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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	 2018	 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	sonda	“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	antlaşmaya	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	2018.

Temiz Giysi Kampanyası 
2018 Faaliyet Raporu

Clean Clothes Campaign 
2018 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.

Ocak
Şeffaflık	Kampanyası	başlatıldı.

Uluslararası	giyim	markalarına	tedarik	zincirlerini	
açıklamaları	için	bir	açık	çağrı	yaptık.	Yürüttüğümüz	

kampanya	sonunda	henüz	73	firma	tedarik	zincirlerini
açıkladı.	Hâlâ	gizli	tutmaya	ısrar	eden	firmalar	

üzerinde	çalışmaya	devam	ediyoruz.
http://www.temizgiysi.org/	

seffaf-ol-tedarik-zincirini-acikla

Mart 
Bravo	İşçileri	Kampanyası	kazanıldı.

Geçmiş	maaşları	ve	tazminatları	ödenmeyen	
Bravo	işçileri	için	yürüttüğümüz	kampanya	olumlu	

sonuçlandı.	Zara,	tedarikçisi	olduğu	firmanın	
çalışanlarının	ödenmeyen	ücretlerini	ödedi.

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

H&M’in	5	yıl	önce	verdiği	tüm	işçilerine	sağlayacağı	
yaşam	ücreti	sözünü	tutup	tutmadığına	dair	bir	

araştırma	çalışması	yürüttük.
https://act.wemove.eu/campaigns/Living-Wages-HM

Kasım 
Global	H&M	Living	Wage	araştırmasından	sonra	
yaptığımız	kampanya	ile	H&M	çalışanlarına	%60’a	

denk	gelen	1.000’er	TL	zam	yapıldı.

“Temiz	Giysi	Nedir?”	videosu	hazırlandı.	Video,	650	
binden	fazla	insana	ulaştı.

Kot	kumlama	tekniği	yerine	geçen	potasyum	
permanganat	kimyasalının	zararlarını	incelemek	için	

saha	araştırmasına	başladık.		

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..

January
Transparency	Campaign	launched.
We	had	an	open	call	 to	 international	garment	brands	 in	order	
to	 make	 their	 supply	 chains	 transparent.	 At	 the	 end	 of	 our	
campaign,	73	brands	had	revealed	their	suppliers.	Some	brands	
are	still	rejecting	our	Transparency	Pledge	and	we	are	working	our	
campaign	to	include	those	companies.
https://cleanclothes.org/transparency

March
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.

September
H&M	Turn	Around	Campaign	has	been	launched.
In	2013	H&M	gave	a	promise	to	pay	Living	Wages	to	all	workers	
in	their	supply	chains	in	within	five	years.	After	five	years	we	had	
made	a	field	research	to	investigate	if	H&M	kept	its	promise.
https://act.wemove.eu/campaigns/Living-Wages-HM

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

“What	is	Clean	Cloth?”	video	had	shot.	Video,	reached	more	
than	650	thousand	people.

A	 field	 work	 has	 been	 launched	 to	 search	 the	 effects	 of	
potassium	permanganate	for	bleaching	jeans.

I

I

II
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2018	yılıyla	birlikte	pek	çok	önemli	tekstil	firmasını	
şeffaflığa	 davet	 eden	 ve	 tedarik	 zincirlerini	
açıklamasını	 isteyen	 bir	 kampanya	 yürüttük.	
Nişantaşı’ndaki	 Armani’ye	 gidip	 yeni	 yıl	 hediyesi	
olarak	 70	 bin	 tüketicisinin	 Armani’den	 şeffaflık	
talebini	 dile	 getiren	 formlarını	mağaza	müdürüne	
ilettik	ve	kampanya	hakkında	bilgi	verdik.	Armani,	
halâ	şeffaflıktan	yana	davranmayıp	tedarik	zincirini	
saklamaya	 devam	 etse	 de	 yürütülen	 kampanya	
sonunda	Adidas,	Asos,	Esprit,	C&A	gibi	pek	 çok	
uluslararası	 firma	 yapılan	 tüketici	 baskısı	 sonunda	
şeffaflık	 formunu	 imzalamak	 ve	 tedarik	 zincirini	
açıklamak	zorunda	kaldı.

