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H&M grubu dünya genelinde 4.801 mağaza¹ ile dünyanın en büyük perakendecilerden 
biri. Firma Kasım 2013’te bir açıklama yayınladı: “Daimi tedarikçilerimizin tamamı 
2018 itibariyle çalışanlarına adil yaşam ücreti ödemek üzere maaş yelpazelerini 
yenilemek zorundadır. Verilen tarihe kadar çalışan tekstil işçisi sayısı 850.000’e 
varacaktır.”² H&M, bu taahhütte bulunulduğu zaman, “altın” ve “platin” olarak 
adlandırdığı daimi ve imtiyazlı tedarikçilerinde çalışan işçiler H&M ürünlerinin %60’ını 
üretmekteydi.³

H&M’in ilan ettiği tarih yaklaşırken Temiz Giysi Kampanyası, söz konusu tedarikçi 
fabrikaların bir kısmında işçilerin ne kadar maaş aldığını ve bu ücretlerin yaşam 
ücretlerine ne kadar yakın olduğunu kontrol etmek üzere yola koyuldu.

Bizim anlayışımıza göre, “yaşam ücreti” standart bir çalışma haftasında kazanılmalı, 
işçinin ve ailesinin beslenme, barınma, sağlık, giyim, ulaşım ve eğitim gibi temel 
ihtiyaçlarını karşılamalı ve bunlara ek olarak birikim yapmaya veya acil durumlar için 
güvence olarak tutmaya yarayacak %10 ihtiyari gelir içermelidir. 

Araştırmacılarımız Bulgaristan, Türkiye, Hindistan ve Kamboçya’dan 62 işçi ile 
mülakat yaptı. Bu dosya, araştırmamızın temel bulgularını açıklamakta, H&M’in ve 
tedarik zincirindeki firmaların taahhütlere ne ölçüde uyduğuna ışık tutmaktadır.

H&M’İN DAİMİ TEDARİKÇİLERİNİN ÖDEDİĞİ MAAŞLARA İLİŞKİN ARAŞTIRMA BULGULARI

H&M: 
vaat edİlen adİl yaşam ücretİ,
gerçek İSE AÇLIK SINIRI
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Hindistanlı ve Türkiyeli işçiler yaşam ücretinin yaklaşık üçte biri oranında kazanıyor. Kamboçya’daki 
işçilerin kazandığı ücret yaşam ücretinin yaklaşık yarısı ediyor. Bulgaristan’da mülakat yapılan 
işçilere, standart çalışma saatleri için taban yaşam ücretinin %10’undan daha azı ödeniyor. 

BULGULARIN ÖZETİ

BULGARİSTAN TÜRKİYE KAMBOÇYA HİNDİSTAN

9% 29% 46% 35%

İŞÇİLERİN ALDIĞI ÜCRETİN YAŞAM ÜCRETİNE ORANI

Araştırmaya tabi olan ülkelerin ve Avrupa Birliği’nin mevcut yoksulluk sınırı, hem asgari ücretlerden hem de 
işçilerin ortalama gündelik kazançlarından oldukça yüksek. Bulgaristan’da mülakat yapılan H&M işçileri, 
haftada 80 saat çalışmalarına rağmen Avrupa Birliği yoksulluk sınırının üçte ikisinden az kazanıyor! 

VAHŞİ İŞ KANUNLARI VE İNSAN HAKKI İHLALLERİ ALTINDA AÇLIK SINIRI ÜCRETLERİ

•  Mülakat yapılan işçilerin hiçbirinin 
aldığı ücret, yaşam ücretinin 
yakınından bile geçmiyor.

•  Mülakat yapılan işçilerin çoğunluğu 
ve aileleri açlık sınırında yaşıyor. 

•  İşçilerin beyan ettiği fazla mesai 
saatleri sıklıkla yasal sınırları aşıyor.

•  Mülakat yapılan işçiler arasında pazar 
günleri çalışmak oldukça yaygın.

•  Fazla mesai ücretleri, her zaman 
yasal koşullara uygun ödenmiyor.

•  Ücretlerinin nasıl hesaplandığını bilen 
işçi neredeyse yok.

•  İşyerinde baygınlık geçirmek, 
araştırmaya konu edilen fabrikalarda 
oldukça yaygın gibi görünüyor.

•  Araştırılan fabrikalardaki işçilerin 
tamamı bağımsız işçi sendikalarında 
örgütlenmekten korkuyor.

BULGARİSTAN’DAKİ İŞÇİLER AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YOKSULLUK SINIRININ ÜÇTE İKİSİNDEN AZ KAZANIYOR

€375
€259

€98
  Standart mesai saatleri için      Fazla mesai ücreti ve diğer ödeneklerle birlikte     AB Gelir ve Yaşam Koşulları İstatistiklerine göre yoksulluk sınırı

net asgari ücret    net asgari ücret
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Bulgaristan’da mülakat yapılan işçilerin hiçbiri 
standart bir çalışma haftasında yasal asgari ücreti 
kazanamıyor ve hak edilen fazla mesai ücreti hiçbir 
işçiye tam olarak ödenmiyor. 

Hindistan ve Türkiye’de mülakat yapılan işçilerin 
bir kısmı ancak fazla mesai yaparak ve kotalarını 
doldurmaları durumunda yasal asgari ücrete 
ulaşabiliyor. Bu durumda yalnız mesai saatlerinde 
çalışarak asgari ücretin kazanılabilmesi yasal 
zorunluluğu ihlal edilmektedir. Ayrıca Uluslararası 
Çalışma Örgütü, bu durumu zorla çalıştırma olarak 
tanımlıyor. 

Hindistan’da mülakat yapılan işçilerin bir kısmı fazla 
mesai yaparak bile yasal asgari ücreti kazanamıyor. 

İşçiler yalnız temel yaşam ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için aşırı uzun saatler çalışmak 
zorunda kalıyor. Araştırmaya konu olan altı 

fabrikanın üçündeki fazla mesai saatleri genellikle 
yasal sınırı aşıyor. Pazar günleri de çalışılması 
ülkelerin tümünde sık görülüyor. H&M’in 
Bulgaristan’daki bir “altın” tedarikçisinde yapılan 
fazla mesai süreleri, araştırma sürecinde akıl almaz 
seviyelere ulaştı. 

Fabrikaların tamamında işçiler bağımsız 
sendikalarda örgütlenmekten korkarken, altı 
fabrikanın ikisinde sendikal hareketler bilfiil 
engellenmiş. Araştırmanın gerçekleştiği dört 
ülkedeki H&M tedarikçisi fabrikalarda işçilerin 
örgütlenme özgürlüğünün düzenli olarak ihlal 
edildiği ve maaşların düşük tutulmasında bu 
ihlallerin önemli payı olduğu araştırmacılar 
tarafından ifade ediliyor. 

Mülakat yapılan çoğu işçi, maaşlarının nasıl 
hesaplandığını bilmiyor. 

Dört ülkede de fazla mesai ücretlerinin ödenmesinde 
ve disipline bağlı maaş kesintisi yoluyla 
usulsüzlükler yapılmakta. 

