
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Sağlık alanındaki işçi sağlığı ve iş güvenliği 
uygulamalarını, meslek hastalıkları ve iş kazalarını, 
ev-içi ve bakım emeğini tartışmak amacıyla 
sürdürdüğümüz webinar serisini başladık. 9 ay 
süren ve her ayın son haftasında canlı olarak 
yayınladığımız program kayıtlarına Meslek Hastalığı 
youtube kanalından ulaşabilirsiniz. 

2021 Yılında 
Yarattığımız Değişim

The Change We Had 
Resulted in 2021

We started the webinar series that we continue to 
discuss occupational health and safety practices in 
the field of health, occupational diseases and work 
accidents, domestic and care work. You can access 
the program recordings, which lasted for 9 months 
and broadcasted live in the last week of each month, 
on the Occupational Disease youtube channel.

12 Temmuz 2021 tarihinde Hrant Dink Vakfı tarafından 
düzenlenen Sivil Toplumla 7 Dakika adlı programın 
Mülteci Hakları Oturumuna katıldık. 

We attended the Refugee Rights Session of the 
program called 7 Minutes with Civil Society organized 
by the Hrant Dink Foundation on 12 July 2021.

Temiz Giysi Kampanyası ve 
www.meslekhastaligi.org 
ekibi olarak katıldığımız 
programlar: 

The programs we attended 
as Clean Clothes Campaign 
and Occupational Disease 
crew:

12 Temmuz July, 12

18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen 
Haklara Destek programı kapanış toplantısında 
programdan destek alan diğer dernek ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik.  “Destek Alan 
Kuruluşlardan İlham Veren Örnekler” başlıklı 
oturumda derneğimiz çalışanlarından Dila Hisarlı  hibe 
dönemindeki faaliyetlerimizi aktardı.

We came together with other associations and non-
governmental organizations that received support 
from the program at the closing meeting of the 
Support for Rights program held in İzmir between 
18-20 October 2021. In the session titled “Inspirational 
Examples from Supported Organizations”, one of 
our association’s employees, Dila Hisarlı, shared our 
activities during the grant period.

18-20 Ekim October, 18-20

FebruaryŞubat

https://www.youtube.com/channel/UCdBjSCgYwBIbHZQP0WC3j2Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCdBjSCgYwBIbHZQP0WC3j2Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCdBjSCgYwBIbHZQP0WC3j2Q/videos
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22 Kasım 2021 tarihinde Mekanda Adalet Derneği’nin 
yürüttüğü ‘İş dünyasında insan hakları’ projesi 
kapsamında düzenlenen, moderasyonunu Sena Nur 
Gölcük ve Özlem Zıngıl‘ın yaptığı etkinlik serisine 
derneğimizin yönetim kurulu başkanı Bego Demir 
ve genel sekreteri Gizem Yücelen konuşmacı olarak 
konuk oldu. 

Etkinlik sırasında dinleyicilerimizle birlikte insan hakları 
ilişkilerini şirketlerin insan haklarına saygı sorumluluğu 
çerçevesinde düşünmeye, tartışmaya devam ettik. 
Tekstil sektöründen hareketle şirketlerin ticari 
kararlarının insan haklarını nasıl etkilediği ile toplum ve 
bireylerin mevcut düzenin değişmesine nasıl bir katkısı 
olabileceğini tartıştık. 

Etkinlik boyunca katılımcılar kıyafetlerindeki etiketleri 
keserek üretim yerlerini menşei ülkelerine bağlamadılar. 
Bu şekilde tekstil sektöründeki değer zincirini 
görselleştirilmiş olduk, #followthethread hashtag’iyle 
sosyal medyada paylaşımlar yaparak moda markalarını 
tedarik zincirlerinde şeffaflığa davet ettik. 

The directors of our association, Bego Demir, and 
secretary-general, Gizem Yücelen, were guests 
speakers in the series of events moderated by Sena 
Nur Gölcük and Özlem Zıngıl, which was organized 
within the scope of the ‘Human rights in the business 
world’ project carried out by the Center for Spatial 
Justice on 22 November 2021.

During the event, we continued to think and discuss 
human rights relations with our audience within the 
framework of companies’ responsibility to respect 
human rights. Starting from the textile sector, we 
discussed how the commercial decisions of companies 
affect human rights and how society and individuals 
can contribute to the change of the current order.

During the event, the participants cut off the tags on 
their clothes, connecting their place of production 
to their country of origin. In this way, we visualized 
the value chain in the textile industry, sharing the 
#followthethread hashtag on social media and 
promoting transparency in supply chains.