Zara,	 Next	 ve	 Mango	 için	 üretim	 yapan	 Bravo	
firması	 2016	 yılında	 işçilerinin	 maaşlarını,	 yan	
haklarını	 ve	 tazminatlarını	ödemeden	kapandıktan	
sonra	 Bravo	 işçilerinin	 hak	 arama	 mücadelesine	
2017	 yılında	 destek	 olmuştuk.	 İşçilerle	 birlikte	
yürüttüğümüz	 yaratıcı	 protesto	 kampanyası	
BBC’den	The	Guardian’a	ulusal	ve	uluslararası	pek	
çok	platformda	haber	 oldu	 ve	 100	milyona	 yakın	
insana	ulaştı.	Kampanya	sonunda	toplanan	309	bin	
tüketicinin	 imzası,	 Zara’yı	 masaya	 oturmaya	 ikna	
etti	ve	işçiler	bu	süreçten	hakları	olan	ücreti	alarak	
ayrıldılar.	Türkiye’de	ilk	kez	bir	marka,	kendi	tedarik	
zincirindeki	fabrikanın	işçilerine	olan	yükümlülüğünü	
kabul	ederek	alacaklarını	karşıladı.

2018 Yılında 
Yarattığımız Değişim

The Change We Had 
Resulted in 2018
In	 2018,	we	 had	 launched	 a	 campaign	 that	 inviting	
all	 the	 big	 garment	 brands	 to	 reveal	 their	 supply	
chain.	We	had	visited	Armani	in	Nişantaşı	and	gave	
a	new	year’s	present	to	them	and	informed	the	store	
manager	about	the	campaign.	Our	present	included	
70	thousand	signatures	of	their	customers	demanding	
transparency	 from	 Armani.	 Yet	 Armani	 still	 hasn’t	
acted	 on	 that	 issue	 and	 refused	 to	 reveal	 their	
supply	 chain.	On	 the	 other	 hand	many	 companies	
like	Adidas,	Asos,	 Esprit	 and	C&A	 had	 signed	 the	
transparency	 form	and	 revealed	 their	 supply	 chains	
due	to	the	pressure	of	their	customers.

Bravo	Textile	Factory	which	was	producing	for	Zara,	
Next	 and	Mango	was	 closed	 down	without	 paying	
the	 salaries,	 compensations	 and	 fringe	 benefits	 of	
the	workers	in	2016.	Within	2017,	we	supported	their	
struggle	 for	 legal	 remedies.	 Our	 creative	 protest	
campaign	was	 in	 the	news	of	 thousands	of	national	
and	 international	media	 outlets	 including	 BBC	 and	
The	Guardian	 and	 reached	 100	million	 people.	At	
the	 end	 of	 the	 campaign	 309.000	 signatures	 had	
convinced	Zara	 to	 sit	down	and	negotiate	with	 the	
workers.	The	workers	left	the	meeting	by	getting	what	
they	demanded.	In	Turkey,	for	the	first	time	a	brand	
had	accepted	 their	 responsibility	 for	 the	workers	of	
their	subcontractors.

2018
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Bu	 faaliyet	 raporunun	 ilk	 sayfasında	 bahsettiğimiz	
ve	 derneğimizi	 etrafında	 şekillendirdiğimiz	 “Temiz	
Giysi”	 konseptinin	 yaygınlaşması	 ve	 anlaşılması	
için	bir	video	hazırladık.	Video	çeşitli	sosyal	medya	
mecralarında	toplam	650	bin	kişiye	ulaştı.	 (“Temiz	
Giysi	Nedir?”	videosuna	ulaşmak	için	tıklayın	ya	da	
yandaki	QR	kodu	okutun.)

H&M’in,	Kasım	2013’te	yayınladığı	açıklamadaki	gibi	
“Tüm	stratejik	tedarikçilerinin	çalışanlarına	makul	bir	
yaşam	ücreti	 sağlamak”	 sözünü	 tutup	 tutmadığını	
görmek	 için	 bir	 saha	 araştırması	 gerçekleştirdik.	
Dört	ülkede	850	bin	tekstil	işçisinin	yaşam	şartlarını	
ilgilendiren	 araştırmamız	 Bulgaristan,	 Hindistan,	
Kamboçya	ve	Türkiye’de	gerçekleştirildi.	Araştırma	
sonunda	 işçilerin	 gelir	 durumunun	 H&M’in	 vaat	
ettiği	şartlardan	uzak	olduğunu	gözlemledik.	