Açlık sınırındaki ücretler, sürekli baskı altında 
tutulan çalışma ortamı, kadınlara ek yük olan ev 
ve bakım işleri, çalışma ortamındaki kötü hava 
kalitesi ve yüksek sıcaklık gibi pek çok etken 
yüzünden Bulgaristan, Kamboçya ve Hindistan’daki 
fabrikalarda çalışırken bayılmak sıradan bir çalışma 
rutini haline gelmiştir. 

2016’da yayınlanan araştırma raporumuz “When 
‘Best’ is Far From Good Enough. Violations of 
Workers’ Rights at Four of H&M ‘Best-in-Class’ 
Suppliers in Cambodia” 4 (“En İyi” Bile “Yeterince İyi” 
Olmadığında: H&M’in Kamboçya’daki “Sınıfının En 
İyisi” Tedarikçilerinden Dört Tanesinde İşçi Hakkı 

İhlalleri) son araştırmamızla karşılaştırıldığında 
Kamboçya fabrikalarında durumun iyileşmediği 
görülüyor.

Fazla mesai ödemelerindeki usulsüzlükler sürerken, 
disiplin cezalarından kaynaklanan ücret kesintileri 
aynı şekilde devam etmekte. Mülakat yapılan işçilerin 
aktardığına göre kısa vadeli iş sözleşmelerinde artış 
var, işçilerin sağlık koşulları kötüye gitmiş görünüyor.

YAŞAM
ÜCRETİ
ÖDE GIDA

1

SAĞLIK

3

GİYİM

5

BİRİKİM

7

KİRA

2

EĞİTİM

4

ULAŞIM

6“  ÜCRETLER O KADAR DÜŞÜK Kİ 
SADECE TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI 
KARŞILAMAK İÇİN BİLE FAZLA 
MESAİ YAPMAK ZORUNDA 
KALIYORUZ.” (Hindistan’da bir işçi)
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İşçiler günde 12 saat, haftada yedi gün 
çalışmaya zorlanıyor ve standart mesai 
saatlerinde çalışarak yasal asgari ücret 
kazanmaları mümkün değil.

İşçiler sadece yasal asgari maaş miktarını 
kazanabilmek için bile fazla mesai yapmak 
zorunda kaldıklarını, ama bazen fazla mesai 
yapmanın da asgari ücret kazanmaya yetmediğini 
belirtiyor. Günde 12 saat, haftada yedi gün 
çalışmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Bazen 
aralıksız 24 saat çalışıp devamında ertesi günün 
vardiyasına başladıkları oluyor. Bu araştırmanın 
yapıldığı süreçte haftada 44 saat fazladan mesai 
yapılmaktaydı (Hafta içi günde 4 saat + hafta sonu 
2 x 12 saat). Bu çalışma saatleri, fazla mesai ve 
kesintisiz çalışma saati için belirlenen tüm yasal 
sınırların çok çok üstünde. 

Peki haftada 44 saat fazla mesai yapan işçiler yasal 
asgari ücret kazanabiliyor mu?

Bulgaristan’daki iş kanununa göre fazla mesai 
ücretleri hafta içi normal ücretin %50 fazlası, 
hafta sonu normal ücretin %75 fazlası ve resmi 
tatil günlerinde normal ücretin %100 fazlasının 
ödenmesi gerekiyor. Fabrikada en yüksek ücret 
alan işçilerin yaklaşık net 900 BGN (Bulgar Levası) 
(459 Euro / 549 USD) aldığı söyleniyor. Bulgar 
bir tekstil işçisi için bu rakam oldukça yüksek. 
Ancak bu miktar, haftalık 44 saat fazla mesaiyi 
de içeriyor. Bu durumda normal çalışma saatleri 
içindeki net ücretin ancak 341 BGN (174 Euro / 
208 USD) olduğu görülüyor ki bu rakam net 400 
BGN (204 Euro / 244 USD)5 olan yasal asgari 
ücretin altında. Beyan edilen ortalama net ücret 
olan 507 BGN (259 Euro / 309 Dolar) üzerinden 
hesaplandığında normal çalışma saatleri içinde 
kazanılan ücretin aylık6 192 BGN (98 Euro / 117 
USD) olduğu ve saatlik çalışma ücretinin 1 BGN 
(0,51 Euro / 0,61 USD) olduğu görülüyor.  

Mülakat yapılan işçilerden birisi kendisine 

herhangi bir iş sözleşmesi verilmediğini 
belirtti. Ayrıca işçilerin beyanına göre fabrika, 
evden çalışan işçiler de çalıştırıyor. Evden 
çalışan işçiler defolu giysilerin tamiri gibi işler 
yapıyorlar. Bu tip işçilerin çalışma koşulları ise 
gözlemlenemedi. İşçiler, fabrikada yapılacak iş 
denetimleri öncesinde idari rehberliğin kendilerine 
denetimcilere nasıl cevap vermeleri gerektiğini 
anlattıklarını ifade ediyor. Ayrıca yönetimin 
sendikalaşma çabalarını da engellendiği işçiler 
tarafından belirtildi.

H&M’İN ‘ALTIN’ TEDARİKÇİLERİNDEN
Koush Moda VAKASI

 BULGARİSTAN

“  PARAMIZ YETMEDİĞİ İÇİN 
KIYAFETLERİMİZİ İKİNCİ EL ALIYORUZ. 
BAZEN ALDIKLARIMIZ H&M MARKA 
OLUYOR!”                       

9%

İŞÇİ MAAŞININ 
YAŞAM ÜCRETİNE

ORANI

“  BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK. 
BU CİVARDA BAŞKA İŞ YOK.”

(Bulgaristan’da bir işçi)
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BGN192
EUR 98

USD117
Mülakat yapılan işçilerin standart çalışma saatlerine göre aylık ortalama net maaşları (fazla mesai ücretleri dahil 
edilmeden, yıllık net maaş üzerinden hesaplanarak) 8

BGN 400
EUR 204
USD 244

Araştırma dönemindeki yasal asgari net ücret (Mart-Mayıs 2018) 9

BGN 507
EUR 259
USD 309

Mülakat yapılan işçilerin fazla mesai ve diğer ödemeler dahil ortalama net maaşı

BGN 528
EUR 269
USD 318

Açlık sınırı: 2017 yılında ülkedeki ortalama net gelirin %60’ı 10

BGN 737
EUR 375
USD 429

2017 yılında bir aile için açlık sınırı: AB Gelir ve Yaşam Koşulları İstatistiklerine göre 11

BGN 800
EUR 407
USD 465

İşçi sendikasının yasal asgari ücret talebi: Bulgaristan Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(KNSB / CITUB) 2017 12

BGN 1,000
EUR 511

USD  597
İşçi sendikasının yasal asgari ücret talebi: Podkrepa Konfederasyonu 2017 13

BGN 2,180
EUR 1,112
USD 1,330

Mülakat yapılan işçilere göre 2018 tahmini 
taban yaşam ücreti 14 

BGN  2,340
EUR 1,192

USD  1,471

İşçi sendikasının düzgün bir yaşam için 
asgari maliyet (yaşam ücreti) hesaplaması: 
Bağımsız İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(KNSB / CITUB), Nisan 2018 15

BULGARİSTAN ÜCRET BASAMAKLARI 7

“  FABRİKAYA SABAH SAAT 8’DE GİRERSİN, AMA NE ZAMAN 
ÇIKABİLECEĞİNİ ASLA BİLEMEZSİN. BAZEN EVE SABAH SAAT 4’TE 
GİDEBİLİYORUZ.” (Bulgaristan’dan bir işçi)
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İşçiler çalışma koşulları hakkında 
şikayet etmekten korkuyor.