22 Kasım

24 Eylül 2021 tarihinde Kristen Biehl’in Açık Radyo’da 
Hikayenin Her Hali başlıklı programının konuğu olduk. 
Sağlık çalışanlarıyla ilgili yayımladığımız raporun 
konuşulduğu programa raporun yazarı Dr. Yeşim 
Yasin, araştırmacısı Sena Arslan ve derneğimizde proje 
koordinatörü olarak çalışan Damla Uçak katıldı. 

The author of the report, Dr. Yeşim Yasin, the field 
researcher Sena Arslan and Damla Uzak, who works 
as a project coordinator attended to the Kristen Biehl’s 
program titled Every Side of the Story on Açık Radyo 
on September 24, 2021.

24 Eylül September, 24

November, 22

Halklara Destek, İzmir Support for Rights, Izmir

1

Female Healthcare Professionals During 
the Pandemic in the Gender Perspective

NEITHER 
GRATITUDE, 
NOR 
VIOLENCE

https://acikradyo.com.tr/hikayenin-her-hali/ne-minnet-bekliyorlar-ne-de-siddete-maruz-kalmak-saglik-calisanlari-sadece
https://acikradyo.com.tr/hikayenin-her-hali/ne-minnet-bekliyorlar-ne-de-siddete-maruz-kalmak-saglik-calisanlari-sadece
https://acikradyo.com.tr/hikayenin-her-hali/ne-minnet-bekliyorlar-ne-de-siddete-maruz-kalmak-saglik-calisanlari-sadece
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Araştırma Projelerimiz Research Projects

www.meslekhastaligi.org 
Occupational Disease web site

Meslek hastalığı; işçinin çalıştığı iş şartları nedeniyle 
ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya 
ruhsal rahatsızlık halidir. Kot kumlama mücadelesi 
süresince Türkiye’de meslek hastalığına dair bilgi ve 
hassasiyetin ne kadar yetersiz olduğunu fark edince  
www.meslekhastaligi.org sitesini kurmaya karar verdik.

Kurulduğu günden beri internet sitesinde 200’den fazla 
haber ve köşe yazısı yayınladık. İnternet sitemiz 2018 
yılında 42 bin kişi tarafından ziyaret edildi ve Facebook 
hesabımızdaki paylaşımlar 103 bin 562 kişiye ulaştı.

Ayrıca tıp, hukuk ve halk sağlığı konusu uzmanlarının 
görüşlerini paylaştık ve ihtiyacı olan işçilere danışmanlık 
hizmeti sağladık. 2018 yılı içinde hastalığının mesleki 
kaynaklı olduğundan şüphelenen 96 işçi internet sitemiz 
ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bizimle iletişime 
geçip destek istedi. Bizimle iletişime geçen işçilerin tamamı 
ihtiyacı doğrultusunda gönüllü doktorlarımıza ya da gönüllü 
hukukçularımızla bir araya getirildi. 

Occupational disease is defined as any chronic ailment, 
temporary or permanent illness (physical or mental) 
that occurs as a result of work or occupational activity. 
While we were working on banning sandblasting 
methods we had noticed the lack of interest and 
knowledge and also insufficient source of information 
about this topic and we decided to create a web site.

Since the day of launching the website, we have 
published more than 200 news and articles. In 2018 the 
website had 42.000 visitors and our Facebook postings 
had reached 103562 accounts.

We also shared expert opinions about medical, law 
and public health topics and consulted workers who 
demanded information about occupational diseases. In 
2018, 96 workers contacted us through our website or 
social media accounts and asked for help about their 
occupational diseases. Volunteer medical doctors and 
volunteer lawyers contacted all of them.

Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden 
Pandemide Kadın Sağlık Çalışanları

NE  
MiNNET  
NE  
SiDDET 

COVID-19 Salgınının Tekstil Sektörü İşgücüne 
Etkisi Araştırması- “Maskeni Tak, Çalışmana Bak!” 
adlı raporumuz COVID-19 ile birlikte gündeme 
gelen ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği, yıllık 
izinlerin zorunlu kullanımı; mesafe, maske ve 
hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına dair soruları 
içermektedir. Raporda elde ettiğimiz en önemli 
bulgulardan biri, Türkiye’deki kayıt dışı istihdam 
oranının çok yüksek olmasının yanı sıra kayıt dışı 
çalışan işçilerin hiçbir haklarının olmadığı ve hiçbir 
hak iddia etmedikleridir. Raporumuzu Türkçe ve 
İngilizce olarak okuyabilirsiniz.