Kot	ağartmak	için	kullanılan	potasyum	permanganat	
kimyasalının	 işçiler	 üstündeki	 zararlarını	 inceleyen	
bir	saha	çalışmasına	başladık.	Güngören,	Küçükköy,	
Esenyurt,	 Habibler	 ve	 Gazi	 Mahallesi’nde	 süren	
saha	araştırmamız	devam	etmekte.

Yapmış	olduğumuz	“Yaşam	Ücreti”	araştırmasında	
H&M’in	stratejik	tedarikçiliğini	üstlenen	firmalarda	
çalışan	 işçilerin	 aylık	 gelirinin	 H&M’in	 vaat	 ettiği	
miktardan	 çok	 uzak	 olduğunu	 gördükten	 sonra	
H&M’e	 bu	 ücretlere	 müdahil	 olması	 için	 baskı	
yaptık.	 Türkiye’deki	 araştırmamıza	 konu	 olan	
tedarikçi	 firmanın,	 Kasım	 ayında	 çalışanlarına	
1.000’er	TL	zam	yaptığı	haberini	aldık.

We	had	prepared	a	video	to	explain	and	popularize	the	
concept	of	 “Clean	Clothes”.	The	video	had	reached	
over	650.000	people	through	social	media	channels.	
If	you	want	to	see	the	video	please	click	here	or	scan	
the	QR	code.

We	had	started	a	field	research	in	order	to	see	if	the	
workers	of	strategic	suppliers	of	H&M	can	get	a	fair	
living	 wage	 as	 H&M	 had	 promised	 in	 November	
2013	 in	 an	 announcement.	 The	 field	 research	 was	
conducted	in	Bulgaria,	 India,	Cambodia	and	Turkey,	
which	host	850	thousand	textile	workers.	Within	the	
research	we	had	revealed	that	living	conditions	of	the	
workers	are	far	away	from	the	promises	of	H&M.

A	new	field	work	had	started	to	examine	the	effects	of	
potassium	permanganate	which	is	commonly	used	for	
bleaching	jeans.	The	research	is	going	on	in	Güngören,	
Küçükköy,	Esenyurt,	Habibler	and	Gazi	Mahallesi.	

After	we	observed	that	workers’	wages	are	away	from	
a	living	wage	for	H&M’s	strategic	suppliers,	we	started	
a	campaign	to	pressure	H&M	for	higher	wages	of	the	
workers	 in	 their	supply	chain.	Within	November,	we	
were	informed	that	all	workers	from	researched	H&M	
suppliers	in	Turkey	had	a	1.000	TL	wage	increase.

III

IV

V

VI
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Temiz	Giysi	 Kampanyası,	 2008	 yılında	 kurulan	 Kot	
Kumlama	 İşçileri	 Dayanışma	 Komitesi’nin	 devamı	
olan	bir	oluşum.	2009	yılında	kot	kumlama	metodu	
yasaklanmış	olsa	da	kot	ağartmak	için	kullanılan	diğer	
tekniklerin	ve	bu	tekniklerin	işçi	sağlığına	etkisini	takip	
ediyoruz.	

Günümüzde	kot	ağartmak	için	en	sık	kullanılan	teknik,	
Avrupa	Kimyasal	Ajansı	(ECHA)	tarafından	“tehlikeli	
kimyasallar”	 sınıfına	 alınan	 potasyum	 permanganat	
kullanarak	yapılan	ağartma	yöntemi.	

Kot	 kumlama	 yerine	 kullanılan	 bu	 metodun	 zararlı	
olup	olmadığını	aratşrımak	üzere	Ekim	ayında	bir	saha	
çalışmasına	başladık.	İstanbul’daki	tekstil	atölyelerinin	
çoğunlukta	olduğu	Güngören,	Küçükköy,	Esenyurt,	
Habibler	 ve	 Bayrampaşa	 semtlerinde	 süren	 saha	
araştırmamızın	raporu	2019	yılı	içinde	yayınlanacak.

