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Türkiye’de tekstil en önde gelen ihracat 
sektörlerindendir. İstanbul’da yoğunlaşan tekstil 
üretimi ucuz işgücüne dayalı, hızlı ve işi aracılar 
üzerinden dağıtabilen bir üretim biçimine sahiptir. 
Çalışma alanını düzenleyen mevzuatlara, küresel 
ve yerel markaların davranış kurallarına rağmen, 
Türkiye’de tekstil alanında kayıtdışı istihdam ağır bir 
toplumsal olgu olarak yaşanmaktadır. Bu araştırma 
mevzuatın, mevcut denetimlerin ve kuralların 
engellemediği kayıtdışı istihdama olanak veren 
mekanizmaları tespit ederek, o mekanizmalarla 
mücadele edebilecek politika önerileri sunmayı 
amaçlamaktadır. 

Araştırma, 2022 bahar aylarında İstanbul Bağcılar’da 
kayıtlı işyerlerinde işçi ve işverenlerle yapılan 
görüşmelerin analizine dayanarak kayıtdışı istihdamı 
yaratan ve devamını sağlayan bir mekanizma olarak 
sektördeki üretim biçiminin; sigorta primleri ve 
kayıtdışılık ile ilgili bilgilendirme mekanizmasının 
ve son olarak denetleme ve ceza mekanizmalarının 
kayıtdışı istihdam süreci üzerindeki etkisini ortaya 
koyacaktır. 

Özet
Kayıtdışı (sigortasız) çalışmanın 
“normal” olduğu, emekliliğin 
akla nadir gelen bir hayal olduğu, 
her türlü iş kazasına ve meslek 
hastalığına karşı güvencesiz; 
işverenin “iyi adamlığının” insafında 
çalışan işçilerin seslerini ve dile 
getirmediklerini “normalleştirmeden” 
aktarmaya gayret ettik. 

Özet
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Fotoğraf: 
Chris Mcgrath
Getty Images

Kayıtdışı istihdamın işçilere verdiği doğrudan zararların 
ve toplumsal dokuda yarattığı hasarların altını çizecektir. 
Son olarak, tüketiciler, markalar ve devlet dahil olmak 
üzere sektörün paydaşlarının bu derin kayıtdışı istihdam 
sarmalına son vermek için yapabileceklerini politika 
önerileri başlığı altında sunacaktır. Kayıtdışı (sigortasız) 
çalışmanın “normal” olduğu, emekliliğin akla nadir 
gelen bir hayal olduğu, her türlü iş kazasına ve meslek 
hastalığına karşı güvencesiz; işverenin “iyi adamlığının” 

insafında çalışan işçilerin seslerini ve dile getirmediklerini 
“normalleştirmeden” aktarmaya gayret ettik. 

Bu raporun ucuz, hazır, hızlı tekstil ürünlerinin toplumsal 
bedellerinin herkes için görünür olmasına katkıda 
bulunmasını diliyoruz. Bu bedelleri işçilerin ödememesi 
için atılması gereken somut adımları politika önerileri 
başlığıyla devletin ilgili birimlerine, hazır giyim markalarına 
ve tüketicilere sunuyoruz. 

O zamanlar çocuktuk.  
Yaş tutmuyordu sigortaya. 
Mecbur öyle çalıştık işte. 
Başka seçenek yoktu.
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AMAÇ 
Bu araştırma Türkiye’de tekstil sektöründe küçük ve 
orta ölçekli işyerlerinde yaşanan kayıtdışı istihdamı 
incelemektedir. Araştırmanın soruları kayıtdışı 
istihdamın nasıl gerçekleştiği, ne gibi mekanizmaların 
buna olanak tanıdığı ve nasıl sonuçlar doğurduğudur. 
Araştırmanın amacı kayıtdışı istihdamın doğasını daha 
yakından tanımak; devam etmesini ve yaygın kalmasını 
sağlayan mekanizmaları tespit etmek; önlenmesi için 
sektörün paydaşlarına politika önerileri sunmaktır. 

Kayıtdışı istihdamın boyutlarını nicel olarak ortaya 
koymak istihdamın doğası nedeniyle çok güvenilir 
sonuçlar vermeyen bir çaba olacaktır. Ancak, nicel 
olarak kayıtlı istihdam gibi kesin rakamlarla ortaya 
dökülememesi bu konuyu araştırmanın önünde 
bir engel olmamalıdır. TÜİK’in 2021 verilerine göre 
Türkiye’de yüzde 28 oranında kayıtdışı istihdam 
görülmektedir. Savaşan ve Schneider’in (2006: 
5) istihdamın doğası nedeniyle kesin olmayan 
hesaplarına göre tekstil sektörü içinde kayıtdışı 
istihdamın oranı yüzde 50’ye yaklaşmaktadır. Bu 
yüksek oranın sektör özelinde sebep ve sonuçları 
mevcuttur. Nicel çalışmalar sektördeki rekabetin 
keskinliğinin, sektörel yatırım ve vasıflı işçi ihtiyacının 
azlığının, ucuz işgücü ve küçük atölyelere dayanarak 
yapılan üretimin, devletin denetim ve cezalarının 
etkinliğinin buralarda önemli rol oynadığı ortaya 
koymaktadır (Savaşan ve Schneider, 2006). 

Nitel çalışmalar da tekstil sektöründeki kayıtdışı 
istihdamı küresel markaların ucuz işgücü talebiyle bu 
alanı yeteri kadar düzenlemeyen ve denetlemeyen 
kalkınmakta olan ülkelere yönelimiyle açıklamaktadır 
(Dedeoğlu, 2010: 4).  Bu sebeplerin yarattığı vahim 

Giriş
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sonuçlar ise hem insan hakları ihlali hem de esasen 
çalışanların sigortalanmasını yasayla düzenleyen 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının ihlalidir. Çocukların 
eğitim hakkından, yetişkinlerin sağlık, izin, 
emeklilik haklarına kadar birçok hak, çalışan işçileri 
kaydettirmeme (sigorta yapmama) pratiği üzerinden 
çiğnenmektedir. 

Bu araştırma makro sebep ve sonuçların mikro bir 
sahada nasıl tezahür ettiğini inceleyecektir. Böylelikle 
kayıtdışı istihdamın hangi mekanizmalar üzerinden 
tekrar üretildiğini ve nasıl kırılmaz gözüken döngüler 
yarattığını gösterecektir. Nitel olarak tasarlanan 
araştırma, sigorta yapılmama sürecinin detaylarını 
sürecin temel paydaşları olan işçi ve işveren deneyim 
ve bakış açılarının derinlemesine incelenmesiyle ele 
alacaktır. Bu kadar yaygın bir kayıtdışı istihdamın 
markaların tedarikçilere yönelik davranış kurallarına 
ve devletin düzenlemelerine rağmen nasıl olup da 
sektörde tekrar üretildiğini ortaya koyacaktır. 

Kayıtdışı istihdam, işçilerin neredeyse doğallaştırmak, 
kanıksamak zorunda kaldığı, kendini sürekli yeniden 
üreten bir döngüye dönüşmüştür. Çocuk işçiliği ile de 
iç içe geçmiştir. Sektörle ilgili diğer tüm paydaşların, 
tüketicilerin, markaların ve karar alıcıların bu döngüleri 
fark etmesi ve bu farkındalıkla döngüleri kırmak için 
ne yapacağını düşünmesi çok kritiktir. 

Saha çalışması, bu farkındalığı arttıracağını 
düşündüğümüz pek çok bulgu ortaya koymuştur. 
Bu süreci nitel olarak, dışarıdan atölye olduğunu 
anlamanın bile zor olduğu mekanlarda günde 10-
12 saatini geçiren işçiler ve onları günlük, haftalık 
ya da aylık olarak çalıştıran işverenler üzerinden 
okumak önemlidir. Kayıtdışı istihdam sektörde çok 
yaygındır. Atölyelerin iş yapma biçimleri, markaların 
aracı ihtiyacı gibi yapısal öğeler de sektörde nispeten 
eşit dağılmaktadır. Bu nedenle niteliksel sahanın 
bulgularının sektörün kalanına aktarılabilirliği ve 
geçerlilik oranı yüksektir. 

Bu süreci nitel olarak, 
dışarıdan atölye olduğunu 
anlamanın bile zor olduğu 
mekanlarda günde 10-12 
saatini geçiren işçiler ve onları 
günlük, haftalık ya da aylık 
olarak çalıştıran işverenler 
üzerinden okumak önemlidir.

KAYITDIŞI İSTİHDAMIN ORANI  

%50’YE YAKLAŞMAKTADIR.
*Savaşan ve Schneider (2006: 5)
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Giriş

YÖNTEM
Bu araştırma niteliksel bir araştırma olarak 
tasarlanmıştır. Araştırmanın amaçlarıyla uyumlu 
bir şekilde hedeflediği veri, kayıtdışı istihdamın 
sebepleri, hangi mekanizmalarla devam ettirildiği 
ve sonuçları hakkında niteliksel veri olmuştur. Bu 
amaçla Türkiye’de tekstil üretiminin en yoğun olduğu 
şehir olan İstanbul’un yine tekstil alanında kayıtdışı 
istihdamın yaygın olduğu Bağcılar ilçesinin 3 
mahallesinde, işveren ve işçilerle yarı yapılandırılmış 
mülakat tekniği kullanılarak görüşülmüştür. 20 
işveren ve 60 işçi hedeflenmiş, ancak 19 işveren 
ve 62 işçiyle mülakat yapılmıştır. Görüşmeler 
betimsel kodlama yöntemiyle kodlanmıştır. Çıkan 
kodların arasındaki örüntüler gruplanmıştır. Bu 
kodlama sırasında teyit edildiği üzere veri doyumu 
gerçekleşmiştir. Mülakatlar bu örneklem için yeterli 
olmuş ve zengin ve derin veri sağlamıştır. 

