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Bütün dünya pandeminin etkisi altındayken moda 
markalarının tedarik zincirlerindeki tutumları hem 
işçiler için hem de hazır giyim sektörünün geleceği 
açısından odaklanmamız gereken bir alandı. Bu ne-
denle global markaların tedarik zincirinde ücret (ça-
lışan maaşları) politikalarını araştırdığımız bir saha 
çalışması yürüttük. Bu araştırmayla hem markaların 
doğrudan muhatap olduğu birinci halka (Tier 1) fabri-
kalardaki ücretleri hem de doğrudan muhatap olma-
dığı ancak birinci halka aracılığı ile iş yaptırdığı ikinci 
halka (Tier 2) fabrikalardaki çalışan ücretlerini, alan-
dan 138 işçi ile görüşerek değerlendirdik. Bu raporun 
amacı, Türkiye’de hazır giyim sektörünün markaların 
ücret politikaları ile nasıl şekillendiğini inceleyerek 
2021 yılına dair ülke profili oluşturmaktır. 

Raporun bir diğer amacı ise 2021 yılında ülkemizde 
yaşamsal ihtiyaçları ele alarak adil bir yaşam mali-
yeti hesaplamaktır. Bu kapsamda odaklandığımız 

temel gösterge olan yaşam maliyetinin ölçümü için 
bir masa başı araştırması gerçekleştirdik. Bu raporu 
hazırladığımız süreçte Türkiye'nin bir ekonomik kri-
zin içerisinde olduğunu belirtmek raporun anlaşıla-
bilirliği açısından da önemli olacaktır. Fiyat istikrarı 
zedelenmiş olan ülkemizde alışılagelmişin dışında 
ekonomi politikaları güdülmekte, enflasyon, açlık ve 
yoksulluk sınırı gibi önemli göstergeler devlet ku-
rumları tarafından kamuoyuna gerçekliği yansıtma-
yan rakamlarla sunulmaktadır. Raporumuzun geçerli-
liği ve gerçeği yansıtması açısından bu göstergeleri 
bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan ölçümleri dahil 
ederek değerlendiriyoruz. 

Okuyacağınız rapor, moda endüstrisinin tedarik zin-
cirinde yer alan birçok farklı aktörü ve durumu bağ-
lamlarıyla birlikte analiz ederek global markaların 
tedarik zincirindeki ücret politikalarını ve bu politi-
kaların Türkiye'de hazır giyim endüstrisinde çalışan 

Bu raporun amacı, Türkiye’de 
hazır giyim sektörünün 
markaların ücret politikaları ile 
nasıl şekillendiğini inceleyerek 
2021 yılına dair ülke profili 
oluşturmaktır.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23.3 sayılı maddesi: 

[Çalışan] herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her 
türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve 

elverişli bir ücrete hakkı vardır.
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işçilerin yaşamına etkisini ortaya koymaktadır. Bu ra-
porda hem bu ücretlerin ülkedeki yaşam koşullarıyla 
kıyaslanmasını hem de tedarik zincirlerindeki ücret 
politikalarını detaylı bir biçimde okuyacaksınız.

1.1. Araştırmanın Yöntemi 

Global markaların tedarik zincirinde ücretler araştırması 
saha araştırması ve masa başı araştırması bulgularının 
analizini kapsamaktadır. Saha çalışması, markaların te-
darik zincirinde mevcut ücret politikalarını tespit etmek 
için uygulanmıştır. Masa başı araştırma ise sektörün 
genel durumunu, ülkenin ekonomik göstergelerinin ana-
lizini ve yaşam maliyeti hesaplamalarını kapsamaktadır.

Saha çalışması, 2021 yılının Ekim ayında başlamıştır. 
Saha çalışması boyunca İstanbul ve İzmir’de yaşayan/
çalışan 138 tekstil işçisi ile yüz yüze görüşmeler ger-
çekleştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular 
raporumuzda yer almaktadır.

İstanbul ilinde Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa, Büyükçek-
mece ve Güngören ilçelerinde yaşayan/çalışan işçiler 
ile görüşmeler yapılmıştır. İzmir ilindeki görüşmeler 
ise şehir merkezinin dışındaki sanayi bölgesinde üre-
tim yapan bir markanın fabrikasında çalışan işçiler ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Alan araştırmasının asıl amacı global markaların ücret-
lendirme politikalarını incelemek olduğu için, örneklem 
kümeleri oluşturulurken göz önünde bulundurulan tek 
kriter işçinin çalıştığı işyerinin global bir markaya üretim 
yapması olarak belirlenmiştir. Bu nedenle örneklem 
oluşturma aşamasında global markaların web sitelerin-

de yayınladıkları tedarik zinciri listeleri incelenmiştir. 
Saha araştırmasının ilk aşamasında tedarikçi listelerinde 
bulunan üretim yerlerinde çalışan işçilere ulaşılmıştır. 
Ardından, global markaların tedarikçi listelerinde bu-
lunmayan fakat bu markalara üretim yapan atölyelere/
fabrikalara da işçilerin beyanı üzerinden ulaşılmıştır. 

Görüşülen işçi grubu, 16 ayrı işyerinde (atölye/fab-
rika) 12 ayrı global markaya üretim yapmaktadır. Bu 
nedenle çalışmaya dahil olan örneklem ve elde edi-
len bulguların yeterli çeşitliliğe sahip olduğunu ve 
global markaların tedarik zincirindeki ücret politika-
larını temsil etme yeterliliğine sahip olduğunu söyle-
yebiliriz. 

Katılımcılar, görüşmelerin başında araştırmanın ama-
cı hakkında bilgilendirilmiş ve görüşülen kişilere kişi-
sel bilgilerinin gizli kalacağı bildirilmiştir. Görüşmeci-
lerden görüşmeye katılmak istediklerini sözlü olarak 
ifade etmeleri istenmiştir. Görüşmeler koronavirüs 
pandemisi devam ederken gerçekleştirildiğinden 
mesafe ve hijyen kurallarına uyulmuş, hem görüşme-
cinin hem de görüşmeyi gerçekleştirenin bulaş riski 
minimuma indirilmeye çalışılmıştır.

Veri toplama sürecinde görüşmelerin yanı sıra kay-
nak incelemesini ve medya izlemesini içeren bir masa 
başı çalışması yapılmıştır. Masa başı çalışması ile Tür-
kiye’de tekstil sektörüne genel bakış ve sektördeki 
ücretle ilgili yasa ve uygulamalar incelenmiştir. Bun-
ların yanı sıra ülkedeki asgari ücret, enflasyon, yok-
sulluk sınırı ve yaşam maliyeti de ayrıca ele alınmıştır. 
Raporun takip eden bölümlerinde araştırma bulgula-
rından elde edilen veriler sunulmuştur.



6

GIRIŞ VE YÖNTEM SEKTÖRÜN GENEL 
GÖRÜNÜMÜ

ENDÜSTRININ 
YAPISI

ISTIHDAM VE 
IŞGÜCÜ

ALAN 
ARAŞTIRMASI

TEFTIŞ VE MESLEK 
HASTALIKLARI

ÜCRETLE ILGILI 
UYGULAMALAR

KAYNAKLARYAŞAM ÜCRETI

Tekstil ve hazır giyim sektörü gerek üretim süre-
cinde yaratılan katma değer gerekse de ihracat 
gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik 
kalkınma sürecindeki birçok ülke için önemli sektör-
lerden biri. Türkiye’de tekstil sektörü, 1980’lerdeki 
neoliberal ekonomi politikalarıyla beraber en önem-
li imalat sanayii iş kollarından biri haline gelmiştir.  
 
Hazır giyim sektörü, 2021 yılında yüzde 9’luk pay ile 
en çok ihracat yapan dördüncü büyük sektör konu-
mundadır.1 Aynı zamanda Türkiye, Avrupa’nın önemli 
tekstil ihracatçılarından biridir. Türkiye’deki tekstil ve 
hazır giyim ihracat büyüklüğü 2019 yılında 18,18 mil-
yar dolar civarında iken 2020 Ocak-Mart ayları için 

bu rakam 4,35 milyar dolardı. 2019 ve 2020 ihracat 
verilerinin ilk 3 ayı karşılaştırıldığında Koronavirüs 
pandemisinin etkisiyle olması muhtemel bir düşüş 
görülüyor. 

Sektörde resmi verilere göre 1,26 milyon kişi istihdam 
ediliyor denilse de yapılan araştırmalar gerçek raka-
mın açıklananın 3 katına yakın olduğunu gösteriyor. 
Sektörün yapısı, küçük ölçekli işletmelerin çokluğu, 
denetim mekanizmalarının zayıflığı ve ucuz üretim 
baskısı sektörde kayıtdışının çoğalmasının başlıca 
sebepleri olarak görünüyor. Yapılan araştırmalar aynı 
zamanda sektörde göçmen işgücünün de oldukça 
yüksek olduğunu gösteriyor.