Fabrikada 2009 yılında dokuz kadın işçinin 
hayatını kaybettiği ölümcül kazadan sonra 
işçilerin üstündeki baskı artmış durumda. 
İşçiler kovulmaktan korktukları için çalışma 
koşulları hakkında şikayet etmekten çekiniyor. 
Bu yüzden araştırmacılar kendileriyle 
konuşmaya gönüllü işçi bulabilmek için çok 
daha fazla çaba sarf etmek zorunda kaldı.

İşçiler, sözleşme ücretlerinin asgari ücretin 
çok az üzerinde olduğunu beyan ettiler; aylık 
net asgari ücret 1.603 TL (334 Euro) iken 
onlar aylık ortalama 1.750 TL (365 Euro) 
kazanıyorlar. Bu işçiler genellikle hane içinde 
para kazanan tek kişiler.  

İşçiler, haftada ortalama 23 saat fazla mesai 
yapıldığını ifade ediyor. Ancak kimi zaman 
haftada 45 saat fazla mesai yaptıkları da oluyor. 
“Her gün sabah 8.00’den gece yarısına kadar” 
çalışıyorlar. Söz konusu fazla mesai saatleri 
Türkiye’deki çalışma yasalarına aykırı (Azami 
fazla mesai süresi: Ayda 78 saat, yılda 270 
saatten az olmalıdır) Ayrıca işçilerin ifadesine 
göre fazla mesai ödemelerinde kesintiye de 
gidilmekte. Mülakat yapılan işçiler disiplin 
bahanesiyle ücretlerinden ceza kesintilerinin de 
oldukça yaygın olduğunu belirtiyor. 

TÜRKİYE ÜCRET BASAMAKLARI 16

Araştırma dönemindeki yasal asgari net ücret (Mart-Mayıs 2018)
TRY 1,603

EUR 334
USD 414

TRY 1,750
EUR 365
USD 452

Mülakat yapılan işçilerin normal çalışma saatlerine göre ortalama net 
maaşları (Fazla mesai ücreti dahil edilmeden, sözleşmedeki ücretlere göre)

TRY 1,957
EUR 408
USD 505

Mülakat yapılan işçilerin fazla mesai ve diğer ödemeler dahil 
ortalama net maaşı  

TRY 1,893
EUR 416
USD 491

İşçi sendikasının yasal asgari ücret talebi: Türk-İş Konfederasyonu 17

TRY 5,250
EUR 1,333
USD 1,496

2017 Haziran’daki hesaplara 
göre bir aile için açlık sınırı 18 

TRY 5,331
EUR 1,133
USD 1,403

İşçi sendikasının düzgün bir yaşam için 
asgari maliyet (yaşam ücreti) hesaplaması: 
Türk-İş Konfederasyonu, Şubat 2018 19

TRY 6,130
EUR 1,182
USD 1,414

Mülakat yapılan işçilere göre tahmini 
taban yaşam ücreti, Mayıs 2018 20 

İŞÇİ MAAŞININ 
YAŞAM ÜCRETİNE

ORANI 

 TÜRKİYE

29%

İSTANBUL ŞUBESİ, H&M’İN ‘ALTIN’ TEDARİKÇİLERİNDEN
Pameks Gİyİm VAKASI

“  BAZEN AİLEMİ BİLE GÖREMİYORUM. EVE GELİR 
GELMEZ YATAĞA YIĞILIYORUM. ”         (Türkiye’den bir işçi)
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Daha da güvencesiz iş sözleşmeleri, karşılığı 
verilmeyen rutin fazla mesailer, maaşlardan 
ceza kesintileri ve işçilerin kötüye giden 
sağlık durumları.

2016 tarihli “When ‘Best’ is Far From Good Enough. 
Violations of Workers’ Rights at Four of H&M ‘Best-
in-Class’ Suppliers in Cambodia”4 (“En İyi” Bile 
“Yeterince İyi” Olmadığında: H&M’in Kamboçya’daki 
“Sınıfının En İyisi” Tedarikçilerinden Dört Tanesinde 
İşçi Hakkı İhlalleri) raporunda incelenen dört 
fabrikanın ikisini bu araştırmada yeniden inceledik. 
Amacımız, geçen süre zarfında ücret seviyeleri ve 
hak ihlalleri konularında herhangi bir gelişme olup 
olmadığını incelemekti.

2016’daki gibi mülakat yapılan işçilerin tamamı, 
fazla mesai yapmadıkları durumda, en azından aylık 
asgari ücret alabiliyor. Temiz Giysi Kampanyası’nın 
fazla mesai hariç ortalama ücreti 173 dolar olarak 
belirttiği 2016 tarihli araştırmasına kıyasla, beyan 
edilen mesai hariç aylık ücret ortalaması %29 
artış göstermiş. Bu durum zorunlu asgari ücretin 
%21 artmış olmasından kaynaklanıyor (2016’da 
140 dolar iken 2018’de 170 dolara çıktı). Asgari 
ücretteki bu artış birkaç yıllık işçi grevleri ve ücret 
mücadelelerinin sonunda elde edildi. 

EASTEX GARMENT CO., LTD. AND SEDUNO 
INVESTMENT CAMBO FASHION CO., LTD. VAKASI

 KAMBOÇYA

H&M’İN ‘PLATİN’ TEDARİKÇİLERİNDEN 
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Fazla mesai için standart ücretten %50 daha fazla ödenmesinin zorunlu olduğunu göz önünde 
bulundurursak, işçilerin aldıklarını beyan ettiği fazla mesai ücretlerinin (ortalama 63 USD), ortalama fazla 
mesai süresinin gerektirdiği ek ödemeden (66 USD) daha düşük.22 Pazar günleri yapılan fazla mesaiye 
%100 daha fazla ücret ödenmesi gerektiği de dikkate alındığında, ödenen ücretle ödenmesi gereken 
ücret arasındaki fark daha da büyüyor. Mülakat yapılan işçilerin tamamı araştırmadan önceki 3 ay içinde 
ortalama 3,4 Pazar günü çalışmak zorunda kalmış. Buradan çıkarılabilecek tek sonuç, fazla mesai 
ödemelerinin bazen yasalara uygun şekilde yapılmadığı. 

Araştırmaya katılan işçilerin üçte ikisi işte bayılmış ve işçilerin tamamı aşırı su kaybı yüzünden glikozlu 
serum takviyesi almak zorunda kalmış. 2016’ya kıyasla işçilerin sağlığı kötüye gitmiş görünüyor. Bunun 
yanı sıra kısa süreli sözleşme şartları da ağırlaşmış. İşçilerin büyük çoğunluğu (%85) imzaladıkları iş 
sözleşmelerinin sadece üç ila altı ay geçerliliği olduğunu söylüyor. 2016’da sınırsız süreli sözleşme yapılmış 
işçi sayısı daha fazlaydı. Kamboçya yasaları, yalnız ilk iki yıl için sabit süreli sözleşmeye izin veriyor. Kısa 
süreli iş sözleşmesi yapılan işçilerin üçte ikisi fabrikada iki veya üç yıldan daha uzun süre için çalışıyor. Bu 
süreden sonra yasa, işçilerin istihdam türünün sınırsız süreli sözleşmeliye döndürülmesini zorunlu kılıyor.  