Genel olarak yasa dışılığa dair bilgi sayılabilecek 
çocuk işçi sayısı, ne kadar işçi çalıştığı gibi konularda 
işçilerin; gelirlerine dair konularda işverenlerin tüm 
bilgiyi vermekten çekindikleri gözlemlenmiştir. Bu 
bir handikap gibi gözükse de verilen bilgiler kayıtdışı 
istihdama dair nelerin normalleştirildiğini ortaya 
koyacak zenginliktedir. Kayıtdışı istihdamın ne 
kadar kanıksandığının bir ölçütü de esasen işçilerin, 
bazı sorulara verdiği çok kısa yanıtlardır. Hatta bazı 
sorularda (özellikle “Sigortalı olmanın avantajları 
nelerdir?” ve “Sigorta yapılmasının ne gibi sonuçları 
olur?” sorularında çokça düşünmek zorunda kalan 
işçilere araştırmacıların niteliksel görüşmelerde 
bir teknik olan ‘hatırlatma’ tekniğini uygulamaları 
gerekmiştir. “Mesela sağlık güvencesi, mesela 
emeklilik gibi…”

“Sigortalı olmanın avantajları nelerdir?”  
sorularında çokça düşünmek zorunda 
kalan işçilere araştırmacıların niteliksel 
görüşmelerde bir teknik olan ‘hatırlatma’ 
tekniğini uygulamaları gerekmiştir.

Fıġür 1.  İŞVEREN CİNSİYET DAĞILIMI 
Kadın

5.6%

Erkek

94.4%

Fıġür 2.  İŞÇİ CİNSİYET DAĞILIMI 

Kadın

38.7%

Erkek

61.3%
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Niteliksel yarı yapılandırmış görüşmeler için işçi 
ve işverenlere yönelik iki ayrı kılavuz (soru listesi) 
hazırlanmıştır. İki kılavuzda da görüşmecilerin mesleki 
arka planlarını ve yaşam koşullarını anlamaya yönelik 
genel soruların yanı sıra (aile durumu, ev durumu, ne 
kadar süredir çalıştığı, ne kadar maaş aldığı, ne kadar 
geliri olduğu, ne ürettiği, hangi markalar için üretim 
yapıldığı gibi), kayıtdışı istihdam süreçlerini anlamaya 

yönelik sorular (sigorta isteyip istemediği, sigortalama 
maliyetleri, iş kazaları, sağlık hizmetlerinden nasıl 
yararlandığı, hastayken ücret kesilmesi gibi), bilgi 
edinme mekanizmalarını anlamaya yönelik sorular 
(günlükçünün de sigortalanabileceğini biliyor musun, 
göçmenlerin kayıt edilebileceğini biliyor musun, 
sigortanın faydaları nelerdir gibi), denetim ve ceza 
mekanizmalarını anlamaya yönelik sorular (devlet 
denetimi ve sonuçları, marka denetimi ve sonuçları) 
ve son olarak işçi ve işverenin perspektifinden 
kayıtdışı istihdamı neyin engelleyeceğini anlamaya 
yönelik sorular (işçilerin hepsini sigortalamak için 
neye ihtiyacın var, devlet ya da markalardan nasıl bir 
destek bekliyorsun, ne olsa kayıtlı olarak çalışabilirsin 
gibi) yer aldı. 

Diğer veri kaynakları ise araştırmacıların saha 
gözlemleri, Temiz Giysi Kampanyası’nın üyelerinin 
hayat öyküleri ve savunuculuk deneyimleri ve daha 
önce bu savunuculuk perspektifinden hazırlanmış 
yurt içi ve dışından raporlar oldu. Sahadaki görüşmeler 
devam ederken ve görüşmeler sonrasında proje ekibi 
olarak düzenli şekilde gözlem aktarımında bulunduk. 
Süreç içinde ortaya çıkan örüntüleri konuşmak çok 
bilgilendirici oldu. Özellikle küresel tekstil üretim 
biçiminin ve ucuz işgücü talebinin Türkiye’de nasıl 
ara mekanizmalarla yönetildiğini görmek ve bir atölye 
içindeki üretim sürecinde gereken farklı kıdem ve 
pozisyonları anlamak açısından çok aydınlatıcıydı. 
Saha görüşmelerinden çıkan bulgular literatüre ek 
olarak Temiz Giysi Kampanyası’nın değerli üyelerinin 
kattığı otobiyografik gözlemler ve tekstil sektöründe 
daha önce yaptıkları araştırmaların ışığında 
değerlendirildi. 

Fıġür 4.  İŞÇİ YAŞ DAĞILIMI 

18 altı
17.7%

31-30
14.5%

51-60
6.5%

60+
3.2%

41-50
1.6%

18-30
58.5%

Fıġür 3.  İŞVEREN YAŞ DAĞILIMI 

31-40
27.8%

51-60
16.7%

41-50
44.4%

18-30
5.6%

60+
5.6%
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Fabrika
Model hazırlanması, 
sınıflandırma, dikim, 

ütüleme, kalite 
kontrol ve apre 

operasyonlarını yapar

Giriş

Marka İlişkileri Şeması

Fasoncu

Paketleme
Ütüleme

Fasoncu

Fasoncu

Fasoncu

Fasoncu Fasoncu

Fasoncu

Fasoncu

Fasoncu
Genellikle kesme, dikiş, 

ütü, paketleme gibi 
büyük tedarikçilerin 

tamamlayamadığı  
diğer üretim 

operasyonlarını  
yapar

Mağaza 
Perakendeci

Tüketicilere 
ürünleri satar

Marka
Kıyafetleri 
tasarlar ve 

pazarlar

Hammadde 
Tedarikçisi 

Hammadde, aksesuar 
ve paketleme 

malzemesi  
tedarikçisi

Aracı
Markalarla tedarikçiler 

arasındaki ilişkiyi sağlar.  
Bazen bir markanın kendi 

kurum içi satın alma ofisleridir. 
Diğer durumlarda dış satın 
alma kuruluşları, şubeleri  

veya acentalarıdır

Dikim
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TEDARİKÇİLERE YÖNELİK 
DAVRANIŞ KURALLARI 1 SAHA BULGULARI

Çocuk işçi  (16 yaşından küçük) çalıştırılamaz. Saha yapıldığı sırada yetişkin olan 62 işçinin 
36’sı çocukken başlamış.

Ayrımcılık yapılamaz. Kadınların maaşları erkeklere göre daha az;
Göçmen işçiler ayrımcılık deneyimleri aktarıyor. 

Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkı 
vardır. 

Kayıtdışı işçiler sendikalaşamaz, dolayısıyla bu 
hukuki haklardan yararlanamaz.

Mesai saati 48 saati geçmemeli.  2 Mesai saatlerini paylaşan işçilerin yüzde 52’sinin 
çalışma saati 48 saati aşmaktadır.

Kayıtlı istihdam zorunludur. 
Türkiye’de tekstil sektörünün dayandığı önemli 
ayaklardan biri olan küçük ölçekli atölyelerde 
kayıtdışı istihdam artık ‘normal’leşmiştir.

Üretimin aşamalarının şeffaf bir şekilde takip 
edilmesi zorunludur. Aracılara da sözleşmeli bir 
şekilde iş verilmelidir. 

Üretim aşamaları şeffaf bir şekilde 
paylaşılmamaktadır. 

Araştırmacıların bu bilgiye erişimi yoktur.  
Çoğu zaman işçiler bile hangi marka için 
ürettiklerini bilmemektedir.

Kuralların uygulanması için eğitimler verilir ve 
denetimler yapılır.

Araştırma kapsamında yürütülen geniş saha 
çalışması sırasında küresel bir markanın 
eğitiminden bahseden hiçbir işçi ya da işveren 
olmamıştır. Denetim sürecini kayıtdışı işçileri 
arka kapıdan çıkartarak idare eden atölyeler 
vardır.

1   Bu kurallar listesi (Code of Conduct for Manufacturers and Suppliers Inditex Group) Zara gibi büyük markaların dahil olduğu 
Inditex grubunun kendi deklare ettiği kurallar listesidir. Esasen tüm üreticileri ve tedarikçileri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.  
https://www.inditex.com/our-commitment-to-people/our-suppliers Inditex grubu bu kuralların uygulandığını denetlemekten de 
kendini sorumlu tutmuş, dünya çapında verdiği eğitim ve denetlemelerle bu sorumluluğunu yerine getirdiğini iddia etmiştir. LC 
Waikiki tedarikçi kuralları da Inditex grubuna benzemektedir: https://corporate.lcwaikiki.com/CMSFiles/file/LCW%20TEDARIKCI%20
KURALLARI-%2016_08_2016.pdf

2  Türkiye’de yasal sınır 45 saat. Aslında bu kurallar Türkiye kanunlarının bu konuda gerisinde kalıyor.

https://www.inditex.com/itxcomweb/en/home
https://corporate.lcwaikiki.com/CMSFiles/file/LCW%20TEDARIKCI%20KURALLARI-%2016_08_2016.pdf
https://corporate.lcwaikiki.com/CMSFiles/file/LCW%20TEDARIKCI%20KURALLARI-%2016_08_2016.pdf
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Bulgular
Görüşmeler deşifre edildikçe, işçilerin 
nicel veride geçen ayrımları aşan ortak 
hikayeleri olduğunu gördük. Toplumsal 
cinsiyet, yaş ve hatta vatandaş olup 
olmadığı gibi farklılıkların ötesinde (1) 
sektörün küresel ve ulusal yapılanma 
biçimi; (2) devletin sektörü düzenleme 
biçimi; (3) küresel ya da ulusal çıkışlı 
büyük markaların tedarikçi kurallarını 
işletme biçimleri üzerinden ortaklaşan 
bir kayıtdışı işçi deneyimi mevcut. 
Sahanın, içerdiği çeşitliliğe rağmen 
bu ortak deneyimi de sergilediğini bu 
mekanizmalar üzerinden anlatacağız. 

1. Üretim Biçmi 
Sektördeki yerli ve yabancı markaların üretim 
süreçlerindeki tercihlerinin yarattığı ucuz işçi istihdam 
eden taşeron kullanma mekanizması – Sürekli vasıfsız, 
hatta çocuk işçiye bile uygun, bir tekstil ürünün 
üretiminin sadece bir ya da iki aşamasını kapsayan 
ve hızla tamamlanması gereken ‘iş’in varlığı; bu ‘iş’in 
denetlenmeyen, geçici, sürekli farklı markalara dolaylı 
hizmet verebilen küçük ölçekli atölyelere taşeron  
olarak verilmesi. Bu mekanizma ucuz ve kayıtdışı işçi ve 
bir alt başlık olarak çocuk işçi döngüsünü üretmektedir. 