Yıl GSYİH* Toplam İhracat**
Hazır Giyim 
İhracatı***

Ayakkabı
İhracatı****

Hazır Giyim 
ve Ayakkabı 

İhracatı

Hazır Giyim ve 
Ayakkabı 

İhracatının 
Toplam İhra-
cattaki Payı

2019 761.425.499.358,20$ 180.870.840.951$ 18.195.644.660$ 932.435.584$ 19.128.080.244$ %10,58

2016 869.683.121.562,50$ 142.529.583.808$ 16.728.668.951$ 704.163.324$ 17.432.832.275$ %12,23

2010 776.967.610.957,30$ 113.883.219.184$ 14.205.917.174$ 395.624.111$ 14.601.541.285$ %12,82

2SEKTÖRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ 

* WORLD BANK: World Development Indicators GDP (current US$); https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GDP.MKTP.CD
** İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ: Türkiye Genel, Hazırgiyim Ve Tekstil Dış Ticareti 2009-2019 Yıllık. s.1; https://www.ihkib.org.tr/fp-icerik/
ia/d/2020/03/12/turkiye-genel-hazirgiyim-tekstil-ihracat-ithalat-2019-yillik-202003121749220390-07701.pdf
*** İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ: Türkiye Genel, Hazırgiyim Ve Tekstil Dış Ticareti 2009-2019 Yıllık. s.2
**** TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2020): Ayakkabı Sektör Raporu. s.2; https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Ayakkabi_Sektoru.pdf

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GDP.MKTP.CD
https://www.ihkib.org.tr/fp-icerik/ia/d/2020/03/12/turkiye-genel-hazirgiyim-tekstil-ihracat-ithalat-2019-yillik-202003121749220390-07701.pdf
https://www.ihkib.org.tr/fp-icerik/ia/d/2020/03/12/turkiye-genel-hazirgiyim-tekstil-ihracat-ithalat-2019-yillik-202003121749220390-07701.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Ayakkabi_Sektoru.pdf
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2.1. Hazır Giyim Üretiminin Ülke  
Ekonomisine Katkısı

“Tekstil ve hazır giyim sektörü birlikte değerlen-
dirildiğinde, gayri safi yurtiçi hâsıla, imalat sa-
nayisindeki ve sanayi üretimindeki pay, ihracat, 
ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam, 
yatırım gibi makro-ekonomik büyüklükler açısın-
dan Türkiye’nin önemli sektörleri arasındadır.”2 

 

Türkiye’nin GSYİH’si 2019 yılında 761 milyar do-
lar olarak ölçülmekte olup toplam ihracat de-
ğeri 180 milyar dolardır. Yine 2019 yılında ger-
çekleştirilen toplam hazır giyim ve ayakkabı 
ihracatı 19 milyon doları buluyor ve bu da ülkenin 
toplam ihracatının yüzde 10,58’ine denk geliyor. 
 
2019 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 
10,58’ini hazır giyim ve ayakkabı oluşturmuştur.

2019 yılında Türkiye’nin halı, hazır giyim ve konfek-
siyon, tekstil ve hammadde ihracatı 28 milyar do-
lar ile toplam ülke ihracatının yüzde 16’sını oluştu-
rurken; 2020 yılında aynı gruptaki ihracat 1 milyar 
dolar azalarak 27 milyar dolar ile toplam ülke ihra-
catının yüzde 18’ini oluşturmuştur (TÜİK, 2020).3  

2.2.Hazır Giyimin Başlıca İhracat 
Destinasyonları

Türkiye hazır giyim sektörü 2019 yılı itibariyle %3,3 
pay ile dünyanın 7. büyük hazır giyim ihracatçısı ko-
numundadır. AB ülkelerine hazır giyim ihracatında ise 

ülkemiz Çin ve Bangladeş’in ardından 3. sırada yer 
almaktadır. 2019 yılı itibariyle AB’nin hazır giyim ihra-
catındaki payı %70,5’tir.

2.3. Hükümetin Sektöre Yönelik  
Teşvik ve Uygulamaları

Hükümet işverenlere sağladığı teşviklerle üretimi ve 
ticareti desteklemektedir. Ticaret kolaylığını ve üre-
tim devamlılığını sağlamak amacıyla büyük bütçeler 
ayıran hükümet, sektörün yapısını etkileyecek eylem 
planları da hazırlamaktadır. 

2008 yılında tekstil sektörüne yönelik hazırlanan 
“Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Stratejik Ey-
lem Planı”4 ile firmalara, doğu ve güneydoğudaki 
illere taşınmaları halinde teşvik verilmesi gündeme 
gelmiştir. Kimi iktisatçılara göre bu politika ile as-
lında sanayi kentlerinin katma değeri yüksek ürünler 
üretmesi teşvik edilmeye çalışılırken diğer şehirler-
de ise daha çok emek yoğun sektörlerin yoğunlaş-
ması-kümelenmesi amaçlanmaktadır. Teşvik verilen 
bölgede yürütülen politika bir yanıyla ücret ve sos-
yal haklarda kayıplara yol açarken diğer yandan ise 
tekstil işçilerinin Batı’da yaşadığı ve biriktirdiği mü-
cadele geleneğinin de yıkılarak örgütsüz bir işçi kit-
lesi yaratmayı da içermektedir.5

Çalışma koşullarının mevzuata uygun hale getirilme-
si için gereken asgari uygulamaları bile yerine ge-
tirmeyen hükümet bu tür bölgesel politikalarla ucuz 
üretime öncelik vermekte ve işçi haklarını geri plana 
atmaktadır.

Türkiye’nin en fazla hazır giyim ve 
konfeksiyon ihracatı yaptığı ilk 5 ülke*

Ülke
2019 Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon

İhracatı ($)

Almanya 3.266.152.297

İspanya 2.404.603.577

İngiltere 1.945.580.834

Hollanda 1.149.879.662

Fransa 883.972.185

* İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ: Türkiye’nin En Fazla İhracat Yaptığı Ülkeler Genel, Ha-
zırgiyim Ve Tekstil 2018 - 2019 Yıllık. s.2; https://www.ihkib.
org.tr/fp-icerik/ia/d/2020/03/12/turkiye-nin-en-fazla-ihra-
cat-yaptigi-ulkeler-2019-yillik-202003121749220407-B8271.pdf

https://www.ihkib.org.tr/fp-icerik/ia/d/2020/03/12/turkiye-nin-en-fazla-ihracat-yaptigi-ulkeler-2019-yillik-202003121749220407-B8271.pdf
https://www.ihkib.org.tr/fp-icerik/ia/d/2020/03/12/turkiye-nin-en-fazla-ihracat-yaptigi-ulkeler-2019-yillik-202003121749220407-B8271.pdf
https://www.ihkib.org.tr/fp-icerik/ia/d/2020/03/12/turkiye-nin-en-fazla-ihracat-yaptigi-ulkeler-2019-yillik-202003121749220407-B8271.pdf
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3.1. Kayıtlı Hazır Giyim Fabrikası 
Sayısı

Giyim eşyaları imalatında kayıtlı işyeri sayısı (Eylül 
2020): 35.497.6

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 
2019 yılı için %15,8 olarak kayıtlara geçti. Giyim eş-
yaları sektörü, toplam girişim sayısı içindeki %9,3’lük 
payla alt sektörler arasında 3. sırada yer aldı.7 

İmalat sektörünün Türkiye geneli içindeki durumu, 
işyeri ve mevcut istihdam verilerinden hareketle de-
ğerlendirildiğinde,  sektör 2020 yılı ülkemiz istihda-
mının yüzde 33,6’sını barındırmakta ve işgücü piya-
sası açısından oldukça büyük önem taşımaktadır.8 

Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin çoğu küçük 
ve orta büyüklüktedir. 2020 yılı Ocak-Nisan dönemi 
Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre; Türki-
ye genelinde giyim eşyaları imalatı, tekstil ve deri 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların sayısı 58.000 
civarındadır. Bu firmalarda kayıtlı olarak yaklaşık 
1.100.000 kişi istihdam edilmektedir.9

3.2. Coğrafi Dağılım

Hazır giyim sektöründeki firmaların yüzde 61,2’si İs-
tanbul’da yer almaktadır. Bu ili sırasıyla İzmir (%7,8), 
Tekirdağ (%4), Kırklareli (%3) ve Bursa (%2,5) izlemek-
tedir.10

Öte yandan 2017 yılında uygulamaya konan “Cazibe 
Merkezi Programı” kapsamında, tekstil ve hazır giyim 
sektörüne yatırım teşviki verilecek 23 il belirlenmiştir. 
Bu iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 
yer almaktadır.

3.3. İşyerlerinin Büyüklüğü  
(Fabrikalar ve Küçük Atölyeler)

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2019 yılı Sektör 
Bilançolarında imalat sektörü altında 14 kodlu giyim 
eşyaları sektöründe incelenen 10.696 işyerinin yüzde 
45.2’si mikro, yüzde 36.6’sı küçük, yüzde 15.2’si orta 
ve yüzde 2.9’u büyük ölçektedir.11

3.4. Sektörde Sendikal Örgütlülük

Bu bölüm sendikaların işyerine erişimi, bir fabrikada 
sendikal örgütlenme için gereken asgari işçi sayısı ve 
bir fabrikada toplu pazarlık için temsil edilmesi gere-
ken asgari işçi sayısı ile ilgili temel sendika kanunları 

3HAZIR GIYIM 
ENDÜSTRISININ YAPISI

Ölçek Dağılımı Firma Sayısı Çalışan Sayısı Yüzde

Mikro 4.837 13706 %45,2

Küçük 3.918 70913 %36,6

Orta 1.626 165844 %15,2

Büyük 315 175957 %2,9

Toplam 10.696 426.420
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hakkında bilgi vermektedir. Ülkede hangi birliklerin 
bulunduğu ve sektörde hangi sendikaların faaliyet 
gösterdiği ve kaç üyeye sahip oldukları belirtilmiştir. 

2019 yılında dokuma, hazır giyim ve deri sek-
töründe 50 adet toplu iş sözleşmesi imza-
lanmıştır. İmzalanan toplu iş sözleşmele-

ri 204 işyeri ve 41.531 işçiyi kapsamaktadır.12 
Yalnızca hazır giyim sektöründe kayıtlı çalışan 
602.800 işçi göz önünde bulundurulduğunda sendi-
kalaşma oranı yüzde 6,8’dir.

Ocak 2020 itibariyle sektörde 14 işçi sendikası faali-
yet göstermektedir:13 

İşçi Sendikaları
Sendika (Bağlı olduğu konferderasyon)     Üye sayısı

TEKSİF (TÜRK-İŞ) Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası 48.673

ÖZ İPLİK-İŞ (HAK-İŞ) Tüm Dokuma, İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri 
İşçileri Sendikası 34.717

DOKU ÖR-İŞ Dokuma ve Örme İşçileri Sendikası 53

DERİTEKS (TÜRK-İŞ) Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası 3.760

TÖBGİS Trikotaj Örme Boyama Giyecek ve İplik Sanayi İşçileri Sendi-
kası 31

TEKSTİL (DİSK) Tekstil İşçileri Sendikası 11.708

BATİS Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası 1741

DOKUMA İŞ Dokuma Örme Boyama Trikotaj ve Giyim İşçileri Sendikası 34

TÜM TEKSTİL-İŞ Tüm Tekstil Dokuma Hazır Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sen-
dikası 93

HÜR TEKSTİL-İŞ Hür Tekstil Dokuma, İplik Trikotaj, Deri ve Giyim İşçileri Sen-
dikası 8

GİYİM-SEN Giyim İşçileri Sendikası 31

DEV TEKSTİL Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası 136

TEKSTİL DERİ Tekstil ve Deri İşçileri Sendikası 28

ÖZTÜM TESKTİL İŞ Tüm Dokuma İplik, Trikotaj, Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Deri 
İşçileri Sendikası 30

İşveren Dernekleri ve Sendikaları

TGSD (Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği)

Türkiye’de kendini hazır giyimci olarak ifade eden 36.000 firmanın 17 bini ihracatçı konumundadır. 1976 
yılında kurulan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği çatısı altında faaliyet gösteren 400 üye, Türkiye hazır 

giyim ihracatının %80’ini gerçekleştirmektedir.