“Ne Minnet Ne Şiddet”: Toplumsal Cinsiyet 
Perspektifinden Pandemide Kadın Sağlık Çalışanları 
Raporu adlı çalışmamız kadın istihdam oranının 
yüksek olduğu sağlık alanında ek ödemeler, bakım 
emeği, ulaşım, artan kaygı seviyesi, sağlık çalışanına 
şiddet, kişisel koruyucu ekipmanların sağlanması 
ve bunların kadın bedenine uygunluğu ile ilgili 
konuları içeren raporu Türkçe ve İngilizce olarak 
okuyabilirsiniz.

Our report titled The Impact Of Covid-19 
Pandemic On The Textile Industry Workforce - 
“Put Your Mask on and Keep Working!” addresses 
issues like unpaid leave, short-time working 
allowance, compulsory use of annual leaves. It 
includes questions about whether the distance, 
mask and hygiene rules are followed. One of the 
most important findings we have obtained in the 
report is that the unregistered employment rate in 
Turkey is very high and that unregistered workers 
have no rights and do not claim any rights. You can 
read our report in Turkish and English.

Our study titled “Neither Gratitude, Nor Violence”: 
Female Healthcare Professionals During the 
Pandemic in the Gender Perspective deals with 
additional payments, care work, transportation, 
increased level of anxiety, violence against health 
workers, provision of personal protective equipment 
and their suitability for the female body in the field 
of health where female employment rate is high. 
You can read the report, which includes related 
topics, in Turkish and English.

Maskeni Tak, Çalışmana Bak! 

Ne Minnet Ne Şiddet

PARENTAL 
STATUS OF 
PARTICIPANTS

TYPE OF 
EMPLOYMENT

33

W I T H

C H I L D R E N

46

376

P U B L I C 

S E C T O R

W I T H O U T 

C H I L D R E N

P R I V A T E 

S E C T O R

Neither Gratitude, Nor Violence

Put Your Mask on and Keep Working!

http://www.meslekhastaligi.org 
http://www.meslekhastaligi.org 
http://www.temizgiysi.org/wp-content/uploads/2021/06/ccc-covid19-rapor-final.pdf
http://www.temizgiysi.org/wp-content/uploads/2021/06/CCC-Turkey-report-final-english-version.pdf
http://www.temizgiysi.org/wp-content/uploads/2017/03/Ne_Minnet_Ne_Siddet_TR.pdf
http://www.temizgiysi.org/wp-content/uploads/2017/03/Ne_Minnet_Ne_Siddet_ENG.pdf
http://www.temizgiysi.org/wp-content/uploads/2017/03/Ne_Minnet_Ne_Siddet_TR.pdf
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Faaliyet Raporu 2021 Activity Report

Basın Yansımaları Reflections from Media
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Faaliyet Raporu 2021 Activity Report
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Üyelerimiz, Gönüllülerimiz & Destekçilerimiz
Members, Volunteers & Supporters

Abdulhalim Demir, Aybala Yalçın, Bahar Kılınç, Banu Uzpeder, Bedri Soylu,
Bilge Altay,  Boğaç Oydemir, Damla Uçak, Deniz Çıkış, Deniz Öztürk, Dila Hisarlı,  
Ege Akyüz, Elif Soylu, Erhan Yarar, Ezgi Hünerli, Fevzican Abacıoğlu, Fırat Seymen, 

Gizem Yücelen, Hasan Tayfur Onat, Hayder Ateş, İlke İşisağ, Kübra Bıçak,  
Merve Kanak, Mukadder Ezel Yılmaz, Ola Bavarşi, Öncül Kırlangıç Sedef Arık,  

Selcan Özgür, Semra Emran, Serhat Emre, Sevinç Arslan, Suat Yalçın, Şükrü Atsızelti, 
Dr. Tahir Teken, Tuğba Demir, Ufuk Güngör, Su Canan Vardal, Volkan Işıl,  

Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan



Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Halil Paşa Sokak, Ömer Abed Han, Kat 4 No 3-4 Karaköy, 34425 Beyoglu/İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 212 251 99 79  E-posta: info@temizgiysi.org

temizgiysi.org

TemizGiysiKampanyasi cccturkey temizgiysi Temiz Giysi Kampanyası

http://temizgiysi.org
https://www.facebook.com/TemizGiysiKampanyasi
https://twitter.com/cccturkey
https://www.instagram.com/temizgiysi/
https://www.youtube.com/channel/UCkGLHDshFSykxoRgGthwBjQ
https://www.facebook.com/TemizGiysiKampanyasi
https://twitter.com/cccturkey
https://www.instagram.com/temizgiysi/
https://www.youtube.com/channel/UCkGLHDshFSykxoRgGthwBjQ