Kamboçya iş kanununun 126. ve 129. maddelerine göre yasadışı olmasına ve H&M’in etik kurallar 
tüzüğünde de izin verilmemesine rağmen tüm işçiler maaşlarından disipline bağlı ceza kesintileri 
yapıldığını ifade ediyor. Diğer konularda olduğu gibi bu durum da 2016’yla kıyaslandığında daha iyiye 
gitmemiş görünüyor.

KAMBOÇYA ÜCRET BASAMAKLARI 23

KHR 683,482
EUR146
USD170

KHR 896,568
EUR 190
USD 223

KHR 1,149,860
EUR 244
USD 286

KHR 998,319
EUR 171
USD 207

KHR 1,939,606
EUR 410

USD 477

Araştırma dönemindeki yasal asgari ücret (Haziran 2018, asgari ücret 5 Ekim 2017’de belirlenmiş) – Yasal 
olarak zorunlu asgari ücret sadece giyim ve ayakkabı sektöründeki işçiler için geçerli 24

İşçi sendikasının yasal asgari ücret talebi: Kamboçya Emek Federasyonu, 
1 Mayıs 2018 25

Mülakat yapılan işçilerin fazla mesai hariç ortalama net/brüt maaşı

Mülakat yapılan işçilerin fazla mesai ücreti dahil ortalama brüt maaşı

2017 için Asya Taban Ücreti 26

Uluslararası Çalışma Örgütü, asgari ücrette 2016 
yılından önce yapılan zammın (enflasyona göre 
ayarlanan sembolik zam) enflasyona kıyasla çok 
daha az, hatta neredeyse yok hükmünde olduğunu 
belirtti. 21 Bu da demek oluyor ki 2016’dan önceki 
yıllarda asgari ücretteki artış enflasyon etkisini 
neredeyse karşılayamamış. 

Fazla mesai konusunda durum değişmemiş 
görünüyor: İşçiler düzenli olarak günde 10 saat 
çalıştıklarını ifade ediyorlar; yani günlük standart 
olan sekiz saat çalışma artı yasal olarak mümkün 
olan iki saat fazla mesai. Oysa Kamboçya iş 
kanununa göre fazla mesai yalnızca istisnai veya 
acil durumlarda yapılabilmektedir. Ayda ortalama 
41 saat fazla mesai yapılıyor olması, bu durumun 
olağan olduğuna işaret ediyor; işçiler bir aydaki 
26 standart iş gününün (haftada altı gün) en az 
20’sinde fazla mesai yapıyorlar.

46%

İŞÇİ MAAŞININ 
YAŞAM ÜCRETİNE

ORANI 
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Ücret ve fazla mesai konularında pek çok 
usulsüzlük var. 

Hindistan’daki işçiler çalıştıkları fabrikaların isminin geçmesini 
istemediler. 

Fabrikaların birinde işçiler fazla mesai yapmalarına rağmen 
gelirlerinin asgari ücrete erişemediğini ifade etti. Mülakat 
yapılan işçilerin dörtte üçü ücretlerinden disipline bağlı ceza 
kesintileri yapıldığını belirtti. 

Araştırma esnasında fabrikaların birinde, yasal azami sınır 
10 saat olmasına rağmen, günde 11 saat veya daha fazla 
çalışılıyordu. Genellikle akşam molası yapılmıyordu. Söz konusu 
fabrika, araştırmaya dahil edilen diğer fabrikalara kıyasla fazla 
mesai ile ilgili yasaları çok daha fazla ihlal etmekteydi.

Mülakat yapılan bazı işçiler kendilerine parça başı ödeme 
yapıldığını, bu şekilde çalıştıklarını ve ödemeyi nakit aldıklarını 
ifade ediyor. Bu işçiler hemen her pazar günü, yani haftanın 
yedi günü çalışmış ve kendilerine ücret pusulası da verilmemiş. 
Görüştüğümüz işçilerin geri kalanına fazla mesai ücretleri 
bazen nakit olarak ödeniyor ve ödemeler ücret pusulalarına 
düzgün olarak yansıtılmıyor. Ek olarak, işçiler kendilerine yasal 
olarak ödenmesi zorunlu olan fazla mesai ücreti miktarının 
ödenmediğini beyan etti. Örneğin yasal olarak pazar günü 
çalışıldığı durumda normal mesai ücretinin iki katı ücret 
ödenmek zorundadır. 

İşçilere göre her iki fabrikada da ne sendika ne de işçi 
temsilcisi var. 

INR 7,531/7,339
EUR 94/91

USD 116/113
Araştırma döneminde 1. seviye bir dikişçi için yasal asgari net ücret (Mart-Mayıs 2018) 

INR 7,776
EUR 97

USD 120
Mülakat yapılan işçilerin fazla mesai hariç ortalama net maaşları

INR 9,245
EUR 115
USD 142

Mülakat yapılan işçilerin fazla mesai ücreti dahil ortalama brüt maaşı

INR 18,000
EUR 224
USD 277

İşçi sendikasının yasal asgari ücret talebi: Hindistan Sendikalar 
Birliği Merkezi (CITU) VE Tüm-Hindistan İşçi Sendikaları Kongresi 
(AITUC) 28 

INR 22,000
EUR 297
USD 340

2017 için Asya Taban Ücreti 29

HİNDİSTAN ÜCRET BASAMAKLARI 27

 HİNDİSTAN

H&M’İN İKİ ‘ALTIN’ TEDARİKÇİSİ VAKASI

35%
İŞÇİ MAAŞININ 

YAŞAM ÜCRETİNE
ORANI 
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Bu fabrika başlangıçta bizim saha araştırmamızın kapsamı dışındaydı, 
ancak işçilerin acil talebi ile dikkatimizi buraya yönelttik.

2018’in başında Shahi’nin Bangalor’daki 8. Birim fabrikasında işçiler 
kast sınıfları ve dinî inançları nedeniyle fiziksel saldırı, ölüm tehdidi ve 
hakaretlere maruz kaldılar. Toplu işten çıkarmaya yönelik tehditler yapıldı 
ve 15 işçi işten uzaklaştırıldı.30 Hak ihlalleri, Shahi tarafından fabrikada bir 
sendikal örgütlenmeyi engellemek ve buna bağlı olarak tekstil işçilerinin 
ücretlerindeki artış talebini önlemek için kasti olarak gerçekleştirildi. 
Shahi Exports Pvt. Ltd., yıllık 850 milyon dolardan fazla ciro ile 
Hindistan’ın en büyük giyim imalatçısı. Buna rağmen Shahi’nin 8. Birim 
fabrikasındaki işçiler saatte yaklaşık 0,62 USD veya 0,57 Euro kazanıyor 
(a.g.e, sayfa 3).