H&M,	 Kasım	 2013’te	 yaptığı	 bir	 açıklamayla	 “Tüm	
stratejik	tedarikçilerinin	çalışanlarına	makul	bir	yaşam	
ücreti	 ödemek	 üzere	 ücret	 skalasını	 yenilemek	
zorunda	 olduğunu”	 belirtmişti.	 2018’e	 değin	 geçen	
beş	sene	 içinde	bahsi	geçen	850	bin	tekstil	 işçisinin	
gelirindeki	değişikliği	gözlemlemek	üzere	Temiz	Giysi	
Kampanyası	 olarak	 dört	 ülkede	 H&M	 için	 üretim	
yapan	 fabrikaları	 inceledik.	 Bulgaristan,	 Hindistan,	
Kamboçya	 ve	 Türkiye’deki	 üreticileri	 kapsayan	
inceleme	sonunda	işçilerin	gelir	durumunun	H&M’in	
vaat	 ettiği	 şartlardan	 uzak	 olduğunu	 gözlemledik.	
Hazırladığımız	 rapora	 ulaşmak	 için	 tıklayın	 ya	 da	
yandaki	QR	kodu	okutun.

The	 Clean	 Clothes	 Campaign	 is	 the	 successor	
organisation	 of	 the	 Solidarity	 Committee	 of	
Sandblasting	 Workers	 established	 in	 2008.	 The	
committee,	 had	 succeeded	 to	 ban	 sandblasting	
methods	 in	 Turkey	 within	 2009.	 Even	 though	
sandblasting	 had	 banned,	 bleached	 jeans	 are	 still	
produced	 with	 different	 methods	 and	 the	 most	
common	method	 is	 the	 application	 of	 potassium	
permanganate	chemicals	which	have	been	classified	
as	 dangerous	 chemicals	 by	 European	 Chemical	
Agency	(ECHA).	

In	 november,	 we	 had	 started	 a	 field	 research	 in	
order	 to	 examine	 if	 potassium	 permanganate	 is	
harmful	to	the	workers	who	apply	them	on	jeans	and	
breath	 them	 in	 the	 sweatshops	 they	 are	 working.	
Our	research	project	includes	the	textile	districts	of	
Istanbul	as	Güngören,	Küçükköy,	Esenyurt,	Habibler	
and	Bayrampaşa.	Ongoing	 projects	 report	will	 be	
published	in	2019.

In	2013,	H&M	had	announced:	“H&M’s	all	strategic	
suppliers	should	have	pay	structures	in	place	to	pay	
a	 fair	 living	 wage	 by	 2018”.	We	 had	 organized	 a	
field	research	in	4	countries	to	see	if	the	wages	of	
850.000	workers	had	reached	to	living	wage.	With	
the	outputs	of	our	research	in	Bulgaria,	Cambodia,	
India	and	Turkey	we	observed	that	workers’	income	
is	far	away	from	a	living	wage.	If	you	want	to	reach	
the	 report	 we	 have	 prepared	 please	 click	 here	 or	
scan	the	QR	code.

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.
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İngiltere’de	kurulan	Türkiye	Mozaik	Vakfı,	açılış	gününe	
Temiz	Giysi	Kampanyası	Türkiye	olarak	davet	edildik.	
Etkinliğe	 katılan	 100’den	 fazla	 katılımcıya	 dünyada	
yarattığımız	değişimi	anlattık.

Londra	 Af	 Örgütü	 merkezinde	 İngiltere’den	 sivil	
toplum	 kuruluşlarıyla	 bir	 araya	 geldik.	 25	 kurumun	
katıldığı	toplantıda	Türkiye	ile	ilgili	neler	yapılabileceği	
üzerine	 konuştuk.	 Türkiye’de	 global	 dayanışma	 ile	
başarılmış	 kampanyalardan	 örnekler	 anlatıldı.	 Temiz	
Giysi	Kampanyası	olarak	çalıştığımız	Bravo	 İşçileri	ve	
Mulberry	İşçileri	kampanya	süreçlerini	anlattığımız	bir	
toplantı	oldu.

Bilgi	 Üniversitesi	 Sosyoloji	 Bölümü’nde	 Yağmur	
Nuhrat’ın	 verdiği	 “Toplumda	 Yaşamak	 Toplumu	
Düşünmek”	dersine	davetli	olarak	katıldık.	Temiz	Giysi	
Kampanyası’nı	anlattığımız	derste	markaların	ve	tekstil	
sektörünün	 tüm	 dünyada	 nasıl	 çalıştığını	 konuştuk	
ve	 “Giysilerimiz,	 onları	 üretenlere	 ve	 ekolojiye	 zarar	
vermeden	nasıl	üretilebilir?”	sorusunun	cevabını	aradık.