2.Bilgilendirme 
Devletin kayıtdışı istihdam ile ilgili bilgilendirme 
mekanizmaları – Kayıtlı çalışmanın, sigorta yapılmasının 
nedenleri, faydaları ve sonuçlarıyla ilgili çok muğlaklaşan 
bir bilgi kirliliği ve eksikliğinin işverenler tarafından 
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Fatma Elzehra Muhaimi
UN Women

yayılabilmesi, devletin işverenlerin yanlış bilgilendirme 
mekanizmalarını aşarak, sigortalanma üzerine geniş 
kesimlere erişecek bilgilendirme mekanizmasının 
eksikliği ve hepsinin ötesinde bunun sadece işçi ve 
işveren arasında değil, vatandaş ile devlet arasında bir 
hak zemini olduğunun bilgisinin hiç aktarılmıyor olması. 
Bu mekanizma çaresizlik ve kanıksama döngüsünü 
üretmekte bu da kayıtdışı istihdamı derinleştirmektedir. 

3.Denetleme 
Devletin ve markaların denetim ve ceza mekanizmaları 
– İşverenler devlet denetimini daha ziyade işyerinin 
kaydıyla özdeşleştirmişlerdir, işçiler ise ancak markaların 
“okeylediği” yerlerde (kurallarına uyduğu büyük 
markaların onayını almış işyerlerinde) kayıtdışı istihdama 
yönelik bir denetim olduğunu düşünmektedirler. 
Mevcut devlet ve marka denetimleri kayıtdışı istihdamın 
yukarıdaki mekanizmalarını aşmaya yöneltilmemiştir, 
kapsamlarında kayıtdışı istihdam yoktur. Caydırıcı bir 
ceza deneyimi örneklem içinde hiç yaşanmamıştır. 

Genel olarak da sektörde bunun deneyiminin bilgisi 
dolaşımda değildir. Bu mekanizma kayıtdışı istihdamı 
kurumlar nezdinde de normalleştirmekte ve onu 
derinleştirmektedir. Son iki mekanizma beraberinde 
‘çocuk işçilik’ ve ‘aileyle iç içe geçmiş yaşamlar’ 
döngüsünü de toplumsal bir sonuç olarak ortaya 
koymaktadır.

Kayıtdışı istihdamın derinleşmesi belli bir işçi profilinin 
nesiller içinde tekrar üretilmesine sebep olmaktadır. 
Çocukken çalışmaya başlayan, çoğu zaman 
büyüdüğünde bile aile evinden ayrılamayan, akrabalarıyla 
aynı atölyede çalışan bir işçi profili araştırmanın 
örnekleminin çoğunluğunu oluşturmaktadır. Devletin 
yasalarının, insan haklarının, işçi haklarının silikleştiği 
bu çalışma hayatında, ailesel ilişkilerin ve işverenle 
ilişkinin biçimi belirleyici olmaktadır. 17 yaşındaki işçi için 
de 40 yaşındaki işçi için de bu döngüler aynı biçimde 
işlemektedir. Bulguları düzenlerken bu döngüleri 
okuyucuya görünür kılmaya çalıştık.

Kayıtdışı işçilerin, 
toplumsal cinsiyet, yaş 
ve hatta vatandaş olup 
olmama gibi farklılıkların 
ötesinde ortaklaştıkları 
bir “bilgilendirilmeme” 
mağduriyetleri var.
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1.ÜRETİM BİÇİMİ

Tekstil sektörü Türkiye’de özellikle İstanbul’da 
yoğunlaşmıştır. Bu yoğunluğun içinde de markalarla 
doğrudan çalışmayan, aracılar üzerinden küresel ya 
da yerel markaların işlerini veya iç piyasaya markasız 
üretim yapan küçük ölçekli denebilecek atölyeler öne 
çıkmaktadır. Bu atölyelerin çoğu bir tekstil ürününün 
tamamını başından sonuna üretmemektedir. Sadece 
hazırlık için gereken kesimleri, ya da etiketleme ve ütü 
gibi üretim zincirinin sadece bir ya da iki aşamasını 
üstlenmektedirler. 

Üretimde çok parçalı bu akış kottan, penyeye, çocuk 
giyiminden yetişkin giyimine kadar farklı ürünlerde 
gerçekleşmektedir. Atölyeler bu akışın bir yerinde dahil 
olmakta, sonra da ürettiklerini aracı kuruma teslim 
etmektedir. Bu çok parçalı akışta tamamen vasıfsız ve 
hatta yetişkin bile olmayan 11, 12 yaşlarındaki bir çocuk 
çalıştırılabilmektedir. Aynı zamanda 40 yaşlarında 
atölyedeki tüm makineleri kullanabilen ‘kompleci’ler 
de çalışmaktadır. Hatta sahada rastlandığı üzere bu 
iş akışı içerisinde okuma yazma bilmek, Türkçe bilmek 
gibi gereklilikler bile askıya alınabilir. 

Tekstil sektörünün maden gibi, oto sanayi gibi 
alternatif sektörlere kıyasla ‘hafif iş kolu’ sayılması, 
başlamak için eğitim gerektirmemesi ve sektörün 
ihtiyaç duyduğu üretim hızından dolayı genel olarak 
hep ‘iş’ olması nedeniyle toplumun değişik kesimlerini 
hızla işe alabilen bir yapısı vardır. Sektörün genel 
varsayımı işgücünün ‘ucuz’ olacağıdır. Her ne kadar 
tekstil Türkiye ihracatının yapı taşlarından biri olsa da, 
tekstil kapasitemizin tamamının modern ve yasalarla 
düzenlenmiş çerçeve içinde işleyen büyük fabrikalarla 
doldurulduğunu düşünmek naif olacaktır. Türkiye tekstil 
sektörünün ihracata yönelmiştir. Ancak bu yönelimin 
arkasında bir tercih bulunmaktadır. Bu da ihracat için 

BU ÇOK PARÇALI AKIŞTA TAMAMEN VASIFSIZ VE 
HATTA YETİŞKİN BİLE OLMAYAN 11, 12 YAŞLARINDAKİ 
BİR ÇOCUK ÇALIŞTIRILABİLMEKTEDİR.

Bulgular

Fotoğraf: 
Chris McGrath 
Getty Images

Küresel olarak tekstilin üretim ve 
rekabet etme biçiminin içinden 
doğan bu akış, denetlenmediğinde 
kayıtdışılığı ve onun bir alt başlığı 
olarak çocuk işçiliği arttıran bir 
zemin oluşturmaktadır. 

Sektörün genel varsayımı işgücünün 
‘ucuz’ olacağıdır.
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gerekli üretim hızı ve hacmini tutturmak için ucuz işçi 
çalıştıran küçük işletmeler kullanma tercihidir.

Ailelerinin içinde olduğu yoksulluktan ve toplumsal 
güvenlik ve koruma ağlarının yoksunluğundan dolayı 
okulda tutamadıkları ve çalışmasına ihtiyaç duydukları 
çocukların yaşları ve eğitimsizlikleri, tekstil sektöründe 
işi yapmalarında bir engel teşkil etmemektedir. 
Yaşları gereği kayıtlı çalışamayacakları kanunen 
belirlenmiş olsa da sektörün paydaşları bu kanuni kısıtı 
kendilerine sınır olarak görmemektedir. Bu da aslında 
yukarıdaki tabloda çocuk işçi çalıştırmama ve kayıtdışı 
çalıştırmama kurallarını aynı anda çiğnemektedir. Bu 
sınır onlara dışarıdan da empoze edilmemektedir. 
Devlet ve markaların denetimleri gibi mekanizmalarla 
empoze edilebilecekken, bu mekanizmalar bu 

Fıġür 5.  EĞİTİM BAZINDA ORTALAMA AYLIK MAAŞ DAĞILIMI - 2022
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şekilde işletilmemektedir. Buradaki neden sonuç 
ilişkileri işçilerin söylemlerinde çok sıkı işlemektedir. 
Tekstilde kayıtdışı işçi olmak seçtikleri değil  
zorunlu oldukları bir alan olarak ortaya çıkıyor.

Çocukluklarında aileleri tarafından zorla işe verilmiş 
yetişkin işçi deneyimleriyle karşılaştık. Tekstil atölyesi 
ve ailesinin evi dışında hayata maruz kalmayan çocuk, 
okulu da bıraktığından, ‘başka iş bilmez’ olur. 
 
Tekstil sektöründe maaşı arttıran kriter kullanılan 
makinenin niteliği ve çeşidi, yapılan işin gerektirdiği 
kıdem gibi kriterlerdir. Figür 5’den de anlaşıldığı üzere 
kayıtdışı istihdam içerisinde bu örneklemde eğitim ile 
maaş arasında bir korelasyon görülmemektedir. Figür 
6’da ise tekstildeki bazı pozisyonların getirdiği maaşlar 
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Fıġür 6. POZİSYON VE MAAŞ İLİŞKİSİ - 2022
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görülebilir. Burada çocuk işçiler aracı, ortacı olarak 
başlarken, en kıdemliler kompleci olarak geçen birçok 
makinayı kullanabilen pozisyonlara yerleştiriliyorlar. 
Sahadan çıkan öykülerde işçilerden zorla bir makinayı 
öğrenmelerinin istendiğini de gördük. Yeni bir makinayı 
özellikle de süpervizyon olmadan öğrenmenin getirdiği 
iş kazası riskleri not edilmelidir. Nitekim sigortalanmakla 
ilgili işçilerin zihnindeki en canlı konu sağlık ve iş kazası 
konusudur. 