Fabrikada yaşanan ve Shahi Ltd’den kaynaklanan bu sorunlarla ilgili, 
KOOGU, (Karnataka Eyaleti Giyim İşçileri Sendikası) fabrikanın müşterisi 
olan H&M dahil tüm markalardan sorunun çözümüne müdahil olmaları 
için talepte bulundu. Temiz Giysi Kampanyası ve Asya Taban Ücret Birliği 
(AFWA), bu taleplerinde KOOGU’yu (ve İşçi Hakları Konsorsiyumu’nun 
düzeltici faaliyet tavsiyelerini) aktif olarak destekledi. Bu girişimler 
sonucunda ücret ve çalışma koşullarını düzenlemek için bir toplu 
sözleşme görüşmesi başlatabilmek adına hazırlanacak Mutabakat 
Bildirisi’nin 31 müzakereleri başladı. Ancak sendika ve yönetim görüşmeye 
başlamış olmasına rağmen toplu sözleşme görüşmelerine henüz 
geçilmedi. Temiz Giysi Kampanyası, İşçi Hakları Konsorsiyumu ve Asya 
Taban Ücret Birliği, H&M’den işçilerin sendika oluşturma, sendikaya 
katılma ve toplu sözleşme haklarını garanti altına almasını ve işçilerin 
örgütlenme özgürlüğünü, Shahi 8. Birim’e karşı desteklemesini bekliyor. 
Ayrıca, perakendeci devi H&M, altın tedarikçilerinin ülkedeki tüm 
birimlerinde örgütlenme özgürlüğüne saygı duyulduğu konusunda aktif 
olarak işçilerin bilgilendirilmesinde rol almalı.

 HİNDİSTAN

BANGALOR, H&M’İN ‘ALTIN’ TEDARİKÇİLERİNDEN
Shahi Exports Pvt Ltd. VAKASI
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A. 40 yaşında, evli, üç çocuğu var ve bir tekstil 
fabrikasında çalışıyor. Ev işlerini yapmak 
ve ailesine sofrayı hazırlamak için sabah 
saat 4.30’da kalkıyor. Fabrikaya zamanında 
yetişebilmek için genellikle kahvaltı öğününü 
atlıyor. İşe bir dakika geç kalsa bile bir saatlik 
ücretinin kesildiğini belirtiyor. Fabrikada mesai 
sabah saat 7.30’da başlıyor. Standart bir günde 
akşam 18.30-19.00 gibi işi bitiyor ama fabrikada 
sık sık fazla mesai yaptırılıyor.

Fabrikada çalışırken iki kere bayılmış. Birinde 
birkaç dakika içinde kendine gelmiş ama ikinci 
sefer düşerken başını bir makineye çarpmış ve 
iç kanama geçirdiği için mesai arkadaşları onu 
hastaneye götürmek zorunda kalmış. 

Ailede para kazanıp eve ekmek götüren tek kişi 
o. Bu da demek oluyor ki aylık sadece 6.000 INR 
(85 Euro) ücretle beş kişilik bir aileye bakıyor.

HİNDİSTAN’DA GİYİM 
İŞÇİSİNİN BİR GÜNÜ

“  AİLEDE PARA KAZANAN TEK KİŞİ 
BENİM. ÇOCUKLARIMIN OKULA 
GİTMESİNİ SAĞLAMAM LAZIM. ONLARA 
İYİ BİR GELECEK SAĞLAMAK İÇİN ÇOK 
ÇALIŞMAM LAZIM. İLERDE BENİM GİBİ 
TEKSTİL İŞÇİSİ OLMASINLAR DİYE...”
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Araştırılan ülkelerin tamamında; haftanın yedi 
gününe yayılan uzun çalışma saatleri, işçiler 
üzerindeki baskı, yüksek sıcaklık, gürültü ve 
iyi havalandırılmayan bir çalışma alanı ile 
perçinleniyor. Böyle bir ortamda tüm vaktini 
geçirmek zorunda kalan işçilerin işyerinde 
bayılması sıradan bir durum oluyor. 

Sıklıkla tekrarlanan pazar günü mesaileri, işçilerin 
biraz dinlenmek ve işyerindeki sıkıntılardan 
uzaklaşmak için bir günü bile olmadığı anlamına 
geliyor. Buna ek olarak, kadın işçiler fabrika işinin 
beraberinde ev ve aileleriyle de ilgilenmek zorunda. 
Tüm bu faktörler bir araya gelince iş ortamı kadın 
işçilerin sağlığına ciddi zarar veriyor. 

“  İŞ YERİNDE KADIN BİR 
ARKADAŞIMIZ BAYILDIKTAN SONRA 
İŞTEN ÇIKARILDI. ” 
          

(Bulgaristan’dan bir işçi) 

Araştırma kapsamında Hindistan’daki fabrikada 
mülakat yaptığımız kadın ve erkek işçilerin beşte 
biri önceki seneler içinde bayılmış ve neredeyse 
bir o kadarına da glikozlu serum bağlanmış. 

Hindistan’da kadın işçilerin neredeyse tamamı 
geçmişte bayılmış veya serum desteği almış. 
Mülakat yapılan her üç Hindistanlı kadından 
biri ve her üç Kamboçyalı işçinin ikisi işyerinde 
bayılmış. Bulgaristan’da mülakat yapılan işçiler 
ise bayılmayı işte her gün gerçekleşen bir olay 
olarak görüyor. 

“  FABRİKADA OLSUN EVDE OLSUN 
ZAMANIMIN ÇOĞUNU ÇALIŞARAK 
GEÇİRİYORUM. DİNLENMEYE HİÇ 
ZAMANIM YOK. ”  (Hindistan’dan bir işçi)

Düşük ücretler süt ya da yumurta gibi protein 
bakımından zengin yiyeceklerin az tüketilmesine 
yol açıyor. 

Örneğin Hindistan’da her on görüşmeciden 
dördünden fazlası (%43) ailelerinde sütün 
nadiren tüketildiğini ifade etti. Kamboçyalı 
işçiler, araştırmacılara asla süt alamadıklarını 
söylediler. 

“   DAHA UCUZ OLDUĞU İÇİN DÜŞÜK 
KALİTELİ GIDALARDAN ALIYORUZ. ”                                              

           (Hindistan’dan bir işçi)

İşçilerin aldıkları bu düşük ücretlerle nasıl 
geçindiği sorulduğu zaman Kamboçyalı işçiler 
öncelikle ve en fazla gıdadan kesinti yaptıklarını 
söylediler. Ücretleri ile neyi satın alamadıkları 
sorulduğu zaman ise hepsi: “besleyici gıdalar” 
ve “et” diye cevap verirken bunları “yeterli uyku” 
takip etti. 

“  HER GÜN O KADAR YORULUYORDUM 
Kİ SONUNDA İSTİFA ETMEK ZORUNDA 
KALDIM.”                 (Bulgaristan’dan eski bir H&M işçisi)

Hindistan ve Kamboçya’daki kadın işçiler, besin 
değeri yüksek gıdaları erkeklerden daha az 
miktarda tüketme eğiliminde. “Kalori eksikliği ile 
bitmek bilmeyen çalışma saatlerinin birleşimi, 
verilmeyen ücretlere karşın talep edilen emek ile 
beraber oldukça vahşi bir hal alıyor.” 32

“   YEMEKLERİMİZİ EVDEN 
GETİRİYORUZ Kİ BİRAZ PARA BİRİKTİRİP 
ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİNE 
HARCAYALIM.”            (Hindistan’dan bir işçi)

AÇLIK SINIRI ÜCRETLERİNİN İŞÇİLERİN BESLENMESİ 
VE SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELER?
CİNSİYETÇİ BİR DURUM



13

AÇLIK SINIRI ÜCRETLERİNİN İŞÇİLERİN 
AİLELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELER?
Araştırmanın yapıldığı tüm ülkelerdeki işçiler, aşırı yorucu bir işin üstüne ev işleri ve ailedeki 
bakım işlerini de üstlenmenin çok zor olduğunu ifade ediyor. 