TTSIS (Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası)
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3.5. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık 
Önündeki Engeller

Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık, dünyadaki tüm 
işçilerin temel haklarından ikisidir. Bunlara genellikle “yet-
kilendirici haklar” denir. Birçok ülkede sendikalaşmanın 
düşük düzeyde olması, işçiler ve işverenler arasında toplu 
pazarlık yoluyla ücretlerin artırılmasını zorlaştırmaktadır. 
İşverenler genellikle sendikalara karşı düşmanca bir tavır 
sergiler ve sendikaların ortaya çıkmasını önlemek için yıl-
dırma, ayrımcılık, işten çıkarma, kara listeye alma ve hatta 
fiziksel şiddet dahil olmak üzere bir dizi taktik kullanır.

Bunun yanı sıra hükümetin politikaları da, genelde, sen-
dikalardan çok işverenlerin amacına göre şekilleniyor. 
Hükümetin koyduğu yüzde 1'lik baraj,  baskı altında 
işçileri örgütlemeye çalışan sendikaları daha da zora 
sokuyor. Bir sendikanın toplu sözleşme yapması için bir 
fabrikadaki işçileri örgütlemesi yetmiyor, bir de sektör 
genelinde örgütlediği işçilerin sektördeki toplam işçilere 
oranının yüzde 1 barajının üstünde olması gerekiyor ki 
toplu sözleşme hakkı kazansın. Bu adeta sendikal mü-
cadeleyi yavaşlatma ve bitirme için detaylı düşünülmüş 
bir sömürü mekanizmasının çıktısıdır.

 Sendika Hakkına İlişkin Olarak:

• 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanu-
nu’nun 17. maddesine göre 15 yaşını dolduran her işçi 
çalışmakta olduğu iş kolunda kurulu bulunan sendi-
kalara kimseden izin almaksızın özgürce üye olabilir. 
Kanunun 25. maddesine göre ise işçiler sendikaya 
üye olmaları veya iş saatleri dışında işçi sendikasının 
çalışmasına katılmaları nedeniyle işten çıkarılamaz 
veya herhangi bir nedenle farklı muameleye tabi tu-
tulamaz. Aksi takdirde işveren işçiye tazminat öde-
meye mahkûm edilir.

• 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi işverenlerin 
işten haksız nedenlerle işçi çıkartmalarını yasaklamış-
tır. Yürürlükteki İş Güvencesi Kanunu’na göre işveren 
işçiyi yeniden işe başlatmak veya tazminat ödemek 

zorundadır. 

• Türk Ceza Kanunu’nun 118. maddesine göre işçinin 
sendikaya üye olmasını engelleyen işveren ya da yet-
kilisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılır.

Ancak yaşanan vakalar, işverenlerin bu kanunların na-
sıl etrafından dolandığını net olarak gösteriyor. Tür-
kiye’de neredeyse her ay onlarca işçi sendikal müca-
deleye dahil olduğu için kumpas kurularak ve başka 
sebepler öne sürülerek işten çıkarılıyor. Kaldı ki işten 
çıkarmanın yasaklandığı pandemi döneminde bile 
sendikal örgütlenme faaliyetlerinde bulunan binlerce 
işçi, Kod-29 ile “İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına 
uymayan davranışlarda bulunduğu” iddia edilerek 
tazminat haklarından da yoksun bırakılarak işten atıl-
mıştı.
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4ISTIHDAM VE IŞGÜCÜNÜN 
YAPISI

Giyim eşyaları imalatında kayıtlı çalışan işçi sayısı 
(Eylül 2020): 602.800.14

Hazır giyim sanayisi, sosyal güvenlik sistemine kayıtlı 
602.800 çalışanıyla ülke ekonomisinde en fazla istih-
dam yaratan sektörlerden biri konumunda. Ağustos 
verileri ile imalat sanayisinde kayıtlı 3 milyon 962 bin 
çalışan içerisinde hazır giyim istihdamının payı yüz-
de 15,2 iken toplam istihdam içerisinde ise yüzde 2,17 
oldu.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Bir-
liği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada; Türkiye’nin bir “hazır giyim ve 
tekstil ülkesi” olduğunu; dünyanın en büyük 5., Avru-
pa’nın ise 3. üretim üssü olduğunu söyledi.15

Hazır giyim sektöründe giderek artan sayıda işçi, resmi 
iş sözleşmesi/statüsü ve kayıt olmaksızın istihdam edil-
mektedir. Bu duruma genellikle ev eksenli işçiler ve kü-
çük atölyelerdeki işçiler söz konusu olduğunda rastlanır 
ancak günümüzde fabrikalara da yayılmıştır. Hazır giyim 
sektöründe kayıtlı ve kayıtdışı çalışma arasında bir sü-
reklilik vardır. Herhangi bir işyerinde kayıtlı bir işçinin 
yanında iş güvencesi olmayan ve düzenli veya kısmen 
düzenli ödeme almayan kayıtdışı işçiler bulunabilir. Bu 
durum, işçi ve ailesi için artan bir güvensizliğe yol açar. Bu 
bölüm hazır giyim endüstrisindeki bu tür uygulamaların 
(“kayıtdışılaştırma”) kapsamı hakkındaki yorumları içerir. 
 
2019 yılında tekstil sektöründe ücretli çalışanların yak-
laşık yüzde 29,1’i herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 
kayıtlı değildir.16 
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İki Çalışandan Biri Güvencesiz17

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Türkiye Teks-
til Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ahmet Hamdi Topbaş tekstil teşvikleri ile 
ilgili yapılan bir toplantıda her iki çalışandan birinin 
kayıtdışı olduğunu dile getirdi.

Türkiye genelinde Eylül 2020 döneminde herhangi 
bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışan-
ların toplam çalışanlar içindeki payı (kayıtdışı çalışan-
ların oranı), bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,8 
puan azalarak yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.18

Maaşlı, Ücretli ve Yevmiyeli Çalışanlar 
Arasında Kayıtdışılık

Ücretliler arasındaki kayıtdışılık oranları aslen 2005 
ile 2015 yılları arasında gerilemiş, daha sonra geri-
leme durmuştur. Bu yatay seyrin kaynakları tam ola-
rak bilinmemekle birlikte, sebeplerden biri devletin 
gözetim mekanizmalarını gevşetmiş olması olabilir. 
Zira kayıtdışılıkla mücadele, birçok Suriyeli için ge-
çim kaynaklarına erişiminin kesilmesi anlamına da 

gelmektedir. Türkiye’de geçici koruma statüsünde 
yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli bulunmaktadır. Buna kar-
şın Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 
bağlı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nün ve-
rilerine göre çalışma izni alabilen Suriyelilerin sayısı 
2018 yılında 34 bin civarındadır. 

Koronavirüs pandemisinin iktisadi yansımalarını 
azaltmayı amaçlayan politikaların, kayıtdışı ücret-
lileri görmezden geldiği görülmektedir. Kayıtdışı 
ücretli çalışanlar hizmet akdinin koruması altında ol-
madıkları için ekonomik konjonktürden ilk etkilene-
cek grubu oluşturmaktadır. Dolayısıyla pandemi se-
bebiyle işten çıkarılma ihtimalleri yüksektir. Üstüne 
üstlük ücretlerin düşüklüğü açısından tasarruflarının 
da nispeten düşük olduğu ve işe daha çok ihtiyaçları 
olduğu da varsayılabilir. Buna karşın iktisadi politi-
kaların koruyucu şemsiyesinin tamamen dışındadır-
lar.19

Ev Eksenli Çalışma 

1970’li yıllarla birlikte giderek esnekleşmeye başlayan 
üretim ve uygulanan uzaklaştırma stratejileri, tekstil 

üretiminin de fabrikaların dışına, ha-
nelere taşmasına neden olmuştur. 

Türkiye’de ev eksenli çalışan tekstil ve 
hazır giyim işçilerinin yüzde 95’i kadın-
dır.20

Ev eksenli çalışan kadınların, daha ön-
cesinde bir tekstil üretim mekânında 
işçi olarak çalıştıkları, ancak çalışma 
koşulları ve bakıma muhtaç çocukları-
nın olması nedeniyle ev eksenli çalış-
maya başladıkları yönünde beyanları 
olmuştur. Ev eksenli çalışmada aktör-
ler arasındaki ilişki yapısının, üretimin 
niteliğinin ve süresinin belirleyicisi ço-
kuluslu şirketlerdir. 

Hanelerde çalışan kadınların genel 
olarak yaşadıkları sıkıntılardan bazıla-
rı şu şekilde sıralanabilir: Güvencesiz 
çalışma ve düşük ücret, ücretlerinin 
parça başına ödenmesi, kadınların üc-
ret pazarlığı üzerinde söz sahibi ola-
mamaları, çalışma saatlerinin belirsiz 
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ve uzun olması, işin kadınlar üzerinde sağlık sorunla-
rına neden olması (bel ağrısı, işi yetiştirememe kay-
gısı, stres vb.). Bu gibi sorun alanları yaşananlardan 
yalnızca birkaçıdır. 

Başta çocuklar olmak üzere hanenin diğer üyelerinin 
de işin bir ucundan tuttukları, siparişlerin yetiştiril-
mesi için komşuların birbiriyle dayanışma içinde ol-
dukları da bilinmektedir. 