62 görüşmecinin arasından 26 görüşmeci, çalıştıkları 
atölyede çocuk işçilere rastladıklarını ilettiler. Sahada 
görüşen araştırmacıların gözlemleri, bu sayının gerçeği 
yansıtmadığını, zira işçilerin çalıştığı iş yeriyle ilgili 
böyle bir bilgi vermeye dair çok anlaşılır bir çekince 
gösterdikleri oldu. Bu çekinceye rağmen çıkan rakamın 

yüksekliği, sektörün yapısının izin verdiği, hatta çanak 
tuttuğu kayıtsız çocuk işçi döngüsünün azalmadığını 
gösteriyor. Diğer yandan sahanın diğer ayağı olan 
işveren görüşmelerinde çıkan yorum işin başka bir 
yüzünü ortaya koyuyor. Günümüzde çocuk işçiliği 
konusunda bir işveren görüşü şöyle oldu: 
“Tekstilin ne kadar ömrü kalmış biliyor musun? 
İstanbul için konuşuyorum en fazla 3 sene. Çünkü 
alttan yetişen bir nesil yok. Bizden sonraki nesilde 
kimse çocuğunu tekstile koymuyor. Bitiyor. Yani biz 
son nesiliz. 12 sene zorunlu okutturuyor. Sonunda 
20 yaşında oluyor. 20 yaşındaki adam gelip burada 
çıraklık yapar mı? Yapmaz.”

Bu aktarımda öncelikle tekstile çocukken başlamanın 
oradaki kayıtdışılığı ve sektörün zorlu koşullarını 

Bulgular
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‘‘ Küçüktük 
 kimse bizi almıyordu zaten.  
 Bir tekstil vardı.’’

‘‘ Okuma yazmam olmadığı için, 
başka çalışacak bir iş bulamadım, 
bu yüzden tekstilde çalıştım;  
Başladığımda 10 yaşındaydım.  
Diğer işlere almadılar beni.’’

‘‘ O zamanlar çocuktuk.  
Yaş tutmuyordu sigortaya. 

  Mecbur öyle çalıştık işte. 
  Başka seçenek yoktu.’’

Fıġür 7. CİNSİYET -YAŞ DAĞILIMI
ERKEK KADIN
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kanıksamak için ne kadar önemli olduğunun kabulünü 
görüyoruz. Bu kabulün arkasında çocuk işçiliğinin 
‘ucuz’ olması ve genel olarak ‘ucuz işgücünün’ 
Türkiye tekstil sektöründe neredeyse kural olarak 
görülmesi var. 20 yaşında eğitim görmüş bir yetişkin 
bu kadar ucuz olmayacaktır önermesi verili alınıyor. 
İkinci olarak bu işveren aynı zamanda okulluluk 
oranının artmasından çok rahat bir şekilde şikâyet 
edebiliyor. Böylece gerek markaların gerekse devletin 
kural, denetim ve cezalarla düzenledikleri insan, işçi 
ve çocuk haklarının ihlal edilmesinin ne derecede 

kanıksandığı ve hatta bazı hakların toplumdaki 
kabulünün hiç sağlanmadığını görüyoruz. 

62 kişilik örneklemde 11 işçi 18 yaş altıdır. Bu da aslında 
yukarıda alıntıladığımız işverenin kayıtdışı çocuk işçi 
çalıştırmakla ilgili standartlarının bu örneklemdeki 
çocuk işçi oranından bile fazla olduğunu net bir şekilde 
ortaya koyuyor. Tekstil en çok gençlerin kayıtdışı çalıştığı 
bir sektör. 40 yaş üstü işçiler farkla daha az. Bel ağrısı 
ve sonrasında toz dolayısıyla zorlanma işçilerin rutinde 
en çok yaşadıkları iki sağlık sorunu. 

Tekstilin Geride Bıraktıkları: Tekstil Sektöründe Kayıtdışı İstihdam
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Yanlış Bilgi Doğru Bıl̇gi

Sigorta için yaşım tutmuyor. 15 yaşını dolduran işçiler yaşlarına uygun saatler 
üzerinden kayıtlı olabilirler. 

Günlükçüler sigortalanmaz. Günlük ücret alanların da kayıtları yapılmalı ve 
sigorta primleri ödenmelidir. 

İşe girer girmez sigortalanmaz, beklemek gerekir.
Her işçi başladığı günden itibaren kayıtlı olmalı 
ve her işçinin ilk gününden itibaren primleri 
ödenmelidir. 

Patron ‘iyi adamsa’, sigortalanmamak bir şey 
kaybettirmez, sana zaten sigortalı gibi davranır.

Kıdem tazminatı, iş kazaları ve meslek hastalıkları 
konusunda güvence, ücretli izin hakkı, emeklilik 
gibi haklar patronun iyiliğiyle değil, yasal 
çalışmayla alınır. 

Devletten aile için alınan yardımın (engelli aylığı 
gibi) kesilmemesi için sigorta yapılmaması gerekir. 

Kanun yardımın kesilmesi için ailenin toplam 
gelirini hesaplıyor. Sigortalı olup olmamak değil, 
gelir burada ölçüt oluyor. Gelirin bu sınırı aşıp 
aşmadığı bilinmeden bu konu bir engel gibi 
görülmemelidir. 

Bir işyerinde belli bir sayıda işçi sigortalanabilir, 
kalan işçiler kayıtdışı çalışmalıdır.

Bir işyerinde devletin koyduğu sigortalı çalışan 
işçilere yönelik sayı sınırlaması yoktur. Herkes 
kayıtlı olmalı ve herkesin primleri ödenmelidir. 

2. BİLGİLENDİRME
İşçi, sigortasının yapılması, primlerin ödenmesi, 
emeklilik, kıdem tazminatı gibi özlük haklarıyla ilgili 
her konu için esasen sadece işveren tarafından 
bilgilendiriliyor ya da çoğu görüşmecide olduğu gibi 
işveren tarafından bile bilgilendirilmiyor. Bu durumda 
özellikle de çocuk yaşta ya da 18, 19 yaşlarında, artık 
çocuk olmasa bile çok genç yaşta atölyeye giren, 
eğitim hayatlarını erkenden bırakmak zorunda kalmış 

işçilerin bu konuda bilgi alacağı başka kanallar mevcut 
değil. İşverenlerin hepsi çalıştırdıkları işçilerinin 
tamamını sigortalamalarının imkânsız olduğunu 
ifade ediyor. İşçilerin bilgi aldığı kaynağın konunun 
taraflarından biri olarak çok kilit bir rol oynadığını 
görmemek mümkün değil. Yanlış bilgi örneklerinden 
en önde geleni sigortalanma yaşıyla ilgili. Detayını 
aşağıda ilgili kutucukta bulabilirsiniz.

Bulgular
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Yanlış bilgi örneklerinden bir diğeri, günlük ücret 
alanların ya da kısmi çalışanların sigortalanamayacağıdır. 
Günlük çalışmak tekstilde sık rastlanan bir çalışma 
biçimi. Bazen kadınlar çocuk bakımı yüküyle beraber 
günlük çalışmak zorunda kalıyorlar: “3 sene günlük 
olarak çalıştım gece, çünkü çocuklar vardı okuyorlardı 
gece çalışıyordum gelip biraz uyuyordum sonra yemek 
yapıyordum çocuklara.” Bazen aylık, hatta haftalık 
maaş alma düzeni ceplerinde en temel ihtiyaçları için 
para bulundurmalarını sağlamadığı için günlük çalışmayı 
tercih eden işçiler oluyor. Bu işçiler de günlükçü olarak 
sigortalanabilecekleri hatırlatması karşısında “Ondan 
hiç haberim yok” cevabı vermekteler. Yanlış bilgiye 
başka bir örnek de geçici (birkaç aylık) süreliğine işe 
giren işçilerin sigortalanamayacağıdır. 

Bir diğer yanlış bilgi kayıt edilmek için bekleme 
süresiyle ilgilidir. Sigortalanmak için işverenin 4, 6 
hatta 8 ay bekleme, ‘duruma bakma’ hakkı olduğunu 
zannetmek buna örnek sayılabilir. “Adam 4-5 ay çalış 
sana güveneyim sonra yaparım dedi.” Burada işçilerin 
hakları ve emeklerinin karşılığı olduğu gibi ‘işverenin 
iyi adamlığına’ teslim edilmiş olmaktadır. Bu ilişkiyi 

düzenlemesi gereken devlet ve hatta özel sektörün 
karar verici olabilecek paydaşları (markalar) küçük 
ölçekli bu atölyelerde bu ilişkiyi tamamen işverenin 
insafına bırakmış olmaktadır. İşverenlerin bu ilişkiyi 
suistimal etmesi de araştırmanın bulguları arasında yer 
almaktadır. “İnsanlara köpek gibi davranıyorlar, iş bitsin 
diye baskı uyguluyorlar.” “Köpek gibi davranıyorlar 
çalış çalış yoruldun mu demiyorlar.”

Hukuki olarak zorunlu olan çerçevede değil de, insan 
ilişkisi kapsamında düzenlenen işyerinde, işverenler 
bağırabilmekte, ücretsiz fazla mesai yaptırabilmekte, 
işler yetişmediğinde gecelenmesini isteyip, iş 
olmadığında ücret vermeyebilmektedirler. İşçilerin bir 
önceki işlerinden ayrılma nedenlerinden biri olan sözel 
şiddet buna örnek teşkil eder: “Psikolojik şiddet. Küfür 
etti diye bıraktım.” 

İşverenlerin perspektifinden bakıldığında ise bu kötü 
muamelenin fonksiyonu hukuki olarak düzenlemeyen 
işçi-işveren ilişkisini düzenlemesi oluyor. Aşağıda bir 
işverenin işçileri ‘azarlayarak terbiye etmek’ ile ilgili bir 
anektodunu örnek olarak ekliyoruz. 

İşveren: “Bir çocuğu usta azarlamış. Çocuk da (atölyeden) 
çıkmış gitmiş. Annesiyle birlikte (geri) geldi. (Ben de) annesine 
‘sen buna (çocuğa) iyilik mi yapıyorsun?’ dedim. (Bu çocuk) 
burada çalışmasa (bile) yine sana (annesine) aynısını yapar. 
Senin (anne olarak) ustaya hak vermen gerekirdi ki bir daha 
yapamasın. Kimsenin bir şeye tahammülü kalmamış.” 
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Bir diğer örnek de işçinin perspektifinden 
sunulabilir. Sigortasız olmanın işten kovulmasını 
kolaylaştırmayacağını düşünen işçi, bunu açıklaması 
istendiğinde şöyle açıklıyor: “Böyle yerlerde fark 
etmez. İşine sadık değilsindir. Geç gelirsin falan 
sigorta fark etmez o zaman. Uyarır patron önce. 
Öyle hemen göndermez. İyi bir adam yani.”