Ayrıca aldıkları düşük ücretler nedeniyle, sosyal veya kültürel etkinlikler yapmayı veya tatile 
gitmeyi hayal bile edemiyorlar. 

23 yaşındaki Hintli bir işçi, aldığı düşük ücretle bir aileyi geçindirebileceğini düşünmediği için 
evliliği ertelediğini belirtti.

“  ÇOCUKLARIM İMKÂNIMIZ YETMEDİĞİ İÇİN OKUL ETKİNLİKLERİNE 
KATILAMIYOR. BAZEN SINIF ARKADAŞLARI ÇOCUKLARIMLA YOKSUL 
OLDUĞUMUZ İÇİN ALAY EDİYOR.  ”     (Türkiye’den bir işçi) 

“  BEN AKRABALARIMLA YAŞIYORUM, AİLEMİ MEMLEKETİMDE BIRAKTIM. 
BURADA HEP BERABER YAŞAMAYA GÜCÜMÜZ YETMİYOR. ” (Hindistan’dan bir işçi)

“  SIK SIK ŞİRKETTEN AVANS ALIYORUM VE BİR SONRAKİ AY GERİ ÖDÜYORUM. 
EN BÜYÜK KIZIMI OKULA YAZDIRMAYA YETECEK PARAM YOK. SENEYE BİR DAHA 
DENEYECEĞİM. MAAŞIM ÇOK DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİ 
HAKKINDA GERÇEKTEN ENDİŞELENİYORUM. ”       (Hindistan’dan bir işçi)

“  SİNEMADA BİR FİLM İZLEMEYE ASLA GÜCÜMÜZ YETMEZ. TATİLE ÇIKMAYI 
HAYAL BİLE EDEMEM. ÇOCUKLARIMI NADİREN GÖRÜYORUM. KOCAM EVE 
GİTTİĞİMDE YORGUN VE TÜKENMİŞ OLMAMDAN ŞİKAYET EDİYOR.”            (Bulgaristan’dan bir işçi) 
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H&M NELER VADETTİ?
2013’te H&M “Adil yaşam ücretlerine giden yol 
haritası”nı (Roadmap towards fair living wages) 
yayınladı ve 850.000 işçiye 2018 itibariyle adil 
yaşam ücreti karşılığında çalışacağı umudunu 
verdi. H&M’e göre bu yol haritası, tedarik zincirinde 
çalışan işçilere adil yaşam ücreti sağlayacak 
dört strateji içeriyordu: 1) Fabrika sahiplerini adil 
yaşam ücretleri ödenmesini sağlayacak şekilde 
ücret yelpazelerini geliştirmeleri konusunda 
desteklemek, 2) Satın alma uygulamalarını 
tedarikçilerin, işçilere emeklerinin gerçek karşılığını 
ödemesini sağlayacak şekilde iyileştirmek, 3) Bir 
yaşam ücreti seviyesi belirleme, bu seviyeye göre 
bir asgari ücret belirleme ve ondan sonra da her 
yıl ücretleri gözden geçirme sürecini başlatma 
konusunda hükümetleri teşvik etmek, 4) Eğitime 
erişim ve yetenek gelişimini garantiye almaları 
konusunda işçilere destek olmak ve demokratik 
yöntemlerle seçilmiş işçi temsilcilerinin görev 
almasının sağlanmasıyla işçilerin pazarlık 
alanlarını kuvvetlendirmek.

H&M VAATLERİNİ NASIL 
DEĞİŞTİRDİ?
2013’ten bu yana H&M, taahhüt metnini yeniden 
kaleme aldı ve şu anda orijinal adil yaşam ücret 
vaadi kurumsal iletişim sayfasında yer almıyor. 
Bunun yanı sıra, “Adil Yaşam Ücretlerine Giden Yol 

Haritası” dokümanlarına da artık H&M’in internet sitesinden ulaşılamıyor.33

H&M, ASGARİ ÜCRETLERİ ADİL YAŞAM ÜCRETLERİNE GÖRE 
AYARLAMAK POLİTİKASINDA HÜKÜMETLERİ TEŞVİK EDECEK “YOL 
HARİTASI”NI UYGULAMAKTA NASIL BİR PERFORMANS GÖSTERİYOR?
 
H&M’in bu konudaki performansını değerlendirmek için Bangladeş’te devam eden asgari ücret 
mücadelesini bir örnek olarak alabiliriz. Tüm sendikaların dile getirdiği asgari ücret talebini resmen 
desteklemesi konusunda H&M’e defalarca kez yapılan çağrılara rağmen, H&M bu mücadelede markalar ve 
perakendecilere -yani Bangladeş’te üretilen diğer giysilerin alıcılarına- önayak olmadı.34

H&M, ulusal hükümetlerle yaşam ücreti konusunda iletişimde olan, çok paydaşlı bir girişim 35 olmasına 
rağmen araştırmaya dahil edilen ülkelerin hepsinde asgari ücretler hâlâ hesaplanan yaşam ücretlerinin 
çok altında. Bu esnada ise moda perakendecisi H&M, hâlâ devlet sübvansiyonları ve desteklerinden birçok 
şekilde yararlanmaya devam ediyor. Gerçekten incelenen tüm ülkelerde hükümetler daha patron dostu 
ortamlar yaratmakla meşgul. 

Örneğin Bulgaristan’da işçilerin oturdukları yerler ve işyerleri arasındaki ulaşım maliyetleri Avrupa Birliği 
ve ulusal sübvansiyonlar ile karşılanıyor.36 Ancak bu ulaşım şekli yine yönetim tarafından işçileri daha da 
bezdirmek için stratejik olarak kullanılıyor.

“  AŞIRI KARLI OLAN BİR KIŞ GÜNÜ FABRİKANIN SERVİS OTOBÜSLERİ HAVA 
KOŞULLARI NEDENİYLE ÇALIŞMADI. GECENİN BİR YARISI YOĞUN KAR YAĞIŞI 
ALTINDA KİLOMETRELERCE YÜRÜMEK ZORUNDA KALDIK.” (Bulgaristan’dan bir işçi)

     “  KENDİ BİTİRMEMİZ GEREKEN KOTAYI ERKENDEN DOLDURSAK BİLE 
SON MESAİ ARKADAŞIMIZ DA KOTASINI TAMAMLAYANA KADAR BEKLEMEK 
ZORUNDAYIZ. ÇÜNKÜ FABRİKADAKİ SERVİSLER ANCAK O ZAMAN KALKIYOR.”           (Bulgaristan’dan bir işçi)

ARKAPLAN BİLGİSİ
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“  FAZLA MESAİ YAPMAYI 
REDDETSEK BİLE EVE GİDEMEYİZ 
ÇÜNKÜ SERVİSLERİN NE ZAMAN 
KALKACAĞINA YÖNETİM KARAR 
VERİYOR ”         (Bulgaristan’dan bir işçi)

Özellikle giysi tedarikçileri yakınlarda hayata 
geçmiş olan “ikili eğitim sistemi”nden 
faydalanıyor ve çoğunlukla sistemi kötüye 
kullanıyor. Bu sistem, yasal olarak öğrencilerin 
asgari ücretin altında işe alınabilmelerine izin 
veriyor. Giyim endüstrisindeki işverenler bu 
düzeni genelde işe yeni alınan tüm personel için 
kullanıyor. Aynı zamanda %90’ı yabancı markalar 
ve perakendeciler için üretim yapan Bulgar 
giyim endüstrisindeki işverenler iş kanununu 
“daha esnek ve rekabetçi” hale getirebilmek için 
birtakım değişiklikler konusunda baskı yapıyor.  