Friedrich	Ebert	 Stiftung	 aktivist	 programına	 katılarak	
aktivistlere	 Temiz	 Giysi	 Kampanyası’nın	 çalışmaları	
hakkında	 bilgi	 verdik.	 Toplantıya	 20’ye	 yakın	
sendika	 uzmanı	 ve	 emek	 mücadelesi	 veren	 diğer	
emek	 örgütleri	 katıldı.	 “Beraber	 nasıl	 ilerleyebiliriz?”	
sorusunun	yanıtını	aradığımız	toplantıda;	birbirimizden	
nasıl	 faydalanabileceğimizi	 konuşup	 toplantının	 aylık	
olmak	üzere	düzenli	bir	şekilde	yapılması	kararlaştırıldı.
Birbirimizden	nasıl	faydalabileceğimizi	konuşup	her	ay	
düzenli	bir	şekilde	toplanma	kararıyla	ayrıldık.	

“Tekstil	 sektörü	 nasıl	 işler?”,	 “Markaların	 tedarik	
zincirleri	 nasıl	 çalışır?”,	 “Markalar	 ciddi	 kârlar	 elde	
ederken	tedarik	zincirlerindeki	sorumluluğu	almamaları	
nelere	mal	olur?”	Bu	soruları	cevaplarken	bir	yandan	da	
sürdürülebilir	 bir	 tekstil	 sektörü	 için	markaların	 şeffaf	
olduğu	ve	sorumluluklarını	üstlendiği	bir	dünyanın	nasıl	
olacağını	anlattık.

We	were	invited	to	Turkey	Mozaik	Foundation	opening	
event	in	England.	We	had	told	the	change	that	we	had	
created	 to	 100	participants	of	 the	event	 and	 shared	
our	 detailed	 budget.	 The	 night	 was	 organized	 as	 a	
solidarity	 night,	 we	 told	 the	 participants	 how	 their	
donations	would	be	used.

We	 had	 a	 gathering	 with	 non	 governmental	
organizations	 in	 England	 at	 the	 Center	 of	 London	
Amnesty.	 We	 told	 the	 achievements	 that	 we	 had	
with	our	global	 solidarity	campaigns.	We	shared	our	
experiences	 of	 the	 campaigns	 we	 succeeded	 like	
Mulberry	Workers	and	Bravo	Workers.	

We	 had	 attended	 as	 a	 guest	 lecturer	 to	 the	 lecture	
“Living	in	Society	Reflect	in	Society”	in	the	Sociology	
Department	 of	 Istanbul	 Bilgi	 University	 organised	
by	 Yağmur	 Nuhrat.	 In	 the	 lecture	 we	 told	 how	 the	
textile	industry	and	the	brands	act	around	the	globe.	
The	discussion	part	was	around	the	concept	of	“clean	
clothes”.	Is	it	possible	to	produce	our	clothes	without	
harming	the	people	and	ecology?

We	had	attended	the	Friedrich	Ebert	Stiftung	activism	
program	as	a	guest	lecturer	and	told	about	the	work	
of	the	Clean	Clothes	Campaign.	We	had	a	discussion	
about	how	 to	 act	 together	 and	how	we	can	benefit	
from	each	other.	The	meeting	was	so	helpful	for	both	
sides	at	 the	end	of	 the	meeting	 that	we	decided	 to	
reorganize	this	every	month.	We	had	attended	to	“Are	You	Aware	of	Fashion	and	

Textile?”	symposium	as	debater.	How	does	the	textile	
market	work?	How	does	a	supply	chain	work?	While	
brands	make	 so	much	profit	what	 is	 their	 stance	on	
social	 responsibility	along	 their	 supply	chains?	While	
answering	these	questions	we	told	how	important	it	is	
to	be	transparent	 for	a	sustainable	textile	sector	and	
how	 important	 to	 take	 responsibility	 of	 their	 supply	
chains.

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

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

18 Ocak

10 Nisan

5 Ekim

13 Ekim

28 Şubat

January, 18

April, 10

October, 5

October, 13

February, 28
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Berlin’de	 yapılan	 CCC	 genel	 toplantısına	 katılarak	
2020’de	 yapılacak	 forum	 ve	 mevcut	 kampanyalar	
üzerine	stratejiler	geliştirdik.v

The	Clean	Clothes	Campaign	Global	meeting	 was	
organised	 in	 Berlin.	 We	 had	 discussed	 the	 current	
campaigns	and	planned	our	strategies	until	2020.