Sosyal-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Cemal Bilgin 
evlerinde üretim yapan tekstil işçilerinin sayısının ko-
ronavirüs pandemisi sebebiyle yüzde 30 ilâ yüzde 40 
arasında arttığını ve bu işçilerin, en azından elektrik 
gibi artan maliyet giderlerinin karşılanmasında işve-
ren ve devlet desteği sağlanmasını istediklerini be-
lirtti.21

Gündelik Çalışma

Özellikle son yıllarda tekstil sektöründeki kısa süreli 
sipariş trendi yeni bir istihdam şekli yarattı. Devletin 
geçmişte desteklediği özel istihdam bürolarının bir 
benzeri olan ya da onlar gibi çalışan taşeron firma-
lar, tekstil sektörüne gündelik kayıtdışı işçi sağlıyor.   
Bu gündelikçi işçiler ya taşeron firmalar üzerinden 
günlük iş buluyorlar ya da atölyelere yakın mahal-
lelerdeki merkezi yerlerde gayriresmî olarak belir-
lenen bekleme noktalarında işverenlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda sabah kendilerini almasını bekliyorlar. 
Örneğin İstanbul’daki mevzubahis bekleme yerleri-
ne Bağcılar, Esenyurt, Güngören ve Sultangazi gibi 
semtlerde sıkça rastlanır. Aynı zamanda bu ve ben-
zeri sanayi yerlerinde sokakta birçok gündelik işçi 
ilanı ile de karşılaşılıyor. Aynı zamanda sosyal medya 
platformu Facebook’ta kurulan gündelik iş grupları 
üzerinden de taşeronlar gündelik işçilere ulaşıyor.

4.2. İşgücünün Cinsiyeti, Yaşı ve Etnik 
Bileşimi

Hazır giyim ve tekstil sektörlerinde istihdam edilen 
1 milyon 67 bin kişinin yarısından fazlasını kadınlar 
oluşturuyor.22 Araştırmalara göre, hazır giyim atölye-
lerinde çalışan işçilerin yüzde 66’sı 21-55 yaş grubu 
arasında yer almaktadır.23

İstanbul hazır giyim atölyelerinde çalışan işçiler ço-
ğunlukla Türk ve Kürt kökenli işçilerden oluşmaktadır. 

90’lı yıllarda İstanbul’a göç eden Kürt kökenli işçiler 
ilk zamanlarda işe girme, ev kiralama gibi hususlarda 
etnik kimlikleri üzerinden bir ayrımcılığa uğradıklarını 
belirtmişlerdir.

Türkiye’de koronavirüs pandemisine karşı alınan ön-
lemlerden en çok etkilenen kesimlerden biri, çoğu 
kayıtdışı işçi olarak çalışan Suriyeli mültecilerdir. Sal-
gını kontrol altına alma çabaları nedeniyle, ülke ge-
nelinde giyim perakendecileri, alışveriş merkezleri 
ve tedarikçilerin çoğu kapandı. Ancak Türk işçilerin 
aksine, Suriyeli mültecilerin kriz sırasında hayatta kal-
malarını sağlayacak bir sosyal güvenlik ağı mevcut 
değil. Suriyeli işçilerin çoğu konfeksiyon fabrikaların-
da çalışıyor.24

Türkiye’de 2011 yılından beri artan mülteci sayısıyla 
birlikte çocuk emeği sömürüsü de şekil değiştir-
di. Önce Suriye’de başlayan iç savaş ve ardından 
Irak, Afganistan, Pakistan, Azerbaycan, Gürcistan 
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ve Somali gibi ülkelerden artan mülteci göçüy-
le birlikte, Türkiye’de mülteci çocuk emeği sö-
mürüsü de görülmeye başlandı. Çocuk yaşta işçi 
çalıştırarak emek maliyetlerini düşürmeye çalışan 
patronlar daha da ucuz bir işgücü olan mülteci ve 
göçmenlerin sayısının artması ile birlikte mülteci 
ve göçmen çocuklara yöneldi. Mülteci ve göçmen 
çocuk işçiler tekstil, kundura sektörü başta olmak 
üzere hizmet, tarım, hayvancılık, geri dönüştürüle-
bilir atık toplama ve inşaat gibi alanlarda kayıtdışı 
çalıştırılmaktadır.25 Diğer işçilere göre daha da kötü 
koşullarda çalışan mülteci çocuklar, daha düşük 
ücretlere daha uzun çalışma, maaşını geç ve eksik 
alma, kötü muamele gibi ayrımcılıklara maruz kalıyor 
ve nefret söylemleri altında çalışmaya zorlanıyor.  

Göç Araştırmaları Derneği’nin Afgan Raporunda 
yer alan görüşmecilerden biri olan Merve, Afgan 
mültecilerin çalışma koşulları hakkında şunları 
söylüyor: “Çoğunlukla tekstil sektöründe çalışı-
yorlar çünkü deri işleri gitti. Sigortasız çalıştırı-
lıyorlar. Devletin mültecilerin çalışmasına ya da 
sigortasız çalıştırılmasına izin vermemesi önemli 
değil. Afganların çoğu tekstil endüstrisinde ça-
lışıyor.”26

4.3. Toplumsal Cinsiyet Temelli  
Ayrımcılık

Bu bölüm, ülkedeki cinsiyete dayalı ücret farkı-
na ilişkin veriler, cinsel taciz, düşük gelirli görev-
lerin yalnızca kadınlara tahsis edilmesi (örneğin 
ütüleme) veya erkekler için saat başına ödenen iş-
lere kıyasla kadınlar için parça ücretli işler gibi 
ayrımcı uygulamalar hakkında örnekler içerir. 

ILO Türkiye ve TÜİK’in beraber yaptığı araştırmaya 
göre Türkiye’de cinsiyete dayalı ücret farkı veya ücret 
açığı yüzde 15,6’dır. Araştırmaya göre ücret açığı, yaş 
ilerledikçe artış göstermektedir. Ücret açığı, çalışma 
yaşamının başlarında düşük seyrederken (%3,8), 40’lı 
yaşlarda kadınların aleyhine dikkat çekici düzeyde art-
makta (%25,9), izleyen yaşlarda da bu yüksek düzeyi 
korumaktadır. 27

Araştırmada koronavirüs krizinin cinsiyete dayalı ücret 
açığına etkilerine değiniliyor. 

“Krizin yarattığı sosyal ve ekonomik etkiler ücret açık-
larını daha da derinleştiriyor. Zira kadınların yoğun ça-
lıştığı hizmet, perakende satış, turizm gibi sektörler 
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Cinsiyete Dayalı İş Bölümü

Derneğimiz tarafından pandemi döneminde saha-
da yapılan araştırma,  işbölümünde cinsiyete dayalı 
bir ayrım olduğunu göstermiştir.  Görüşülen işçilerin 
yüzde 67,7’si, çalıştıkları işyerinde kadın ve erkeklerin 
farklı pozisyonlarda çalıştıklarını söylemişlerdir. İş ye-
rinde kadın ve erkek çalışanlar arasında pozisyon far-
kı olduğunu belirten görüşmeciler, bu farkın genel-
likle yapılan işin ağırlığı dolayısıyla ortaya çıktığını 
belirtmişlerdir. Kadınların nispeten daha hafif işlerde 
(kalite kontrol, overlok gibi) çalıştıklarını, erkeklerin 
ise daha ağır işlerde (ortacı, makineci gibi) çalıştıkla-
rını söylemişlerdir.

Görüşmelerde kadınların çoğunlukla overlokta, er-
keklerin ise çoğunlukla düz makinede çalıştıkları göz-
lemlenmiştir. Görüşülen işçilerin bir kısmı bu durumu; 
overlokçuların düz makinecilerden daha az maaş al-
masına, yani kadınların daha az gelir getiren işlere 
yönlendirilmesine bağlamaktadır. 

4.4. Hazır Giyim Sektöründe İşgücü 
Sıkıntısı

Türkiye genelinde işverenlerin hazır giyim sektörün-
de çalışacak işçi bulmakta zorlandığına dair iddialar 
bulunuyor. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, böl-
gesel olarak işgücü temininde güçlük çekilen meslek-
ler incelendiğinde, 12 bölgenin 8 tanesinde makineci 
(dikiş) mesleğinin birinci sırada olduğu görülüyor.32 
Bakanlığa göre makineci (dikiş) elemanı temininde 

krizin en olumsuz etkilediği sektörler. Dolayısıyla sal-
gınla ev ve aile içi bakım yükleri daha da artan kadın-
lar, bırakın yönetici pozisyonları için mücadele etmeyi, 
evlerine daha fazla vakit harcayabilmek için kısa süreli 
güvencesiz çalışma biçimlerine geçmek, hatta işlerin-
den ayrılmak durumunda kalabiliyorlar.”

DİSK-AR’ın TÜİK verileri üzerinden yaptığı araştırmaya 
göre ise cinsiyete dayalı ücret açığı yüzde 20,7. 28

Yapılan araştırmalara göre:
• Tekstil ve hazır giyim atölyelerinde cinsel taciz, 

cinsel istismar, fiziksel ve psikolojik şiddet gibi 
durumların varlığı kadın işçilerin karşılaştığı so-
runlardan bazılarıdır.29

• Tekstil ve hazır giyim sektörlerinde çalışan genç 
yetişkin kadın işçiler erken yaşlarda ayakçı, orta-
cı gibi işyeri içerisinde hiyerarşik açıdan daha alt 
mevkide çalışmakta, kendilerini geliştirme imkâ-
nı bulabildikleri takdirde makineci, ütücü veya 
overlokçu gibi görece daha üst bir pozisyonda 
yer alabilmektedir.30

• Tekstil ve hazır giyim sektörlerine ait dikkat çeken 
noktalardan biri de çalışan genç yetişkin kadın-
ların ödemeler konusunda ifade ettikleridir. Ka-
dınlar ödemelerinin emeklerini karşılamadığını, 
işverenlerin banka kartlarına yatırdığı paranın bir 
miktarını geri isteyebildiğini, kimi zaman mesai 
saatlerinin ücretlerini alamadıklarını ve ödeme-
lerin geç ya da eksik yapıldığını anlatmışlardır.31
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güçlük çekilmesinin başlıca nedeni yeterli başvuru 
yapılmaması ve gerekli mesleki beceriye/niteliğe sa-
hip eleman bulunamamasıdır.33