“  DÖRT ÇOCUĞUMA BİR OYUNCAK 
ARABA ALABİLMEK İÇİN HER ŞEYİMİ 
VERİRDİM. GECE GÜNDÜZ BUNUN 
HAYALİNİ KURUYORUM, AMA 
ALABİLECEK MİYİM ŞÜPHELİYİM.”  

      (Türkiye’den bir işçi)

Türkiye’de “altın” tedarikçiler dahil birçok 
H&M tedarikçisi serbest bölge denilen, birçok 
avantajın yanı sıra vergilerin daha düşük 
tutulduğu ya da hiç alınmadığı bölgelerde 
faaliyet gösteriyor. 

Hindistan’da hükümet, işçilerin hak ve 
kazanımlarını azaltmaya yönelik birtakım yasa 
tasarıları oluşturdu. Bu tasarılardan birisi, 
fazla mesai sınırını dört ayda 50 saatten 100 
saate yükseltiyor. 39 Shahi Exports Pvt. Ltd 
şirketi, “Shahi 8. Birim ile beraber birçok başka 
fabrikasının da bulunduğu Karnataka Eyaleti’nde, 
giyim sektöründeki işçiler için eyalette geçerli 
olan asgari ücretin artırılmasına dair bir planı 
iptal ettirmek için eyalet hükümetine sert ve 
başarılı bir biçimde lobi yaptı.” 39

BU ARAŞTIRMA NASIL 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ?
Yıllar boyunca Temiz Giysi Kampanyası insan 
hakları ile ilgili konularda H&M’in beyanlarını 
gerçekler ile karşılaştırarak markanın tekstil 
üretimini inceledi. Bu araştırma için Bulgaristan, 
Kamboçya, Hindistan ve Türkiye’de saha 
araştırması yapıldı. Araştırma ekibi araştıracağı 
fabrikaları, H&M’in 2013 tarihli vaadine konu 
olan altın ve platin tedarikçiler arasından 
seçti. Mart - Haziran 2018 tarihleri arasında 
altı altın ve platin tedarikçi fabrikasındaki 
işçilerle görüşmeler yapıldı. Ücret pusulası ve iş 
sözleşmesi gibi dokümanlar incelendi. 

Şundan da bahsetmeliyiz ki araştırmacıların 
sahada karşılaştığı en büyük problem, 
görüşme talebini kabul eden işçiler bulmaktı. 
İşçilerin çoğu işten çıkartılmaktan veya başka 
yaptırımlarla karşılaşmaktan korkuyordu. Bu 
durum özellikle Bulgaristan ve Türkiye için 
geçerliydi. Hindistan’daki işçiler çalıştıkları 

fabrikaların isimlerinin yayınlanmasına karşı 
çıkarken Bulgaristan, Türkiye ve Kamboçya’daki 
işçiler fabrikaların isimlerinin açıklanmasına 
onay verdiler. 

BU ARAŞTIRMA H&M’İN GERİ 
KALAN TEDARİK ZİNCİRİNİ 
NASIL ETKİLİYOR?
Temiz Giysi Kampanyası, H&M ürünlerinin imal 
edildiği fabrikaları inceledi çünkü yaşam ücreti 
ile ilgili ilk vaat, tedarik zincirinin üretim kısmını 
ilgilendiriyordu. Ancak moda devinin ürünleri, 
İtalya’daki lojistik merkezlerden dağıtılıyor ve 
Hindistan, Bulgaristan, Almanya gibi pek çok 
ülkedeki mağazalarda satılıyor. Bu raporda 
anlatılan kötü çalışma koşulları ve açlık sınırı 
ücretleriyle çalışan işçilerin yaşadığı ülkeler 
dahil.
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1 https://about.hm.com/en/about-us/markets-and-expansion/store-count-per-brand.html

2 H&M (2013): H&M´s roadmap towards a fair living wage in the textile industry. (H&M’in tekstil 
dünyasında adil yaşam ücretlerine giden yol haritası).

3 H&M Grup Tedarikçi Listesi: http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/
resources/supplier-list.html -Son Erişim Tarihi 01/08/2018.

4 Joel Preston, CENTRAL, Kamboçya ve Carin Leffler, Future In Our Hands, Norveç: 
https://cleanclothes.org/resources/national-cccs/when-best-is-far-from-good-enough-violations-
of-workers2019-rights-at-four-of-h-m-best-in-class-suppliers-in-cambodia

5 900 / (176 + 4 hafta x (5 x 4 x 1,5 + 24 x 1,75 fazla mesai ödemesi)) = saat başına 1,94 BGN; 1,94 
x 176 = 341 BGN standart mesai saatlerinde çalışıldığı şartlarda ayda 176 saatlik çalışma sonunda 
kazanılan ücretler.

6 507 / (176 + 4 hafta x (5 x 4 x 1,5 + 24 x 1,75 fazla mesai ödemesi)) = 1,09 BGN saatlik ücretler!
1,09 x 176 = 192 BGN standart mesai saatleri içinde çalışıldığı şartlarda kazanılan aylık net ücretler.

7 Aksi belirtilmediği takdirde yerel para biriminin Avro ve USD kurlarına çevirileri Oanda’nın 15 Mayıs 
2018 (araştırmanın yapıldığı tarih) kur verilerine göre yapılmıştır.

8 507 / (176 + 4 hafta x (5 x 4 x 1,5 + 24 x 1,75 fazla mesai ödemesi)) = 1,09 BGN saatlik ücretler!
1,09 x 176 = 192 BGN standart mesai saatleri içinde çalışıldığı zaman kazanılan aylık net ücretler.

9 Brüt asgari ücret 510 BGN. 

10 = 880 BGN’nin %60’ı  (Aralık 2017) NSI. 2018. İş sözleşmesi olan çalışanların 2017’deki aylık 
ortalama ücret ve maaşları. Şu adresten ulaşılabilir: 
http://www.nsi.bg/bg/content/3928/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D
0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%BE. Son Erişim Tarihi 15 Nisan 2018 – Avro ve 
Dolar kuru çevirileri, Oanda’nın 15 Aralık 2017 tarihli kur verileri.

11 Açlık riski sınırında olma eşiği, iki yetişkin ve 14 yaşından küçük iki çocukları, 2017 AB gelir ve 
yaşam koşulları istatistikleri (EU-SILC)- Kaynak: Bulgaristan Cumhuriyeti, Ulusal İstatistik Enstitüsü 
NSI: Yoksulluk ve Sosyal Kapsama Göstergeleri – Ulusal Düzey, http://www.nsi.bg/en/content/8294/
poverty-and-social-inclusion-indicators-national-level, Son Erişim Tarihi: 24 Haziran 2018; Hesaplama: 
8.848 BGN / 12 = 737 BGN / ay; 4.524 AVRO / 12 = 377 AVRO – Avro ve USD kur çevirileri Oanda’nın 1 
Temmuz 2017 tarihli verilerine göre yapılmıştır. 