9 Kasım

Partnership	 for	 Sustainable	Textiles’ın	 organize	 ettiği	
“Living	Wage	(Yaşam	Ücreti)”	sempozyumu	Berlin’de	
yapıldı.	Toplantıda	 Industriall	projesi	ACT,	Fair	Wear	
Foundation	ve	Partnership’in	kendi	programı	tartışıldı.	
Sendikalar	ve	Alman	hükümet	temsilcilerinin	katıldığı	
toplantıda	 işçi	 perspektifinden	 bakarak	 gördüğümüz	
eksikleri	 ve	 katkımızı	 sunarak	 güncellenmesini	 talep	
ettik.

A	 Living	 Wage	 meeting	 was	 organized	 by	 the	
Partnership	for	Sustainable	Textiles	in	Berlin.	Meetings	
discussion	 topics	 were	 the	 Fair	 Wear	 Foundation	
program,	 the	 Partnership	 program	 and	 the	 ACT	
project	 of	 Industriall.	 Unions	 and	 Clean	 Clothes	
Campaign	network	had	attended	to	the	meeting.	We	
had	shared	the	unsatisfying	points	from	the	workers’	
point	of	view	and	demanded	for	an	update	of	working	
conditions.

4 Kasım November, 4

November, 9

Abdulhalim	 Demir,	 Acıbadem	 Üniversitesi	 Tıp	
Fakültesi	öğrencilerine	Meslek	Hastalığı	sunumu	yaptı.	
Sunumda	 genel	 olarak	 meslek	 hastalıklarının	 teşhisi	
ve	doktorların	daha	hikaye	perspektifinden	bakmaları	
gerekliliği	 anlatıldı.	 Türkiyeden	 vaka	 ve	 mücadele	
örnekleri	anlatıldı.

Friedrich	 Ebert	 Stiftung’un	 organize	 ettiği,	 sendika	
uzmanlarının	 ve	 emek	 temelli	 çalışan	 örgütlerin	
katıldığı	 toplantıda	 var	 olan	 kampanyalar,	 grevler	
üzerine	 konuşuldu.	 Bir	 sonraki	 toplantıda	 CCC’nin	
kampanyalar	üzerine	bir	eğitim	vermesi	kararlaştırıldı.

Abdulhalim	 Demir,	 gave	 a	 occupational	 disease	
presentation	 for	 Acıbadem	 University	 medical	
students.	 In	 the	 presentation,	 he	 reminded	 students	
that	 medical	 professionals	 should	 care	 about	 the	
patients	 story	 while	 diagnosing.	 Also	 he	 shared	
important	struggles	and	conflict	cases	from	Turkey.

A	meeting	for	labor	organizations	and	union	experts	
was	 organized	 by	 the	 Friedrich	 Ebert	 Stiftung.	 The	
main	 discussion	 was	 about	 campaigns	 and	 strikes.	
During	the	next	meeting	the	Clean	Clothes	Campaign	
will	provide	a	session	about	campaigning.

28 Kasım

7 Aralık

November, 28

December, 7
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Basın Yansımaları Reflections from Media
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2.243
1.212

61.222

Görüntülenme View

•	 193	online	ve	basılı	haber	193	online	and	printed	news
•	 13	TV	haberi	13	TV	news
•	 8	radyo	haberi	8	radio	news
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Üyelerimiz, Gönüllülerimiz & Destekçilerimiz
Members, Volunteers & Supporters

Abdulhalim	Demir,	Aybala	Yalçın,	Bahar	Kılınç,	Banu	Uzpeder,	Bedri	Soylu,
Bilge	Altay,	Damla	Uçak,	Deniz	Öztürk,	Dilara	Sönmez,	Elif	Soylu,	Erhan	Yarar	

Ezgi	Hünerli,	Fevzican	Abacıoğlu,	Fırat	Seymen,	Gizem	Yücelen,	Hasan	Tayfur	Onat
Hayder	Ateş,	Kübra	Bıçak,	Merve	Kanak,	Mukadder	Ezel	Yılmaz,	Öncül	Kırlangıç	
Sedef	Arık,	Selcan	Özgür,	Semra	Emran,	Serhat	Emre,	Sevinç	Arslan,	Suat	Yalçın

Şükrü	Atsızelti,	Dr.	Tahir	Teken,	Tuğba	Demir,	Ufuk	Güngör,	Volkan	Işıl,	Yaren	Arbak
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
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