Veriler dikkate alındığında hazır giyim sektöründe 
alternatif iş bulmak oldukça kolay gözükse de ger-
çekte durum farklıdır. Yakın zamanda bir tekstil işçisi 
ile yapılan röportaja dayanan haberde de hazır giyim 
işyerlerinde performans sistemine dayanan çalışma-
nın oldukça stresli olduğu, işverenlerin işten çıkarma 
tehdidinde bulunduğu ve ücretlerin çok düşük olma-
sı nedeniyle beslenmede sıkıntılar çekildiği belirtil-
miştir.34

4.5. İşsizlik Oranı

TÜİK’in 2020 yılına dair işgücü istatistikleri, işsizliğin 
azaldığını belirtmektedir. Rapora göre, Türkiye ge-
nelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 
2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azalarak 
4 milyon 61 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı 0,5 puan-
lık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti. Tarım 
dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 15,3 

olmuştur.35 

Fakat yayınlanan istatistikler gerçeği yansıtmamak-
tadır. DİSKAR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Rapo-
ru’na göre, TÜİK’in açıkladığı dar tanımlı işsizlik ora-
nı ve işsiz sayısı koronavirüs pandemisinin istihdam 
üzerinde yarattığı tahribatı yansıtmıyor, tersine sak-
lıyor. Raporda belirtilenin aksine işsizlik düşmüyor, 
artıyor: Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 15,3 değil, 
yüzde 26,4.36
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5SEKTÖRDE ÜCRETLE ILGILI 
UYGULAMALAR VE ETKILERI

enflasyon oranıydı. Ancak pandeminin de etkisiyle 
işçilerin hissettiği enflasyon oranı bu oranın çok çok 
üstündeydi.
 
2022 yılı için de biz bu raporu yazarken Asgari Üc-
ret Komisyonu tarafından asgari ücret netleştirilerek 
duyuruldu. İşçi sendikalarının 5200 TL (363,2 Euro) 
talebine karşın, 2022 yılı için asgari ücret brüt 5.004 
TL (349,5 Euro), net 4.253,40 TL (296,7 Euro) olarak 
belirlendi. Buna göre net asgari ücret yüzde 50,54 
seviyesinde artmış oldu. TÜİK’in 2021 yılı için açıkla-
dığı enflasyon oranı ise yüzde 36 oldu.

Grafikte 2005 yılından itibaren yasal asgari brüt ve 
net ücret bilgisi mevcuttur.

İşçi Grupları ve Sendikaların 
Asgari Ücret ve Belirleme 
Prosedürü Hakkında 
Eleştirileri

DİSK yayınladığı raporda Türkiye’nin 
asgari ücret gerçeklerini ve salgın dö-
neminde asgari ücret taleplerini orta-
ya koydu.37

Tüm ücretli çalışanların yüzde 64’ü 
(12,5 milyon işçi) asgari ücretin altı ile 
asgari ücretin bir buçuk katı arasında 
bir ücret elde ediyor. 3,3 milyon işçi 
(bütün ücretli çalışanların yüzde 17’si) 
ise asgari ücretin altında bir ücretle ça-
lışıyor.

Raporda asgari ücretin belirlenme sü-
recine ilişkin eleştiriler de bulunmakta. 
Asgari ücret tespit süreci Türkiye’nin en 
önemli ücret pazarlığı olmasına karşın bu 
pazarlıkta işçilerin ve sendikaların elinde 
grev hakkı yok.  Türkiye’de asgari ücretin 

5.1. Asgari Ücret ile İlgili Kanunlar

Asgari ücret her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
tarafından belirlenir. Komisyon işçi örgütlerinin, işve-
ren örgütlerinin ve Çalışma Bakanlığı’nın 5’er üyesi ile 
kurulur. 2020 yılının sonunda 2021 yılı için brüt 3.578 
TL (383,55 Euro) asgari ücret belirlenerek (sosyal gü-
venlik prim kesintileri ve gelir vergisi dahil) bir önce-
ki yıla göre yüzde 21 artırılmıştı. Bekar çalışanlar için 
aylık net asgari ücret 2.826 TL (302,9 Euro) iken, evli 
üç çocuklu ve eşi çalışmayan işçi için net 3.013 TL 
(322,9 Euro) olarak hesaplanmıştı. 
 
Asgari ücretteki artışın belirlenmesi için baz alınan 
temel kriter TÜİK’e göre yüzde 14’te seyreden yıllık 

Yıllar
Brüt Asgari 
Ücret (TL)

Net Asgari 
Ücret (TL)

Net Asgari 
Ücret Artışı (%)

Aralık TÜİK  
Enflasyon Rakamı

2005 488,7 350,15 - %7.72

2006 531 380,46 %8,66 %9.65

2007* 562,5 403,03 %5,93 %8.39

2008* 608,4 481,55 %19,48 %10.06

2009* 666 527,13 %9,47 %6.53

2010* 729 576,57 %9,38 %6.40

2011* 796,5 629,96 %9,26 %10,45

2012* 886,5 701,13 %11,30 %6,16

2013* 978,6 773,01 %10,25 %7,40

2014* 1.071,00 846 %9,44 %8.17

2015* 1.201,50 949,07 %12,18 %8.81

2016 1.647,00 1.300,99 %37,08 %8,53

2017 1.777,50 1.404,06 %7,92 %11.92

2018 2.029,50 1.603,12 %14,18 %20.30

2019 2.558,40 2.020,90 %26,06 %12

2020 2.943,00 2.324,71 %15,03 %14,6

2021 3.577,50 2.825,90 %21,56 %36**

2022 5.004,00 4.253,40 %50,51 -

* 2007-2015 yılları arasında 6 aylık periyotlarda asgari ücret belirlenmiştir. Tablonun 
anlaşılırlığı açısından yılın ilk yarısında geçerli olan asgari ücret dikkate alınmıştır.
** Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) aynı dönem için açıkladığı rakam %83 olmuştur.
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sağlıklı beslenmesi için gereken aylık harcama tutarı 
(açlık sınırı) 2.362 TL’dir. Açlık sınırı üzerinden hanehalkı 
tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplamaya 
göre ise Ekim 2020 döneminde yoksulluk sınırı 8.169 
TL’dir. Oysa 2020 yılı için belirlenen asgari ücret net 
2.324 TL tutarındadır. 2020 asgari ücreti, Ekim 2020 
dönemi yoksulluk ve açlık sınırının altında kalmıştır. 
Asgari ücretin vergi ve kesinti yükü de düşünüldüğünde 
mevcut asgari ücret geçim ücreti değildir.38

tespiti sırasında, konuyla ilgili uluslararası standartları 
belirleyen BM, ILO ve Avrupa Konseyi standartlarına 
başvurulmuyor. Asgari ücret tespitinde işçinin ailesi 
dikkate alınmıyor. DİSK asgari ücretin evrensel kabul 
görmüş kurallara ve ilkelere göre hesaplanmasını isti-
yor. Ayrıca mevzubahis raporda asgari ücretin geçim 
masraflarına orantısızlığı da belirtilmiştir.
 
Asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırının altındadır. Ekim 
2020 dönemine ait rapora göre dört kişilik bir ailenin 

2020 2021

Brüt Asgari Ücret 2.943 3.577,50

SGK Primi %14 412,02 500,85

İşsizlik Sig. Primi %1 29,43 35,78

Gelir Vergisi %15 (*) 154,5 187,82

Asgari Geçim İndirimi 220,73 268,31

Damga Vergisi %0,759 22,34 27,15

Kesintiler Toplamı 618,29 751,6

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2324,71 2.825,90

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi 
dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(**) Net ele geçen asgari ücrete (220,73 ) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

İşverene Maliyeti (TL/ Ay) 2020 2021
Brüt Asgari Ücret 2.943,00 3.577,50

SGK Primi %15.5 (İşveren Payı) (***)
456,17 554,51

İşveren İşsizlik Sigorta Primi % 2 58,86 71,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 3.458,03 4.203,56

(***) 5510 sayılı kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre; bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payın-
da 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi 
işveren payı yüzde 20,5’tir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak 
üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.”

5.2. Sosyal Sigorta Primlerine İlişkin Mevcut Düzenlemeler

• Salgın döneminde asgari 
ücret farklı hesaplanmalıdır. Brüt 
asgari ücret net olarak ödenme-
lidir.
• 2021 asgari ücreti koronavirüs 
pandemisinin hanelere getirdiği 
yeni yükler dikkate alınarak he-
saplanmalıdır.
• Bütçeden asgari ücrete nakit 

desteği sağlanmalıdır.
• Asgari ücret tümüyle vergi 
dışı bırakılmalı, tüm ücretlerin 
asgari ücret kadarki kısmından 
gelir vergisi alınmamalıdır.
• Salgın döneminde asgari 
ücret SGK işçi primleri bütçeden 
karşılanmalıdır.
• Asgari ücret hesabında sade-

ce işçinin kendisi değil, ailesi de 
esas alınmalıdır.
• Asgari ücret tespitinde geçim 
koşulları ve milli gelir artışı dik-
kate alınmalıdır.
• Asgari ücret bütün işçi ve me-
murlar için ortak saptanmalıdır.
• 2021 asgari ücreti net 3.800 
TL olarak saptanmalıdır.

2021 asgari ücretine dair DİSK’in talepleri
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Rapora göre var olan ekonomik krizin yanı sıra pan-
deminin getirdiği yeni koşullar zaten geçinmekte 
güçlük yaşayan bireyleri açlık ve yoksullukla baş başa 
bıraktı. 