12 OffNews, 2017. “CITUB, Asgari Ücret İçin 800 BGN Talep Etti.” Şu adresten ulaşılabilir: https://offnews.
bg/obshtestvo/knsb-poiska-800-leva-minimalna-zaplata-654390.html. Son Erişim Tarihi: 15 Nisan 2018. 
CITUB’a göre Bulgaristan Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’ndaki yıllık %4,5-5 artış, maaşlara da yansıtılmalı ve 
her yıl başında ortalama ücretlere 120-150 BGN, asgari ücretlere 50-60 BGN zam yapılmalıdır. 

13 Podkrepa İşçi Sendikası Konfederasyonu’na göre eğer AB’ye kıyasla verimlilik yarı yarıya düşükse 
ve ücretler AB’nin beşte biriyse, bu demektir ki Bulgaristan’daki ücretler olması gerekenin 2,5 kat 
altındadır. Bu nedenle Podkrepa’ya göre mevcut hükümetin ülkeyi yöneteceği 2021 yılına kadar 
gerçekçi bir asgari ücret en az 1.000 BGN olmalıdır. KT Podkrepa 1.000 BGN Asgari Ücret talebi. Şu 
adresten ulaşılabilir: https://news.bg/finance/1000-leva-minimalna-rabotna-zaplata-iskat-ot-kt-
podkrepa.html. Son Erişim Tarihi 15 Nisan 2018. 

14 Mülakat yapılan işçilerin beyanına göre, işçilerin tahminleri gerçekçi olmayan bir şekilde düşük 
olduğu veya işçiler bir öngörüde bulunamadığı zamanlar Numbeo’nun verilerine göre. https://www.
numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Bulgaria; Son Erişim Tarihi: 14.05.2018

15 Bulgaristan İşçi Sendikası KNSB/CITUB’a bağlı İşçi Sendikası ve Sosyal Çalışmalar 
Enstitüsü’nün hesaplarına göre düzgün bir yaşam için gereken minimum maliyetler / minimum bir 
yaşam ücreti: Hesaplamaya gıda, barınma, faturalar (elektrik, ısınma, su), sağlık, eğitim, ulaşım ve 
tatil masrafları dahildir. Ancak giyim, kültür, iletişim ve acil durumlar için birikim masrafları dahil 
değildir. Kaynak: http://www.knsb-bg.org/index.php/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D
0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/522-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B
8%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/4778-2340

16 Aksi belirtilmediği takdirde yerel para biriminin Avro ve USD kurlarına çevirileri Oanda’nın 15 Mayıs 
2018 (araştırmanın yapıldığı tarih) kur verilerine göre yapılmıştır.

17 Türk-İş, 2018: https://bit.ly/2Kb2FGU, Aralık  2017-Avro ve USD kuruna çeviriler: Oanda 15 Aralık 2017 

18 4 kişilik bir hane için, Türkiye Kamu-Sen Araştırma ve Geliştirme Merkezi:   https://bit.ly/2MjCzhM - 
Oanda 15 Haziran 2017

19 4 kişilik bir hane için, Türk-İş Konfederasyonu, Türk-İş Araştırması:   https://bit.ly/2Mn8M7Q / http://
www.turkis.org.tr/default.asp - Oanda 15 Şubat 2018

20 Mülakat yapılan işçilerin beyanına göre, işçilerin tahminleri gerçekçi olmayan bir şekilde düşük 
olduğu veya işçiler bir öngörüde bulunamadığı zamanlar Numbeo’nun verilerine göre. https://www.
numbeo.com/cost-of-living/country_result.jsp?country=Bulgaria; Son Erişim Tarihi: 14.05.2018

21 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO). “Trends in Cambodian garment and footwear prices
and their implications for wages and working conditions” (Kamboçya giyim ve ayakkabı sektöründeki 
fiyat trendleri ve bunların ücret ve çalışma koşullarına etkileri) Kamboçya Giyim ve Ayakkabı Sektör 
Bülteni, no.4. Phnom Penh: ILO 2016 Şekil 7: Nominal ve gerçek asgari ücret (Kamboçya giyim ve 
ayakkabı sektörü), sayfa 4.

22 Fazla mesai ücreti dahil edilmeden aylık ortalama ücret olan 223 USD eşittir saatlik 1,07 USD – 223 / 
208 aylık standart çalışma saatleri. 1,07 USD x 1,5 x 41 saat ortalama fazla mesai = 66 USD.

SON NOTLAR
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23 Aksi belirtilmediği takdirde yerel para biriminin Avro ve USD kurlarına çevirileri Oanda’nın 15 Haziran 
2018 (araştırmanın yapıldığı tarih) kur verilerine göre yapılmıştır.

24 2018’deki yasal değişiklikler, Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu’na olan zorunlu katkıları tamamen 
işverene çevirdi (brüt = net). 

25 Oanda 1 Mayıs 2018

26 Oanda 1 Temmuz 2017

27 Aksi belirtilmediği takdirde yerel para biriminin Avro ve USD kurlarına çevirileri Oanda’nın 15 
Mart 2018 (araştırmanın yapıldığı tarih) kur verilerine göre yapılmıştır.

28 Hindistan Hükümeti tarafından Merkez Hükümet çalışanları için yeni asgari ücret aylık 18.000 
Rupi olarak belirlendi. 

29 Oanda 1 Temmuz 2017

30 https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2018/06/WRC-Assessment-re-Shahi-
India-6.20.18.pdf

31 https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2018/06/MoU-KOOGU-Shahi-8-Union-
office-bearers-with-the-management.pdf

32 Asya Taban Ücret Birliği, CENTRAL, Küresel Emek Adaleti, Sedane Emek Kaynağı Merkezi, Emek ve 
Gelişim Derneği: “H&M Giyim Tedarik Zincirinde Cinsiyetçi Şiddet, KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNDEN 
İŞÇİLERİN SESLERİ: ILO’ya Rapor 2018” (sayfa 7).  - https://asia.floorwage.org/workersvoices/
reports/gender-based-violence-in-the-h-m-garment-supply-chain

33 Detaylar ayrı bir belgede mevcut, www.turnaroundhm.org adresinde sıkça sorulan sorulara 
bakınız.  www.turnaroundhm.org 

34 https://turnaroundhm.org/2018-07-10/

35 https://actonlivingwages.com/

36 Bulgaristan’daki AB Yapısal Enstrümanları için Birleşik Yönetim Bilgi Sistemi. KOUSH 
GRUP işçilerinin işyerinden ve işyerine organize ulaşımı için hibeler sağlıyor. Şu adresten 
ulaşılabilir:  http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?id=107072.

37 https://www.firstpost.com/business/lok-sabha-passes-bill-to-double-overtime-hours-for-
factory-workers-2947942.html

38 https://www.workersrights.org/wp-content/uploads/2018/06/WRC-Assessment-re-Shahi-
India-6.20.18.pdf - sayfa 3
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