Aslında burada en temel bilginin yanlış verildiğini 
görüyoruz. İşçi-işveren ilişkisini düzenleyen tahammül 
ya da ‘iyi adamlık’ değil, hukuki çerçeve olmalıdır. Bu 
temel bilgi, kayıtdışı istihdam döngüleri derinleştikçe 
sadece pratikten değil toplumsal hafızamızdan da 
silinmiştir. 

En doğrudan yanlış bilgi örneği ise sigortalılığın devam 
ettirilmesi ile ilgilidir. Özellikle e-devlet uygulaması 
öncesi aylarını ya da yıllarını sigortalandığını 
düşünerek geçirmiş işçiler mevcuttur. “Bir yerde 5 
yıl çalıştım, o zaman e-devlet yoktu bakamıyorduk, 
ilk başta yaptı sonra çıkış yapmış, yatırmamış, yani 
sonra iş yeri kapandı adama nerden ulaşabilirsin ki.”

Eksik bilgiler ise daha ziyade sigortalanmanın aile 
bireylerini nasıl etkilendiği konusundadır. Araştırmada 
ortaya çıktığı üzere engelli kişilerin aile üyeleri 
kendilerinin işe girmesiyle engelli aylığının otomatik 
olarak kesileceğini zannediyorlar. Halbuki burada 
esas ölçüt engelli aylığının girdiği hanenin toplam 
gelirinin bir eşiği aşıp aşmadığıdır. Burada eksik bilgi 
yüzünden hiç sigortalanamayacağını düşünen işçilerin 
emeklilikleri, sağlık güvenceleri, izinleri sadece 
işverenin bilgilendirmesiyle korunamamaktadır. 

Devletin mevzuatının pratikte işlemesi için denetleme 
ve cezayla birlikte kamusal bilgi ve farkındalığın artması 
gerekmektedir. Bunun dışında devletin verdiği engelli 
aylığının hanede engelli bireye bakım verecek kişinin 
çalışmasını gerektirmeyecek bir düzeyde olması esas 
olmalıdır. Bu sağlanmadığı koşulda, bakım veren kişi 
yarı zamanlı bakım vermek, yarı zamanlı çalışmak 
durumunda kalıyor ve engelli aylığı gibi çok temel bir 
konu bile kayıtdışılığı destekleyen yan unsurlardan 
birine dönüşüyor. 

Bulgular

Fotoğraf: 
Abdel Hameed Al Nasier 

ILO

“Bir yerde 5 yıl çalıştım, o zaman 
e-devlet yoktu bakamıyorduk,  
ilk başta yaptı sonra çıkış yapmış, 
yatırmamış, yani sonra iş yeri kapandı 
adama nerden ulaşabilirsin ki.”
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Bu döngünün içinde yaşı sigortalanmaya müsait 
olan çocuk işçiler, 15-18 yaş arasındakiler, işveren 
tarafından maalesef yanlış bilgiyle oyalanıyorlar. Bu 
yaş grubundaki görüşmeciler sigortalanmak için 18’i 
doldurmaları, 19 olmaları gerektiğini düşünüyor. Bir 
yerde okumamışlar, bir büyükleri açıklamamış. Atölye 
içi konuşmalar ve bazen ‘iyi adam’ diye, bazen de ‘insan 
gibi davranmayan’ adam diye niteledikleri işveren 
tarafından belirsiz, erteleyen, öteleyen bir tavırla yasal 
hakları ihlal ediliyor.

“Benim bildiğim kadarıyla 18 yaşını bitirmek 
gerekiyor. Ben öyle biliyorum.” (17 yaşında) 
“Yaşım küçük olduğu için yapmadılar.” (19 yaşında)

15 yaşın altında çocuk işçi çalıştırmak suçtur.3  
15 yaş üstünde yaşa göre değişen saat sınırları içinde 
kayıtlı çalışma mümkündür. 19 yaşında bir işçinin bile 
sigortalanmak için beklemesi gerektiğine ikna olması 
öncelikle işverenlerin sigortalanma sürecine dair bilgi 

Benim bildiğim kadarıyla 18 yaşını bitirmek gerekiyor. 
Ben öyle biliyorum. (17 yaşında) 

“Yaşım küçük olduğu için yapmadılar.” (19 yaşında)

verme biçimlerini bilerek muğlak ve eksik tuttuklarını 
ve hatta yanlış tuttuklarını gösterir. İkinci olarak ise 
işçilerin işverenin söyledikleri dışında bu konuda 
bilgilenme kaynaklarının (sendika, devlet temsilcileri, 
basın, hak savunucuları vs) çok kısıtlı ve yetersiz 
olduğunu gösterir. 

3    Bilgi Üniversitesi’nin Çocuk İşçiliğine Son Projesi, bu konuyla ilgili hem hukuki bilgileri derliyor hem de kendi saha araştırmalarıyla 
niteliksel bilgi sağlıyor. http://cocukisciligineson.bilgi.edu.tr/ 

 Sigortaya yaşım tutmuyor

Fotoğraf: 
Kıvanç Özvardar

ILO

http://cocukisciligineson.bilgi.edu.tr/
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3. DENETLEME

Sektördeki üretim biçimi (taşeron kullanma, 
hızlı üretim, vs) ve eksik ve yanlış bilgilendiren 
mekanizmaların yanı sıra, denetleme ve ceza 
mekanizmaları da kayıtdışı istihdamın derinleşmesine 
katkı koyacak şekilde işlemektedir. Sahadan çıkan 
denetimle ilgili iki önemli bulgu, (1) markaların, 
üretimlerinin bir kısmını gerçekleştiren işletmelerin 
çoğunluğunu hiç denetlemediği ve (2) devletin, vergi 
toplamak için işyerlerinin kayıtlılığını denetliyor olsa 
da, çalışanların kayıtdışı istihdamını denetlemiyor 
olduğudur.

İdeal olan markaların tedarikçilere yönelik Tablo 
1’de gösterilen davranış kurallarında olduğu gibi 
hem sektörel hem de devletin yasalarında yer 
alan hukuki denetleme mekanizmalarıyla kayıtdışı 
istihdamın bitmesidir. Ancak gerçekte yaşanan kâğıt 
üstünde gözüken bu ikili denetim mekanizmasının 
araştırmanın konusu olan küçük tekstil atölyelerinde 
hiç işlemediğidir. Örneklemin içinde kayıtdışı 
istihdam konusuna yönelik (sektörden ya da 
devletten) denetim görmüş olan işçi sayısı dörttür. 
O işçilerden birinin aktarımında devletin denetimin 
hakkıyla yapılmadığını görebiliyoruz: “Geldiler ama 
o zaman bizi çıkartıyorlar sigortamız olmadığı için.” 
Bir işçi çocukluktan çok öncesinden bir anı olarak 
denetimi hatırlıyor: “Sadece bir kere çok küçüktüm 
detaylarını hatırlamıyorum ama zabıta gelince bizi 
işyerinin bodrumuna indirmişlerdi.” Bir diğer işçi de 
marka denetimlerine dair şunu söylüyor: “Geldikleri 
zaman patron bizi arka kapıdan çıkartıyor. Marka 
geldiği zaman ya da büyük bir müşteri geldiği zaman 
biz yabancı adamları arka kapıdan çıkartıyorlar.” 

Burada kastedilen ‘yabancı adamlar’, kayıtdışı çalıştırılan 
Türkiye vatandaşı olmayan işçilerdir (çoğunlukla Suriye 
ya da Afgan kökenli). Türkiye vatandaşı olmasalar da 
statüleri gereği çalışma izni alıp sigortalı çalışabilecek 
işçilerdir. Aynı şekilde bir işveren tanıklığı da mevcut: 
“Denetim yapıldı fakat ceza yemedik, çünkü sigortasız 
çalışanları arka kapıdan çıkardık.” İşveren bunu 
aktaracak kadar kayıtdışılığı ve kayıtdışılığın devamı 
için attığı adımları ‘normalleştirmiş’. İşçi de çaresizliği 
içinde kanıksamıştır. Bu saha aktarımlarında görüşülen 
işçi ve işverenlerin kayıtdışı istihdam deneyimleri 
arasında ‘hayret’ hissi maalesef yoktur. 

Fotoğraf: 
sultanbeyli.gov.tr

Çok küçüktüm detaylarını 
hatırlamıyorum ama zabıta 
gelince bizi işyerinin 
bodrumuna indirmişlerdi.

Bulgular
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Saha bulgularımıza doğrudan referans veremesek 
de sektörde yaygın olduğu bilinen ve araştırmacıların 
çokça dile getirdiği “çift defter” uygulaması, 
denetimden kaçmanın bir başka yoludur. İşveren, 
işletmenin çalışması için ihtiyaç duyulan kayıtların yanı 
sıra sadece denetim sırasında görevliye gösterilmek 
üzere yasal gereklere uygun kayıtlardan oluşan bir 
defter hazırlar. Böylece işletmenin mali durumu, 
yaptığı işler ve çalışan sayısı gizlenerek denetçi 
yanıltılır. Mesela asgari ücretten fazla maaş alan birçok 
işçinin asgari ücret miktarı bankaya, gerisi elden 
verilir. Bu yanıltmacaya engel olmak için denetçilerin 
işletmenin sürdürülmesi için gereken kapasite 
öngörüsüyle işverenin sunduğu kayıtlar arasındaki 
uyumsuzluğu da sorgulaması gerekmektedir. 