Raporda belirtilen yoksulluk göstergeleri

• Çalışma alanında işsizlik, günlük ve güven-
siz çalışma.
• Barınma alanında kira giderlerini karşılaya-
mamak, musluk suyunun ve elektriğin olmama-
sı, temiz içme suyuna erişim ve ısınma sorunu 
gibi temel barınma gereksinimlerine erişim ek-
sikliği.
• Beslenme alanında açlık, çöpten yiyecek 
toplamak, öğün atlama, yetersiz beslenme.
• Kişisel bakım ve temizlik alanında bebek 
bezi ̇  ve mamasına erişmekteki güçlük ve hijye-
nik pede erişmekte yaşanan zorluk.
• Sağlık alanında sosyal güvencesizlik; ilaca, 
psikolojik desteğe, maske ve dezenfektana eri-
şememek.
• Eğitim alanında eğitimden kopma, uzaktan 
eğitime katılmadaki engeller, dijital eşitsizlik, 
çocukların kendilerine ait bir alanının olmaması 
ve ders saatlerinin birbiri ile çakışması.
• Sosyal hayata erişim alanında çocukların 
sokağa çıkmasının yasak olması nedeniyle ar-
tan huzursuzluk ve evde çatışmanın artması.

5.6. Fazla Mesai

Fazla mesai ve yasal sınırlardan uzun çalışma 
saatleri, hazır giyim endüstrilerinde yaygınca 
görülüyor. Bu durumun bir nedeni yoksulluğa yol 
açacak seviyelerdeki düşük ücretler. Normal çalışma 
saatlerinde yeterli ücret kazanamayan işçiler sıkça 
fazla mesai yaparak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.  

Fazla Mesai, İş Kanunu’nda yazılı koşullar çerçevesin-
de haftalık 45 saati aşan çalışmaları (fazla çalışma) 
ya da haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 
saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma 
süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları 
(fazla sürelerle çalışma) ifade eder.44 Günlük çalışma 

süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz.45

5.3. Enflasyon

Enflasyon verileri her ay TÜİK’in araştırmaları sonucu 
açıklanıyor. Ancak halkın hissettiği ve TÜİK’in açıkla-
dığı rakamlar arasında çok büyük farklar görülüyor. 
TÜİK Aralık ayında 2021 için enflasyon oranını yüzde 
36,0839 olarak açıklamıştı. TÜİK geçmişte bu verileri 
2020 için yüzde 14,60 ve 2019 için yüzde 11,84 ola-
rak açıklamıştı. 2021 rakamı bir önceki yıllara göre 
çok yüksek görünse de vatandaşın hissettiği gerçek 
enflasyonun çok altında kalmış gibi görünüyor. Öbür 
yanda akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluştur-
duğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklamasından önce, 
hesapladığı çalışmasında 2021 yılı enflasyon artışını 
yüzde 82,8140 olarak duyurdu. 

5.4. Yoksulluk Sınırı

Pandemi ile derinleşen yoksulluk, siyasi nedenlerle 
körüklenen ekonomik kriz ile daha da derinleşti. İşçi-
lerin büyük bir yüzdesinin yoksulluk sınırı altında, aç-
lık sınırlarında çalıştığını birçok araştırma gösteriyor. 
Türk-İş Konfederasyonu’nun her ay yaptığı açlık ve 
yoksulluk hesaplamalarına göre Aralık 2021’de41 4 ki-
şilik bir aile için Türkiye’de açlık sınırı 4.013 TL (280,43 
Euro) ve yoksulluk sınırı 13.073 TL’dir (913,55 Euro). 
Bu da asgari ücretle çalışan bütün işçilerin yoksul-
luk sınırının çok altında ve açlık sınırında yaşadığını 
gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine 
göre 2020 yılında Türkiye’de çalışan kayıtlı işçi sayısı 
15 milyon 203 bin 423. Bunların 6 milyon 390 bin 19’u 
ise asgari ücretle çalıştı. Bu da kayıtlı işçilerin yüzde 
42’sinin asgari ücretle çalıştığını gösteriyor. DİSK-
AR Aralık 2021 Raporu42 ise asgari ücret civarın- da 
çalışan sayısını yüzde 69 olarak açıklamıştır. Aynı ra-
porda asgari ücrete erişemeyenlerin sayısı ise yüzde 
21,8 olarak belirlenmiştir. Sayıları bir milyonu aşan, 
kayıtdışı istihdam edilen tekstil işçilerinin de asgari 
ücrete erişemeyen grupta olduğu öngörülebilir.

5.5. Yoksulluk Göstergeleri

Yoksulluğun boyutları ve tipik belirtileri ülkeler 
arasında farklılık göstermektedir. Ülkemizde yok-
sulluğun tipik belirtileri Derin Yoksulluk Ağı’nın 
Pandemi Döneminde Derin Yoksulluk ve Hakla-
ra Erişim Araştırması Raporu’nda43 belirtilmiştir.  
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Fazla mesainin bu kadar yaygın olmasının bir di-
ğer sebebi ise global markaların hızlı satın alma 
pratikleri olarak ifade edilebilir. Markalar verdiği 
siparişin teslimatının en kısa sürede yapılması için 
firmalara baskı yapmakta, bu nedenle işverenler 
de işçilere baskı uygulamaktadır. Birçok işçi stresli 
çalışma koşullarında, günlük çalışma süresi sınırlarını 
aşan bir şekilde sabahlara kadar sipariş yetiştir-
mek için çalıştığını belirtmektedir. Bu durum işçi 
sağlığı ve iş güvenliğini de tehdit etmekte, hem 
işçilerin psikolojik sağlığına zarar vermekte hem 
de iş kazalarına zemin hazırlamaktadır. 

Fazla çalışmanın her saati için verilecek ücret, 
normal çalışma ücretinin saat başına düşen tu-
tarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. 
Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla-
dan çalışma için verilecek ücret, normal çalışma 
ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 25 
yükseltilmesiyle ödenir. 

“Geçinmekte zorluk 
çekiyorum, borçlarım 

var. Mesai olmasa 
eksideyim. Çocuklar 

okula başlayınca 
geçimimi temin etmek 

için daha çok fazla 
mesai yapıyorum.”
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Dokuma, Hazır Giyim ve Deri sektöründe 34 iş kazası 
gerçekleşmiş; kazaların 1’i ölüm, 23’ü yaralanma ve 
10’u uzuv kaybıyla sonuçlanmıştır. 49 

Incelenen iş kazalarının oluş nedenleri: Maki-
nelerin sebep olduğu kazalar (12), kaza neticesi 
zehirlenmeler (1), kişilerin düşmesi (3), bir veya 
birden fazla cismin sıkıştırması/ezmesi/batması/
kesmesi (9), düşen cisimlerin çarpıp devirmesi 
(1) ve zararlı maddelerle veya radyasyonla temas 
etmek veya bunlara maruz kalmak (1).50

Bakanlığın 2020 verilerinde 1851 programlı teftiş 
yaptığı belirtilmiştir. Dokuma, Hazır Giyim ve Deri 
sektöründe yürütülen iş sağlığı ve güvenliğine 
yönelik 763 programlı teftiş yapılmıştır.51 Bunlar 
sonucunda meslek hastalığına rastlanmamış, 2 iş 
kazası tespit edilmiştir. Bu iş kazalarından etkilenen 
3 işçinin 3’ü de erkektir, biri hayatını kaybetmiş ve 
diğer ikisi ise yaralanmıştır.52

Ayrıca bakanlık tarafından görevlendirilen müfet-
tişler de sektör bazında özelleşmiş olarak çalış-
mamaktadır.

İşyeri denetimleriyle meslek hastalığının tespit 
edilmesi zordur. Bunun yerine işçilerin düzenli sa-
ğlık taramasından geçirilerek sağlıklarıyla ilgili bir 
sorunun ortaya çıkıp çıkmadığı takip edilmelidir. 
Ancak tekstil sektörü, birçok kimyasalın kullanıldı-
ğı bir sektör olmasına rağmen, hafif işkolu olarak 
kabul edilip bu uygulamalardan muaf tutuluyor. 
Geçmişte kot kumlamada çalışan bütün işçiler 
silikozis hastalığına yakalandı ve 126’sı şimdiye 
kadar hayatını kaybetti. Meslek hastalığı konusun-
da devletin uluslararası gelişme ve uygulamaları 
takip edip uygulayarak sektörü yapılandırması 
gerekiyor. Denetim yapan müfettişlerin sektörde 
kullanılan kimyasallar ve meslek hastalığına maru-
ziyet yaratabilecek her türlü etken konusunda da 
eğitilmesi şarttır.

6IŞ TEFTIŞLERI VE MESLEK 
HASTALIKLARI
İş Müfettişliğinin Yasal Olarak  
Zorunlu Görevi

İş teftişi; çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve gü-
venliği, işçilerin refahı, çocuk ve gençlerin çalıştırıl-
ması, kayıtdışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası 
uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına iliş-
kin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili 
olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsar.46 
İş müfettişleri görevlerini, doğrudan Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanına bağlı olarak İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı bünyesinde yerine getirmektedirler.

İş Teftişleri Nasıl Organize Ediliyor?

Genel Çalışma Planı’nın iş teftişine ilişkin bölümü 
“işin yürütümü” ve “iş sağlığı ve güvenliği” teftişleri 
için ayrı ayrı hazırlanır. Aile ve Çalışma Bakanlığı ta-
rafından yürütülen iş teftişleri “programlı” ve “prog-
ram dışı” olmak üzere iki şekilde yürütülür. Programlı 
teftişler belirli bir sektör veya risk grubu hedeflene-
rek belirlenen işyerlerinde yapılan denetlemelerdir. 
Program dışı teftişler ise ihbar, şikâyet vb. üzerine 
işyerlerine yapılan teftişlerdir. 

Teftiş raporlarının detayları bakanlık tarafından ya-
yınlanmamaktadır fakat yıllık yayınlanan raporlarda 
istatistiklere yer verilmektedir. Bakanlık her sene İş 
Teftişi Genel Değerlendirme Raporu’nu hazırlayarak 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğü’ne 
(ILO) göndermekle yükümlüdür. Bu rapor bakanlık 
tarafından kamuoyu ile de paylaşılır. 

İş Teftişlerine Dair Bulgular

Bakanlık 2019 yılında 250 programlı teftiş, 3.088 
program dışı teftiş yapmıştır.47 Dokuma, Hazır Gi-
yim ve Deri sektöründe yürütülen iş sağlığı ve 
güvenliği teftişleri; 10 programlı, 223 program dışı 
olarak gerçekleştirilmiştir.48 Dokuma, Hazır Giyim 
ve Deri sektöründe gerçekleştirilen 276 teftişlerin 
hepsi program dışıdır.
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7.1.Araştırmanın yürütüldüğü yer: 
Tekstilin karmaşık ve organize merkezleri 
İstanbul ve İzmir

İstanbul ilinde gerçekleştirilen görüşmeler Avcılar, 
Bağcılar, Bayrampaşa, Büyükçekmece ve Güngö-
ren ilçelerinde yaşayan/çalışan işçiler ile yapıl-
mıştır. İzmir ilinde yapılan görüşmeler ise şehir 
merkezinin dışındaki sanayi bölgesinde üretim 
yapan bir markanın fabrikasında çalışan işçiler ile 
gerçekleştirilmiştir.  Araştırmanın bu iki konuma 
odaklanmasının sebebi Türkiye'de tekstil ve hazır 
giyim üretiminin en çok gerçekleştirildiği  ilk iki 
şehrin İstanbul ve İzmir olmasıdır. 

İstanbul tekstil endüstrisinin karmaşık merkezidir. 
Günümüzde Türkiye’nin tekstil üretiminin %60’ından 
fazlası hâlâ İstanbul ilinde gerçekleştirilmektedir. 
Şehrin içinde belli mahallelere yayılmış olan atöl-
yeler ve küçük çaplı fabrikalar dağınık ve örgütsüz 
olduğundan üretim karmaşık ve çok katmanlı bir hal 

7ALAN ARAŞTIRMASI
almaktadır. Bu konumların özelliği işçilerin hem yaşa-
dığı hem çalıştığı mahalleler olmasıdır. 

Bunun aksine İzmir’de odaklanılan bölge olan “Ege 
Serbest Bölgesi” ise üretimin büyük hacimlerde ve 
organize bir şekilde gerçekleştiği bir bölgedir. Hü-
kümetin sunduğu ticaret kolaylıklarından yararlanılan 
üretim bölgesinde çalışma şartları İstanbul’a göre 
büyük farklılıklar göstermektedir. Bu bölgede işve-
renlerin işgücü üzerindeki denetimi oldukça fazladır.

7.2. Mülakat Yapılan İşçilerin  
Demografik Profilleri

Araştırma 52 kadın ve 86 erkek hazır giyim işçisiyle 
görüşülerek yapıldı. İşçilerin 61’i evli olduğunu, 30’u 
bekar olduğunu berlitmiş ve 47’si evlilik durumunu 
söylemek istememiştir. Görüşmecilerin yüzde 8,69’u 
(12 kişi) 15-20 yaş aralığında, yüzde 42,02’si (58 kişi) 
21-30 yaş aralığında, yüzde 28,98’i (40 kişi) 31-40 yaş 
aralığında, yüzde 15,94’ü (22) 41-45 yaş aralığında ve 
yüzde 4,34’ü (6 kişi) 46 yaş ve üstündedir.
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Görüşmelerde kadın ve erkek katılımının eşit olması-
na çalışılsa da bu sayı eşit olamamıştır. Cinsiyete da-
yalı iş bölümünün hâkim olduğu ev içi iş bölümünde 
sıkça görülen eşitsizlik ve bakım işinin kadınlarla iliş-
kilendiriliyor olması nedeniyle kadınların görüşmele-
rimize katılımı kısıtlı olmuştur. Mesaisi biten kadınlarla 
görüşme talebimize birçoğu “Acilen eve gidip yemek 
yapmam, evdeki işleri halletmem gerekiyor.” diyerek 
cevap vermiştir. 

7.3. Saha Araştırmasının Temel  
Bulguları

Görüşülen işçilere çalıştıkları atölye veya fabrikada 
iş sözleşmeleri olup olmadığı sorulduğunda, sade-
ce 3’ü iş sözleşmesinin olduğunu söylemiştir. 124 kişi 
bu soruya “Hayır”, 11 kişi ise “Bilmiyorum” demiştir. 
 
Görüşmecilerin 99’u bordro aldığını, 34’ü almadığı-
nı ve 5 kişi almayı tercih etmediğini dile getirmiştir. 
Bordrosu olanların 89’u bordrodaki verilerin doğru 
olduğunu, gerisi ise yanlış olduğunu veya verileri an-
lamadığını dile getirmiştir.

Araştırma kapsamında ücretlerin ne kadar olduğu, 
nasıl ödendiği ve yasal bordroda nasıl göründüğü 
analiz edilmiştir. Konuşulan işçilerin yüzde 29’u asga-

ri (2.825 TL) ücretle çalışıyor. 3.000 TL maaş alanların 
oranı ise yüzde 7, verilen cevaplara göre yüzde 15’i 
3.500 TL ve yüzde 6’lık dilimler 3.600 TL ve 3.700 TL 
maaş alıyor. 5.000 TL maaş alanların oranı ise sadece 
yüzde 3 olarak görülmüştür. Asgari ücretten yüksek 
maaş alanların yüzde 22’si maaşının asgari ücret kıs-
mını bankadan, geri kalanını elden aldığını söylemiş-
tir.
 
Görüşülen işçilere belirlenmiş anket sorularının hari-
cinde eklemek istedikleri bir şey olup olmadığı so-
rulduğunda ise birçok işçi geçim sıkıntısını veya kötü 
çalışma koşullarını farklı şekillerde ifade etmiştir.

• Evli ve iki çocuğu olan Akın bu soruya “Ge-
çinmekte zorluk çekiyorum, borçlarım var. Me-
sai olmasa eksideyim. Çocuklar okula başlayınca 
geçimimi temin etmek için daha çok fazla mesai 
yapıyorum.” yanıtını veriyor.
• Başka bir fabrikada çalışan işçi “Fabrikada ça-
lışan 85 işçinin 44’ünün maaşına kredi borcundan 
dolayı haciz konulmuş. Muhasebeciyle muhabbet 
ederken öğrendim. Durumumuz bu kadar net.” 
diyor.
• Global bir marka için üretim yapan küçük bir 
atölyeden olan 17 yaşında başka bir işçi “İşyeri 
abimindir. Bazen gece 1’e kadar dahi işleri yetiş-
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tirmek için atölyede kalıyoruz, sigortasız ve mec-
bur olduğum için çalışıyorum. 12 yaşından beri 
tekstilde çalışıyorum.” diyor.
• Konuşulan bazı işçilerin sorunlarla ilgili konuş-
maya çekindiğini ve sorunları başka kişilerin de-
neyimleri üzerinden anlatmaya çalıştığını gördük. 
Görüştüğümüz işçi aslında kendi çalıştığı işyerin-
de çalışma şartlarının normal olduğunu söylüyor 
ama başka bir işyerinin adını vererek oradaki ko-
şulları şöyle anlatıyor: “15 yaşındaki işçiyi yasanın 
dediği saat kadar çalıştırmıyor. Onun için işçinin 
yüzünü okutturuyor, sanki işten çıkmış mesaisi 
bitmiş gibi gösteriyor ama sonra yeniden atöl-
yeye giriyor çocuk işçi. Maaşı cumartesi günü 
veriyor. Aslında cumartesi işe gitmen şart değil 
ama böylece seni işe gitmek zorunda bırakıyor, 
gitmezsen maaşını vermiyor. Yemekleri de çok 
kötü, sürekli makarna ya da bulgur.”
• Görüştüğümüz başka bir işçi, işyerinin sürekli 
İŞKUR aracılığı ile yeni işçiler alıp asgari ücret ile 
çalıştırdığını ve böylelikle teşvikten yararlandığı-
nı söylüyor.
• Diğer bir işçi maaşının geçimini sağlamaya ye-
tip yetmediği sorulduğunda “Ülkedeki pahalılığa 
baktığınızda maaşımız hiçbir şey. İki kişi çalışma-
mıza rağmen ay başını zor getiriyoruz. Çocukların 
okulu var, evde 6 kişi yaşıyoruz.” cevabını veriyor.
• Global bir markanın tedarik zincirinde “Tier 
2” olarak bilinen ikinci halka fabrikada çalışan 
bir işçi temsilcisi şöyle diyor: “İşçi temsilcisi-
yim. İşyeri ortamı genelde kötü ama denetleme 
olduğunda haber alıyor işyeri, hemen her şeyi 
düzeltiyor. Zara’ya denetlemede elden para al-
dığımı, maaşımın asgari ücretten gösterildiğini 
söylediğimde ‘İstersen bankadan yatırmalarını 
isteyebilirsin. Emekli maaşın artmış olur.’ dedi. 
İş yerinde maske takmıyoruz ama denetleme ol-
duğunda herkese zorunlu taktırıyorlar. COVID-19 
olan çok kişi var.”

Görüşmeciler sorunları nasıl dile getiriyor?

•   “Maaş, aylık masraflarımızı karşılamıyor. Evi 
geçindirmek için çocuklar hafta sonu ve okul 
tatillerinde tekstilde çalışıyor.”
• “Borcum olduğu için çocuğum da eğitimini 
bırakıp çalışmaya başladı. Ekonomik olarak sı-
kıntılıyız.”
• “Kredi borcum var. Eşim de çalışıyor, evde 
iki kişi çalışıyoruz, yine de geçinemiyoruz. En 
büyük oğlum kardeşlerine bakıyor.”
• “Eşim de tekstilde çalışıyor. Onun maaşı 
yetmediği için ben de çalışıyorum. Çocukları-
mı sabah kaynanama bırakıyorum. Akşam gi-
dince alıyorum. Çocuklarımı asla tekstilde ça-
lıştırmayacağım.”
• “Ücretler çok düşük. Kardeşlerim okul oku-
yor, ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Ben destek 
oluyordum, ben de artık eve para yollayamı-
yorum. Zaten okulu bırakıp küçük kardeşlerimi 
okutmak için tekstilde çalışmaya başlamıştım. 
Geçim sıkıntısı çekiyorum. Gün geçtikçe eko-
nomik durumumuz kötüleşiyor.”
• “Aylık ortalama kazandığım ücret fazla me-
sailerle 5.000 TL’yi buluyor. Paraya ihtiyacım 
olunca atölyede sabahlıyorum, başka atölye-
lerde günlük işler buluyorum. Ailemizde 3 kişi 
çalışıyor, yine de borcumuz var.”
• “Evimiz kira, çocukların okul masraflarını 
karşılamakta zorluk çekiyorum. Kredi borcum 
var.”
• “Evdeki herkes (eşim ve çocuklar) çalışıyor, 
masrafları ancak karşılıyoruz.”
• “Evdeki herkesin borcu var. 3.000 TL maaş 
yetmiyor. Bir eve 10.000 TL girse bile yetmi-
yor. Kira ve gıda masrafları çok arttı.”
• “Türkmenistanlıyım, ailem Türkmenistan’da 
yaşıyor, burada çalışıp aileme para gönderi-
yorum. Kayıtdışı çalışıyorum.”
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8YAŞAM ÜCRETI

Yaşam ücreti, bir işçinin yasal çalışma saat-
leri çerçevesinde alması gereken ve insan 
onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmek 
için yeterli olacak ücrettir. Yaşam ücreti, bir 
insani temel haktır.53 

Yaşam ücreti, asgari ücret değildir. Bir ai-
lenin; temel gıda ihtiyacını (bir yetişkin için 
günlük 3000 kalori olacak şekilde), giyim, 
sağlık, eğitim, kira (faturalar), ulaşım ve biri-
kimi kapsayacak şekilde olmalıdır. 