20 işçi markalardan ve devletten gelen temsilcilerin/
müfettişlerin/zabıtanın genel denetimine tanık 
olduğunu ifade etmiştir. Bu denetimler daha düzenli 
ve etkili olabilirler ama hedefleri maalesef kayıtdışı 
istihdamı engellemek değildir. Bu yüzden de 
işverende kayıtdışı istihdamın yasadışılığı, kurallara 
uygunsuzluğuna dair ne normatif ne de maddi (cezai) 
bir çekince yaratmakta. Markalar denetimlerinde 
kalite kontrol ve iş bitimiyle ilgili bir odak koymaktalar: 
“Geliyorlar ama markalar bir şeye karışmıyorlar 
benim işim olsun derdindeler.”
“Devleti bilmem ama markalar geliyor. İşleri kontrol 
emek için. İşçilere de maske takın diyorlar.” 
“Zabıta gelmedi hiç. Markadan geliyorlar. İşlere 
bakıyorlar. Bizimle hiç konuşmuyorlar.” 

Bu son örneği aktaran başka bir atölyeden bir işçi 
daha var. “Markadan her gün geliyorlar. Bugün 

bile geliyorlar. Yerde iğne görünce falan çok 
kızıyorlar. İşler bozuk olunca uyarıyorlar.” Markaların 
tedarikçilere yönelik davranış kuralları olması, 
hatta denetime bile gelmesi kayıtdışı istihdamı 
engellemiyor. Denetimin doğasının ve cezalarının 
uygulanma biçiminin tamamen baştan düşünülmesi 
gerekiyor. 

İşçiler devlet denetimini marka denetiminden de 
daha az gözlemlemekteler. Buradaki işçi tanıklıkları 
genelde zabıtanın gelip iş yerinin kaydını kontrol 
etmesiyle sınırlı kalıyor. İşverenle görüşmelerden 

“Geliyorlar ama markalar 
bir şeye karışmıyorlar 
benim işim olsun derdindeler.”

“Devleti bilmem ama markalar 
geliyor. İşleri kontrol emek için. 
İşçilere de maske takın diyorlar.” 

“Zabıta gelmedi hiç. 
Markadan geliyorlar. 
İşlere bakıyorlar. 
Bizimle hiç konuşmuyorlar.” 

Tekstilin Geride Bıraktıkları: Tekstil Sektöründe Kayıtdışı İstihdam
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bu konuda daha fazla gözlem toplamak mümkün. 
Devletin daha kapsamlı olabilecek denetimlerini 
bertaraf etmenin bir yolunu bir işveren şöyle anlatıyor: 
“Zaten böyle denetimlerde genelde ya para verip 
anlaşırsın. Bu tür durumlar her yerde oluyor. yarın 
öbür gün başıma gelse ben burayı yakar kavururum. 
Buradan mahalleden çıksam herkesin işçilerini 
toplattırım. Bana yapıyorsan herkese geleceksin.” 

Bu aktarımda öncelikle ‘para verip anlaşmanın’ bir 
seçenek olduğunu öğreniyoruz. Devletin denetim için 
görevlendirdiği müfettişlerin sayısının ve iş disiplinlerinin 
artması gerektiği sonucu sonra politika önerilerinde 
de vurgulayacağımız bir nokta. Bu aktarımdaki ikinci 
konu ise kayıtdışı istihdamın yaygınlığının, ‘herkesin 
yapmasının’ işverenin algısında ve muhtemelen pratikte 
bir koruma sağlaması. Ceza alırsam herkes almalı 
diyor. Hukuken yasak olan bir uygulama yüzünden 
ceza alması bu işverenin perspektifinden neredeyse 
‘haksızlık’ olacak. Haklar konusu burada işçi ile işveren 
arasında tanımlanıyor, buraya ne devlet ne markalar 
girmeye teşebbüs ediyorlar, girdiklerinde de caydırıcı 
olmuyorlar. 

Denetim görmüş işçi ve işverenler arasında, toplam 81 
görüşme içinde, her iş yerinde kayıtdışı işçi olduğu ve 
görüşülen her işçi sigortasız çalıştırıldığı halde, sadece 
tek bir ceza deneyimi aktarılmıştır. İşverenlerin birinin 
ifadesiyle: “Evet denetlendik ama hiç ceza yemedik.” 

Kayıtdışı istihdamın yaygınlığının yanı sıra 
kanıksanmışlığının izini bulabildiğimiz bir diğer ifade ise 
şöyle: “Hayır hiç ceza kesmediler. Ne ceza kesecekler.” 
Başka bir işveren günlükçülerin sigortasız çalıştığını kast 
ederek “Herkes de biliyor. Herkes günlükçüdür. 25-30 
kişi çalışan var, 10’u günlükçü. Ceza falan olmadı.”

Bulgular

İşverenler için kayıtdışı istihdam değil, kayıtlı istihdam 
norm dışı bir pratik olarak görülüyor. “Eğer herkese 
sigorta yaparsam dükkanı kapatır giderim.” 
İşçilerin (18 yaş altı, göçmen, kadın, erkek fark 
etmeden) sigortasını yapmamak sektörün normalini 
oluşturuyor. 62 işçinin 39’u hiçbir denetime tanık 
olmamış. 19 işverenin 14’ü ise denetlendiklerini 
ifade ediyor. Sadece bir ceza tanıklığı var. Buradan 
çıkan en sade sonuçlar 1) denetimin kayıtdışı 
istihdam karşısında çok eksik olduğu 2) denetimin 
hedefinin zaten kayıtdışı istihdam olmadığı 3) ceza 
üzerinden caydırma mekanizmasının neredeyse hiç 
kullanılmadığıdır. Bu sonuçlar kurallarını açıklamış 
markalar için de devlet için de geçerlidir. Ayrıca 
sektördeki tüm sorumlu paydaşların kuralları 
açıklama, denetim ve ceza mekanizmalarını kullanma 
konusunda sorumluluk almaları gerektiğini de ortaya 
koymaktadır.

Buradan çıkan 
en sade sonuçlar:

1)  denetimin kayıtdışı istihdam 
karşısında çok eksik olduğu

2)  denetimin hedefinin zaten 
kayıtdışı istihdam olmadığı 

3)  ceza üzerinden caydırma 
mekanizmasının neredeyse 
hiç kullanılmadığıdır. 
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TEŞVİK

Devletin kayıtdışı istihdamı azaltmak için verdiği, 
sigorta maliyetlerini düşüren istihdam teşvikleri 
mevcuttur.  Kağıt üstünde etkili gözüken bu çözümler, 
araştırma sırasında görüldüğü üzere, pratikte istenen 
etkiyi yaratmamaktadır. Görüşülen işverenlerin ve 
işçilerin bazıları işyerindeki sigortalı işçi sayısını 20 
olarak vermişlerdir. Görüşülen herkes bu sayılara 
hâkim olmadığı için tüm örneklem içinde tam 20 
sigortalı işçi olan işyerini sayısını kesin veremiyoruz. 
Ancak bu görüşmelerde geçen 20 kişi sınırının 
devletin verdiği bir teşvikten yararlanmakla ilgili bir 
sınır olduğuna inanıldığını yapılan görüşmelerden 
anladık. Teşvikleri resmi kurumların verdiği haliyle 
incelediğimizde böyle bir sınır olmadığını gördük.4 
Bunun işverenlerin işçilere kulaktan kulağa aktardığı 4   https://www.iskur.gov.tr/isveren/tesvikler/ilave-istihdam-tesviki/

bir yanlış bilgi daha olduğunu tespit ettik. Bir diğer 
devlet teşvik konusu da genç ve ilk defa iş yeri açan 
girişimcilere yönelik teşviktir. Burada da bir işçi birden 
kendini işveren durumunda bulmuştur, zira işyeri 
onun üstüne yapılmıştır. İki durumda da teşvikler 
kayıtdışılığı engellememekte, yeni kayıtdışı pratikleri 
üretmektedir. 

Devletin kayıtdışı istihdam sorunun çözülmesine 
yönelik, mevcut sigortasız işçilerin sigorta primlerinin 
yatırılmasını sağlayacak, bu konuya özel bir teşvik 
mekanizması tasarlaması ve uygulamasının acil bir 
ihtiyaç olduğu ortadır. 

Kayıtdışı istihdam 
sorunun çözülmesine 
yönelik, mevcut 
sigortasız işçilerin 
sigorta primlerinin 
yatırılmasını sağlayacak, 
bu konuya özel bir teşvik 
mekanizması ihtiyaçtır.



26

Bulgular

türlü iş kazasına yol açabilen makinelerdir. 
Aşağıdaki alıntıda iş kazası konusunun bile 
yukarıda bahsedilen hukuki çerçevede değil 
de, işçi ile işveren arasındaki ilişki üzerinden 
algılandığının bir örneğini görüyoruz. İş kazası 
durumunda sigortalılığın tazminat getirebildiği 
hatırlatılan bir işçi: “Ondan haberim var ama 
ben kimseye şey yapamam, kimseye yük 
olamam yani.” diyerek kaza geçirdiği, belki 
de kalıcı bir zarar aldığı bir durumda bile hakkı 
olan tazminatı almanın ‘yük olmak’ olduğunu 
düşünmesi sektörün tüm paydaşlarının 
istihdam konusunda kaydetmesi gereken ne 
kadar çok gelişme olduğunu açıkça gösteriyor. 
Burada sigortasızlığın getirdiği hem maddi 
hem de duygusal bir zarar vardır: hem kaza 
ve işe gidemediğinde yaşayacağı maddi kayıp 
hem de ‘yük olma’ duygusu. İş kazası dışında, 
düzenli olarak maruz kaldıkları kimyasallar gibi 
daha sektöre yapısal ve denetleme konusu 
olan hususlar yüzünden yaşadıkları meslek 
hastalıkları da kayıtdışı işçiler için hakları 
alamadıkları bir alan olarak ortaya çıkıyor. 