Temiz Giysi Kampanyası’nın Avrupa Üre-
tim Odaklı Ülkeler Grubu’nun geliştirdiği 
Sınırlar Ötesi Yaşam Ücreti54 çalışmasında 
bir yaşam ücreti hesaplanmıştır. Bunun için 
Asia Floor Wage55 metodu kullanılarak alan 
verisi ile hesaplamalar yapılmıştır. 2018’de 
yapılan bu çalışmada 4 kişilik bir ailenin Tür-
kiye’de yaşam ücreti 5.095 TL olarak hesap-
lanmıştır.

2021 ve 2022 yılı için yaşam ücreti hesapla-
masını koronavirüs pandemisi kampasında 
uygulanan kısıtlamalar sebebiyle işçi aile-
lerini ziyaret edemediğimiz için son yıllar-
da yapılan asgari ücret zam oranlarını yıllık 
baz alarak hesaplayacağız. Buna göre ya-
şam ücretini 2019’da 6.419,70 TL, 2020’de 
7.384,58 TL, 2021’de 8.976,69 TL ve 2022’de 
13.513,51 TL olarak hesaplayabiliriz.

Yıllar Bir önceki yılın 
yaşam ücreti (TL)

Asgari ücret  
artış oranı (%) Yaşam ücreti (TL)

2019 5.095 26 6.419,70

2020 6.419,70 15,03 7.384,58

2021 7.384,58 21,56 8.976,69

2022 8.976,69 50,54 13.513,51
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TL EUR*  

Resmi istatistiklere göre 4 kişilik hane için  
asgari geçim / 2,5 tüketim birimi (2,5 x 1 kişi)

8,976.70 TL (2021) 
13,513.52 TL (2022)

881,79 EUR (2021) 
943.90 EUR (2022)

Resmi istatistiklere göre bir aile için bir yok-
sulluk sınırı (EuroStat veritabında mevcut olan 
2020 yılı verilerine enflasyon artışı eklendi)

2525 TL (2020) 
2965,18 TL (2021)

328 EUR (2020) 
373.92 EUR (2021)

Görüşülen işçilerin ortalama net maaşı  
(Normal çalışma saatleri içinde)

 3396 TL (2021)  237.20 EUR (2021)

Görüşülen işçilerin asgari net maaşı  
(Normal çalışma saatleri içinde)

2825 TL (2021) 277,50 EUR (2021)

Görüşülen işçilerin azami net maaşı  
(Normal çalışma saatleri içinde)

5000 TL (2021) 491 EUR (2021)

Mevcut yasal asgari ücret (Brüt)  5,004.00 TL (2022)  349.52 EUR (2022)

Mevcut yasal asgari ücret (Net)  4,253.40 TL (2022)  297.09 EUR (2022)

Yasal asgari net ücrete yönelik talepler  5,200 TL (2021)**  363,21 EUR (2021)

Geçim ücretine ilişkin talepler/ hesaplamalar / 
bir aile için insana yakışır bir yaşamın maliyeti

 13,073 TL (2021)***  913.13 EUR (2021)

* İlgili InforEuro döviz kuru ile dönüştürülmüş
** http://disk.org.tr/2021/11/disk-2022-asgari-ucret-taleplerini-acikladi-gelirde-adalet-vergide-adalet-asgari-ucret-5200-net/ 
*** https://www.turkis.org.tr/aralik-2021-aclik-ve-yoksulluk-siniri

Ücret Göstergeleri
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9SONUÇ

Genel olarak masa başı verileri incelendiğinde TÜİK 
verileri ve bağımsız veriler arasında ciddi farklılıklar bu-
lunmakta. Sektör, ihracat rakamları ile ülkeye ekonomik 
değer katsa da, sektörel gelişim konusunda aynı çizgide 
ilerlemiyor. Kayıtdışı istihdamla mücadeleye veya kötü 
çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik sürdürüle-
bilir bir planın olmadığı net bir şekilde görülüyor. Kaldı 
ki bakanlık tarafından yapılan denetim verilerine bakıl-
dığında tekstil üretimi yapılan işyerleri planlı denetim 
listesine eklenmemiş, denetlenen az sayıda işyeri de 
şikâyet üzerine denetlenmiştir. Sendikal mücadele ile 
ilgili işçiyi destekleyen yasalar bulunmasına rağmen bu 
yasaların etrafından dolaşan işyerlerine hep tolerans 
gösterilmiştir. İşten atılmanın yasaklandığı ağır pandemi 
koşullarında bile 176 bin kişi Kod-29 bahanesi uydurula-
rak işten atılmıştır.

Global markaların çoğu, tedarik zincirindeki üreticile-
rinin bir eğitim sürecinden geçirilerek standartlarının 
yükseltildiğini iddia ediyor. Bu standartların hem ça-
lışma koşullarının iyileştirilmesi hem de işçilerin hakları 
konusunda bilgilendirilmesi ile yükseldiği iddia edili-
yor. Oysa saha araştırması sırasında görüşülen işçilerin 
hepsinin, çeşitli markaların tedarik zincirlerinde olma-
larına rağmen, haklarıyla ilgili bilgi seviyelerinin çok 
eksik olduğu görüldü. Alanda gördüğümüz birçok işçi 
kendisine ay başı verilen ödeme notunun bordro oldu-
ğunu sanıyordu. Oysa işyerlerinin çoğu ancak işçi kredi 
çektiğinde veya bir kuruma vermek üzere istediğinde 
bordro veriyor. Çünkü sektörde çoğunlukla iki defter 
tutma alışkanlığı var. İşyerlerinde hesapları takip etmek 
amacıyla tutulan bir defterde gerçek anlamda yürüyen 
süreç kayıt altına alınıyor. Bu defter doğrudan işçiyle 
anlaşıldığı ve fabrikanın gerçek anlamda işlediği şekilde 
işleniyor. İkinci defter de devlete ve markalara göste-
rilebilecek ve yasal kriterlere uyacak şekilde tutuluyor.  

 
Görüştüğümüz işçilerin yüzde 22’si asgari ücretten fazla 
maaş almalarına rağmen asgari ücret kadarını bankadan 
ve geri kalanını elden aldıklarını söylediler. Kendilerine 
verilen maaş notunu bordro olarak bizlere gösterdiler. 
Oysa yasal olarak Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SGK) 
bildirilen maaşın aynısı bordroya da yazılmalı. İşverenler 
işçi maliyetlerini düşürmek için işçi ile gerçek anlamda 
anlaştığı maaşı değil, asgari ücret kadarını yasal olarak 
bildirmiş. İşçilerin bir kısmı yasal olarak sigortalarının 
düşük bir ücret üzerinden ödenmesinin bir hak kaybı 
olduğunu bilmesine rağmen çalışmaya devam etmek 
zorunda olduğunu söyledi. "Buradan çıkıp başka yere 
gidersem onlar da aynı şeyi yapacak." diye düşünüyor-
lardı. Bazı işçiler markalar adına gelen denetimcilere bu 
durumu anlatmalarına rağmen bir çözüm bulunmadığını 
ifade etmişti. Bu da gösteriyor ki markalar, uygulanan 
bu çifte standartların çoğunun farkında, ancak ucuza ü-
retimin devam etmesi için göz yumuyorlar. 
 
Daha önceki alan araştırmaları deneyimimiz ile markala-
rın tedarik zincirine odaklanan bu araştırmadaki dene-
yimimizi kıyasladığımızda, işçilerin bu araştırmada ken-
dilerini ifade ederken daha çok korktuklarını gördük. 
İşçilerle işverenden habersiz irtibata geçtiğimizi veve-
rinin anonim olarak kullanılacağını bildirmemize rağmen 
"Konuştuğum duyulursa işten atılırım." beyanında bulu-
nan işçilerle karşılaştık. 

İşçi ücretleri ve yaşam standartlarına bakıldığında bir-
çok işçinin geçinmek için ya sürekli fazla mesaiye kaldığı 
ya ek iş yaptığı ya da ailede birden fazla kişinin çalıştı-
ğı ve ancak bu şekilde geçinebildiklerini gözlemledik. 
Ülkedeki ekonomik kriz ve hayat pahalılığının en fazla 
işçiler tarafından hissedildiği gerçeğini bir kez daha 
görmüş olduk. Bu sebeple işçilerin onurlu ve sağlıklı bir 
yaşam yaşamaları için, yaşam ücreti almaları elzemdir.

Onurlu ve sağlıklı bir yaşam için
yaşam ücreti zorunludur.



2 8

GIRIŞ VE YÖNTEM SEKTÖRÜN GENEL 
GÖRÜNÜMÜ

ENDÜSTRININ 
YAPISI

ISTIHDAM VE 
IŞGÜCÜ

ALAN 
ARAŞTIRMASI

TEFTIŞ VE MESLEK 
HASTALIKLARI

ÜCRETLE ILGILI 
UYGULAMALAR

KAYNAKLARYAŞAM ÜCRETI

1 İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ: 2021 Ocak-Aralik Hazirgiẏiṁ Ve Konfeksiẏon Sektörü İhracat 
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