Kayıtdışı istihdamın verdiği bir diğer 
zarar da emeklilik nosyonunun 

yaşadığı erozyondur. 62 işçinin içinden 40 
işçi sigortalı olmaya dair birçok soru içeren 
görüşme sırasında emekliliği hiç anmamıştır. 
Emeklilikten bahseden işçilerin bahsettiği 

Bu çalışmanın çok aşikâr bir şekilde 
ortaya koyduğu en önemli zarar, kayıtlı 

çalışmanın hukuki bir hak olduğunun ve bu 
hakkın koruyucusunun devlet olduğunun 
unutulduğu gerçeğidir. Kayıtdışı çalışmak 
işçiler tarafından içlerinde bulunduğu çaresizlik 
içerisinde, kabullenilmiş değil, kanıksanmıştır. 
Görüşmeleri kodlamak amacıyla tekrar tekrar 
okuduğumuzda bu çaresizlik, umutsuzluk ve 
devletten ‘talep’ etmeye dair hiçbir göstergeyi 
görüşmelerde bulamamak biz araştırmacıları 
derinden etkiledi. Araştırmanın bulguları 
devlet-vatandaş ilişkisinin, hukuk devleti 
nosyonunun, işçi haklarının üstünde durduğu 
zeminin erozyona uğradığının ve tekrar bu 
zeminin sağlamlaştırılması gerektiğinin kanıtı 
oldu. 

İşçilerin perspektifinden öne çıkan 
en görünür zarar sağlık güvencesinin 

yokluğudur. Devlet hastanelerine gitseler de, 
sigorta güvencesinden yoksun bir şekilde 
gidiyorlar. İlaç parasını da ayrıca bir yük 
olarak her türlü hastalıklarında tek başlarına 
yükleniyorlar. 

İşçilerin aklına ikinci en çok gelen zarar 
ise iş kazalarıdır. Tekstil her ne kadar hafif 
iş kolu sayılsa da, kullandıkları makineler 
(kesim işlemlerinden ütüye kadar) türlü 

1.

2.

3.

KAYITDIŞI İSTİHDAMIN VERDİĞİ ZARARLAR
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Emeklilik için zaten 60’a kadar yaşayacak mıyız o belli değil.

çerçeve ise alıntılarda görülebilir. “Emekliliğe 
daha çok var abi. O zamana kadar yaşar mıyız 
bilemem.” “Emeklilik için zaten 60’a kadar 
yaşayacak mıyız o belli değil.”

Bir farklı ses, sigorta istemiş, ama alamamış 
işçinin sigorta istemekle ilgili kendini savunma 
biçiminde duyuluyor. Emeklilik vurgusunun 
geçtiği istisna bir görüşme, aynı zamanda 
yukarıda belirttiğimiz yanlış bilgi olan primi 
yatan işçilerin sınırlandığının düşünülmesine 
bir örnek: “Sigorta isteseler de yapılmaz, 
atölyenin 20 işçi sınırı var; istedim. Yaparız 
dedi ama kaldı. Arkadaşın babasının hiç 
sigortası yok bak kaç yaşına gelmiş şimdi 
emekli olabilirdi. Şu an mesela çocuğu 
evlenip gittiği zaman ona ne olacak? Sigorta 
çok önemli arkadaş. Sigorta önemli.”

Kodlama sırasında 42 işçinin görüşmesinde 
Türkiye’nin geleceğine dair çok net bir 
umutsuzluk tespit edildi. Bu umutsuzluk, kendi 
sigortasızlıklarıyla birleştiğinde ‘emeklilik’ 
perspektifini iyice uzaklaştırmaktadır. Oysa 
emeklilik çalışma hayatının içinde doğal bir 
şekilde kazanılan bir hak olmalıdır. 

İş kazası durumunda 
sigortalılığın tazminat 
getirebildiği hatırlatılan bir işçi: 

“Ondan haberim var ama  
ben kimseye şey yapamam, 
kimseye yük olamam yani.” 

diyerek kaza geçirdiği, belki 
de kalıcı bir zarar aldığı bir 
durumda bile hakkı olan 
tazminatı almanın ‘yük olmak’ 
olduğunu düşünmesi sektörün 
tüm paydaşlarının istihdam 
konusunda kaydetmesi 
gereken ne kadar çok gelişme 
olduğunu açıkça gösteriyor. 

Fotoğraf Kaynak: 
meslekhastaligi.org
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Bulgular

Sigortasızlığın getirdiği ve işçilerin 
günlük hayatlarında hissettikleri 

bir diğer zarar, gerek yıllık izin, gerekse 
hastalandıklarında alabilecekleri raporlu 
izinlerdir. Kayıtdışı işçiler çalışmadıklarında, 
işe gidemediklerinde ya da tatil yapmak 
istediklerinde ücretli izin alamıyorlar. 
Haftada 6 gün, işe gidemediklerinde para 
alamayacakları bilgisinin  verdiği ağırlıkla 
çalışan işçilerin işleriyle ilgili ellerinden gelse 
neyi değiştirecekleri sorusuna verdikleri 
cevaplardan biri haftada 5 gün çalışabilmektir. 
Çoğu zaman yasal mesai saati olan 45 saati 9 
saat bir farkla aşarak çalıştırılmaktadırlar. 

Araştırmanın ortaya koyduğu kayıtdışı 
istihdamın üç mekanizmanın ilki olan 

tekstildeki üretim biçiminin getirdiği zararların 
kuşkusuz en ağırlarından biri çocuk işçiliğidir. 
Yukarıda detaylıca tarif ettiğimiz çocuk 
işçiliğini sektörde görmüş olan işçi sayısı 26, 
kendisi çocuk işçi olmuş işçi sayısı ise 36’dır. 
Çocuk işçiliği, çocukların eğitim hakkı gibi çok 
temel bir hakkı da ihlal etmektedir. Koruma 
altında olacakları yaşlarda yetişkinlerle maddi 
ve manevi olarak güvende olmadıkları bir 
ortamda, bedenlerine ve zihinlerine ağır 
gelecek işlere maruz bırakmaktadır. Çocuk 
işçilerin büyürken kendilerini geliştirecek, 
sektörün dayattığı adaletsizliklerle başa 
çıkmak için kaynak geliştirecek imkânları da 
olmamaktadır. Yukarıda özellikle bilgilendirme 

mekanizması altında bahsedilen işverenin 
insafında bir çalışma hayatı onlar için daha da 
geçerli olmaktadır. 

Kayıtdışı işçiliğin ucuz işgücüyle olan 
bağı açıktır. Sigorta primi ödenmeyen 

işçinin maliyeti daha azdır. Ayrıca haklarını 
arayamayacağı, toplu sözleşme görüşmelerine 
gidemeyeceği, sendikalaşamayacağı için 
maaşı üstündeki söz hakkı da çok daha 
kısıtlıdır. Bu kadar yoğun çalışıp bu kadar az 
kazanmanın toplumsal olarak iki sonucunu 
araştırma sırasında çok net gördük.

a) Aileden bağımsız bir hayat kuramama, 
evlense dahi geniş aile içerisinde yaşama, 
gelirleri ve giderleri ortaklaştırarak hayatı 
ancak ‘idare edebilme’. 62 işçinin 49’u geniş 
ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Çoğu 6-8 
kişilik hanelerde yaşamaktadır. Bu maalesef 
evlenmiş, çocuk yapmış, yaş almış işçiler 
için de geçerlidir. Eşi başka şehirde olan ve 
yakın akrabasıyla kalan bir işçinin net ifade 
ettiği gibi: “Eşimi ve çocuklarımı yanıma 
getiremiyorum çünkü aldığım para ile ev 
tutamam kira ödeyemem.” Çocukluktan 
atölyeye giren işçiler, geniş ailelerinden hiç 
kopamamaktadır. 

b) Atölyede ve kalabalık hanelerde geçen 
hayatları, işyerinde gördükleri kötü 
muamele, ‘sohbetin bile yasak olduğu’ 

4.

5.

6.
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7.

havasız, penceresiz geçen alanlarda geçen 
10-11 saatlik mesailer, işçilerde yoğun 
bir ‘çaresizlik’ hissi bırakmaktadır. Bu da 
kayıtdışılığın verdiği toplumsal ve duygusal 
bir zarardır. İşlerini ve hayatlarını başka türlü 
hayal etmekte bile zorlanmaktalar. 

Kayıtdışı istihdamın yaygınlığının 
ve sektördeki uzun geçmişinin 

verdiği bir zarar da, işçilerin kendi kayıt 
edilme, sigortalanma süreçleri özelinde 
hissettikleri çaresizliktir. Araştırmaya 
katılan işçiler bu anlamda ikiye ayrılabilir. 
Bir grup işçi sigorta istemiş ancak yanlış 
bilgilendirme ya da oyalama taktikleriyle 
sigortalanmamışlardır. ‘İstedim ama 
yapmıyorlar’ kalıbı cevaplarda mevcuttur. 
Bir diğer grup ise sigortayı sadece 
işverene maliyeti üzerinden konuşulan, bu 
maliyete değip değmeyeceğinin hesabını 

genelde işverenin yaptığı, sonunda işçinin 
‘İyi madem 400-500 lira ek gelir alayım’ 
diyerek kendi seçim yaptığını düşündüğü 
bir eksende tahayyül edilmektedir. 
“Sigorta istemedim” cevabını veren işçilere, 
neden  sorulduğunda ‘sigortalanmaya 
paralarının yetmediği’ cevabı homojen bir 
şekilde gelmektedir. Buradan kasıt işverenin 
sigorta çok pahalı, maliyeti çok fazla, onun 
yerine senin maaşına ek yapayım teklifini 
geri çeviremeyecek kadar kısıtlı maaşlarla 
hayatlarını geçindirmeye çalışmalarıdır. 
Hatta tüm sigorta maliyetini kendisinin 
maaşından karşılaması gerektiğini düşünen 
işçiler de vardır. Sigortalanmak onlara 
pratikte masraf olmaktadır. 
“Ben istemedim çünkü sigorta istediğinde 
maaşından kesiyorlar.”  “O sigorta parasını 
maaşımdan keserler yani daha az paraya 
çalışmak zorunda kalırım.”

Eşimi ve çocuklarımı yanıma getiremiyorum çünkü aldığım 
para ile ev tutamam kira ödeyemem.

O sigorta parasını maaşımdan keserler yani daha  
az paraya çalışmak zorunda kalırım.
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Burada hak temelli bu zemini sağlamlaştırmak için 
sektörün paydaşlarına araştırmanın verdiği kanıtlara 
dayanarak politika önerileri sunacağız. Sektörün 
paydaşları işçilerin hak temelli savunuculuğu 
perspektifinden hem küresel, hem yerel hazır giyim 
markaları hem de devletin ilgili birimlerinin tamamıdır. 
Sektörün bir diğer paydaşı da hazır giyimle ile ilgili, 
ya da onun yoğunlaştığı ihracat gibi alanlarla ilgili iş 
dünyası dernekleridir. Ayrıca bu paydaşlara Temiz Giysi 
Kampanyası Derneği gibi hak temelli savunuculuk yapan 
sivil toplum kurumları da dahildir. Son olarak, hazır giyim 
sektörünün tüketicileri de dolaylı da olsa bu sorunun 
paydaşları arasındadır.  

En genel politika önerisi Türkiye’de tekstil sektörünün 
‘ucuz işgücü’ üzerinden kurgulanmasına son 
verilmesidir. Pandemi ile birlikte, Asya pazarlarının 
uzaklığı vurgulanarak, Türkiye’nin üretime dayalı ihracat 
potansiyeli tekrar konuşuluyor. Avrupa için yakın bir 
üretim coğrafyası olarak önemine dikkat çekiliyor. Ancak 

Araştırmanın bulguları  
devlet-vatandaş ilişkisinin, 
hukuk devleti nosyonunun, 
işçi haklarının üstünde 
durduğu zeminin erozyona 
uğradığının ve tekrar bu 
zeminin sağlamlaştırılması 
gerektiğinin kanıtı oldu. 

Politika
Önerileri

Politika Önerileri

Bilgilendime
Denetleme
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Asya’dan Türkiye’ye kayacak potansiyel üretim ucuz 
işgücü beklentisiyle gelmektedir.5 Türkiye’nin üretim 
kapasitesinin artması için sadece talebe değil modern 
üretim tesislerine; devletin güncellenmiş ve adil istihdam 
politikalarına ve markaların şeffaf ve titiz bir biçimde 
tedarikçi kurallarını uygulamalarına ihtiyaç vardır. Aksi 
halde, bu ucuz işgücü konusu hızlı modanın beklentileri 
ve markaların taşeron kullanma pratikleriyle birleştiğinde 
kayıtdışı istihdamın devamı yönünde güçlü bir etki 
yaratıyor. Sektördeki paydaşların kayıtdışı istihdamla 
mücadelelerinde bu faktörün farkında olmaları 
gerekmektedir. Tüketicinin de sektörün üretim biçiminin 
dayattığı bu yapısal baskıları öğrenmesi ve hızla ve 
ucuza yeni ürün arzının arkasında yatan hak ihlallerinden 
haberdar olması gerekmektedir. Somut politika 
önerilerimiz iki başlıkta toplanıyor; “Bilgilendirme” ve 
“Denetim”.

BİLGİLENDİME

Devlet ve markalar, mevzuat ve kurallarında geçen 
herkesin kayıtlı bir şekilde çalışmasını düzenleyen ilkeleri 
toplumsal düzeyde yaymakla sorumludur. Bilgisi olmadığı 
bir konuda bir işçi hakkını koruyamaz. Denetim için 
birileri geldiğinde arka kapıdan çıkmaması gerektiğini, 
sigorta isteyebileceğini, sigorta için işverenin insafını, 
güvenini, uygun anını beklemek zorunda olmadığını ‘bilir’. 
Bir işveren yanlış ya da eksik bilgi vererek kayıtdışılığın 
zeminini sağlamlaştırır. Bir denetçi (markadan ya da 
devletten) yayılmamış bir bilginin denetimini yapmakta 
zorlanır. Sivil toplum paydaşları hak savunuculuğunda 
kısıtlı kalır. Tüketici de ‘temiz giysi’den ne beklediğini tam 
bilemez. Bu bağlamda; 

Markalar tedarik zincirinde yer alan ve şu ana 
kadar açıklanmamış olan tüm tedarikçileri 
açıklamalıdır.

Markalar tedarikçilere yönelik davranış 
kurallarını hem tüketicilere hem de 
işveren ve işçilere yönelik olacak şekilde 
yaygınlaştırmalıdır. Çalıştıkları, tedarik 
zincirindeki tüm iş yerlerine davranış kurallarını 
içeren posterler göndermeliler. Denetimleri 
bilgilendirme için de fırsat olarak görmeliler. 

Devletin ilgili birimleri öncelikle sigortalı 
çalışmanın ne demek olduğunu, bundan 
gelen tüm hakları sonra da kayıtdışı çalışmanın 
zararlarını a) genel ve toplumsal düzeyde b) 
kayıtdışı istihdamın yoğunlaştığı mahalleler, iş 
yerleri özelinde yaygınlaştırmalıdır. Kayıtdışı 
istihdama dair kamu spotları, broşürler 
hazırlanabilir. 

Devlet tüm iş yerlerinde kayıtlı çalışmanın ve 
sigortanın önemini, hukuki zorunluluğunu ve 
kayıtlı işçilerin yasal haklarını içeren posterleri 
asmayı zorunlu kılmalıdır. Bu posterler yanlış 
bilgilendirmelerin önüne geçebilecek kadar 
açık ve net bilgiler içermelidir. 

Devlet kayıtdışı istihdam ve çocuk işçiliğine 
dair denetimleri sonucu güncelleyeceği 
istatistikleri hem sektör paydaşlarıyla hem de 
toplumla düzenli bir şekilde paylaşmalıdır.

1
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DENETLEME

Mevcut düzende hem bazı markalar hem de devletin ilgili 
birimleri denetim yaparak kuralları uyguladıklarını ifade 
etmekteler. Ancak gerek bu araştırma bulguları gerekse 
tekstilde kayıtdışı istihdamla ilgili tüm diğer raporlar 
göstermektedir ki, kayıtdışı istihdam çok yaygındır. 
Bu araştırmanın bulgularında bu çelişkinin sebebini 
görebiliyoruz. Denetimler çok az yapılmaktadır. Yapılan 
denetimler istihdamı değil, işin kalitesini (markalar için) 
ve işyerinin kayıtlılığını denetlemektedir. Bu bağlamda; 

Markalar tüm tedarik zincirini denetlemelidir. 
Tedarik zinciri kâğıt üstünde son bulsa bile 
pratikte özellikle iş yetişmediğinde, küçük 
atölyelere iş verilmektedir. Markalar önce bu 
uzayan zincirle ilgili şeffaflaşmalı, sonrasında 
da zincirin tüm halkalarını denetlemeliler. 

Markalar, tedarik zincirinde çalışan bütün 
işçilerin kayıtlı olduğu ve yaşanılabilir bir ücret 
aldığından emin olmalıdır.

Marka denetimleri markanın davranış 
kurallarının tamamının uygulamalarını 
denetlemelidir. Sadece kullanılan kimyasalları, 
ya da ürünlerin kalitesini denetlemek denetim 
sayılmamalıdır. Çocuk işçilik, kayıtdışı işçilik, 
işyerinde suistimal gibi konuları denetlemek 
için bu alana insan kaynağı ayırmalı ve 
ayırdıkları insan kaynaklarını artırmalılar. 

Markalar bütün denetimleri bağımsız 
kurumlara yaptırıp denetim raporlarını düzenli 
olarak halka açık bir şekilde yayınlamalıdır.

Sektördeki işveren dernekleri ve benzeri 
kuruluşlar da denetimi güçlendirmek 
için üzerine düşenleri yapmalıdır. Bu 
kuruluşlar daha fazla markanın davranış 
kuralları oluşturması, bunlarla birlikte 
tedarik zincirlerini de şeffaf bir şekilde 
açıklaması için baskı yapmalı ve farkındalık 
kampanyaları düzenlemelidir.

Devletin vergi levhasına sahip olan bütün 
işyerlerinde çalışan sayısını ve bileşimini 
işin olağan işleyişine, işletmenin faaliyetine 
orantılılığı ve uygunluğu yönünden 
denetlemesi gerekir.

Devletin tüm ilgili birimleri bu denetimleri 
hakkıyla yapmalıdır. Sadece vergi levhası, 
sadece işyeri kaydı, sadece iş güvenliği  
gibi kısmi denetlemeler etkin değildir. 
Kayıtdışı istihdam her denetimin  
konusu olmalıdır. 

Devlet denetimlerinin sonucunda caydırıcı 
cezalar olmalıdır. Cezalar parayla sınırlı 
olmamalı, kayıtdışı çalıştırmanın suç 
olduğunu açık bir şekilde ortaya koyacak 
hapis cezası gibi etkili ve gerçek ceza 
düzenlemesi yapılmalıdır. Cezalar adalet 
duygusunu inşa edecek şekilde eşit ve 
sürekli/kararlı olmalıdır. 

Devlet kayıtlı istihdamı artırmak için teşvikin 
yanı sıra sigorta primi ve vergi oranlarında 
uygun düzenlemeleri yapmalıdır.
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Bu sadece tekstilde sigortasız çalışan işçilerin değil, 
bu toplumun bir parçası olan herkesin kolektif 
sorunudur. Mevzuatlara, iş sözleşmelerine, açıklanan 
davranış kurallarına uyulmaması bu ülkenin her 
bir bileşenin derdidir. Devletin kendi kurallarını 
uygulamak için daha fazla çaba göstermesini, 
markaların sözlerini tutmasını, bedelin işçilere değil 
kurallara uymayanlara ödetilmesi istemek de yine 
kolektif sorumluluğumuzdur. 

Bu araştırma işçilerin sesini ve sessiz kaldıkları 
konular üzerinden bu kolektif halimize bir ayna 
tutmayı hedefliyor. Politika önerilerini paydaşlarla 
paylaşarak da çözümün bir parçası olmayı amaçlıyor. 

Sonuç  
Yerine

Kayıtdışı istihdam tekstil 
üretiminin yapıldığı küçük 
ölçekli atölyelerde hayatın 
normal akışının bir parçası 
olmuştur. Kayıtsızlığın getirdiği 
her türlü maddi ve manevi 
hasar, hak kayıpları, toplumsal 
adalet ve hakkaniyet hissinin 
erozyonu da bu şekilde 
normalleşmeye başlamıştır. 
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