
 
 

  



 

 TGATEs, küresel piyasa karşısında yeniden düzenlenerek daha 

rekabetçi bir hale gelmiştir. Sektörler, değer zincirine entegrasyonları 

bakımından daha heterojen hale gelmiş ve seri üretim yapan ve düşük 

katma değerli firmalar bugün tasarım, moda, teknik kumaşlar (akıllı 

kumaşlar) ve daha yeşil bir yaklaşım (yeşil ekonomi) bakımından daha fazla 

katma değere sahip ürünler konusunda iddialı diğer firmalarla bir aradadır. 

Bu yeniden düzenlemenin sonuçları ürünlerinin günlük kullanımından 

tekstil, giysi, ayakkabı ve aksesuara kadar çok çeşitli uygulamalarda 

ve başta akıllı kumaşlar olmak üzere teknik kumaşların havacılık 

sektörü ve otomotiv sektöründe, inşaat sektöründen tarım sektörüne, 

sağlıktan yüksek performans sporlarına kadar çok çeşitli 

uygulamalarda ve şimdi Covid-19 Pandemisi ile birlikte kişisel 

koruyucu ekipmanların üretiminde görülmektedir. 

 

Bu endüstrinin önemi istihdam seviyesine de yansımaktadır. 2018 

yılında bu endüstri 221.000’nin üzerinde firma, 2.266 milyondan fazla 

işçi ve yaklaşık 200 milyar Euro değerinde ciroyla Avrupa Birliği üyesi 

27 ülkede yoğunlaşmıştı. Toplanan verilere göre, Türkiye de yaklaşık 

79.000 kuruluş ve 1,6 milyon işçi olmak üzere (Eurostat verileri) 

önemli bir kuruluş ve işçi sayısıyla kayıtlarda yer almaktadır. 

  

 

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Tabakçılık Endüstrileri (TGATEs), 

Avrupa düzeyinde imalat endüstrisi kapsamında ekonomik ve 

sosyal bakımından önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.  



 
Endüstrinin yeniden yapılanması, eğitim ve teknolojik gelişmeler ile 

şirketler ve sektörler arasında daha fazla işbirliği yapılmasını 

gerektirmiştir. Bugün eğitim sistemlerinin gençlerin genel eğitimine 

alternatif olarak sektörlerimize yönelik mesleki eğitime erişmesine 

olanak sağladığını görebiliyoruz. Bu kurslar, eğitim vermek ve 

kurslara katılan gençlerin bilgi seviyesini uzman olarak 

belgelendirerek sertifikalı mesleki eğitim sunmak için eğitim 

anlamında müfredatı tanımlayan çeşitli mesleklerin beceri kriterlerini 

göz önünde bulundurarak tasarlanmaktadır. 

  

Portekiz’de örnekleme yoluyla, çalışma şartlarında elde edilen 

becerileri tasdik etmek üzere firmalarla birlikte çalışan tekstil, giyim, 

ayakkabı ve deri sektörlerine yönelik protokol eğitim merkezleri 

tarafından gerçekleştirilen çalışmaya önem veriyoruz; diğer bir 

deyişle, endüstriye hiçbir eğitimleri olmadan giren ve tüm eğitimlerini 

çalışma şartlarında gerçekleştiren işçiler bugün bu bilginin sertifikalı 

becerilere dönüştüğünü görebiliyorlar. Bu beceri portföyü ve mesleki 

referanslar, üç taraflı yönetime sahip Ulusal Yeterlilik ve Mesleki 

Eğitim Kuruluşu tarafından yönetilmektedir.  

 



 

Bu ortaklığı oluşturan ülkelerde, sektörlerimizdeki üretim işlerinin 

çoğunluğu ulusal asgari ücrete çok yakındır. Buna ek olarak, tam 

istihdam bağlamında, gençler sektörümüzü tercih etmeme 

eğilimindedir. Ücretler oldukça düşük olsa da iş yüksek beceriler 

gerektirir, iş temposu oldukça yoğun, monoton ve tekrarlıdır ve 

gençler aldıkları düşük ücretler nedeniyle daha az zahmetli ve zorlu 

işleri aramayı tercih etmektedir. Bu da şirketlerin talepleri ve yaptıkları 

ödeme arasındaki ilişkinin dengesiz olduğunu ve dolayısıyla 

sektörümüzün gençlere çekici gelmediğini ifade etmektedir. 

 

Yüksek çalışma temposu, işlere uyumun olmaması, günlük çalışma 

saatleri (imalatın pik dönemlerinde günde 10 ila 12 saat olabilir), 

 

Başta giyim ve ayakkabı sektörleri olmak üzere gün boyunca ve 

genellikle ara vermeden, görevler arasında rotasyon olmaksızın seri 

üretim hattı sistemiyle çalışan bir dizi meslek tekrarlanan 

hareketlere ve gerçekleştirilen işlevlerin monoton hale gelmesine 

neden olmakta ve bu da işçiyi kullandığı makinenin bir parçası haline 

getirmektedir. Bu durumun özellikle iskelet kas sorunları, tendinit ve 

stres, kaygı ve depresyon gibi psikososyal sorunlar olmak üzere 

fiziksel ve ruhsal sağlık açısından işçi yönünden dramatik sonuçları 

vardır. Bu eski çalışma düzeni modelinin değişmesi gerekmektedir. 



 
 düşük ücretler, işçileri uzun saatler çalışmaya yatkın hale getiriyor ve 

çoğu durumda Cumartesi günleri artık tatil günü sayılmıyor; bu da 5 

günlük haftayı 6 güne taşımakta ve 1 günlük dinlenme kalıyor.  

İlerleme çerçevesindeki bir diğer örnek (giyim sektöründe), kadın 

terzilerin belirli bir süre bu işlevlerde çalıştıktan sonra daha yüksek 

seviyeye ulaşarak uzmanlaşmış terziliğe geçtiklerini belirtiyor. Ancak, 

nitelikli bir terzi olarak son kariyer seviyesine ulaşmak işveren 

tarafından her bir işçinin ilerleyişindeki ve üç seviyenin yoğunluk 

çerçevesindeki adaleti garanti edecek herhangi bir beceri 

değerlendirmesi olmadan verilecek karara bağlıdır.  

 

Bu modeldeki sorun her zaman en iyi ve/veya en yetkin işçinin 

ilerlememesidir.  

 

Nitelikli bir gence, çıraklığını tamamladıktan sonra kariyerinde 

yükselmesine izin vermeyen ve hayat boyu ulusal asgari ücrete yakın 

bir maaş almaya mahkum eden bir iş cazip gelmiyor. 

TGATEs’de görüşülen kariyerler çekici değil. Kategoriler arasındaki 

ücret aralığı o kadar az ki asgari ücret her güncellendiğinde mesleki 

kategoriler asgari ücrette takılı kalmakta ve dolayısıyla bir işçinin 

kariyeri ücret seviyesinde değerlendirilmemektedir. Diğer 

sektörlerde, işçi (ör. kumaş dokumacı) ustalığa ulaşıyor ve daha 

fazla ilerleyemeden tüm hayatı boyunca bu kategoride kalıyor.  

 



 

 Sektörel iş gücü yönetmeliği için Sosyal Diyalog ve Toplu 

Sözleşmenin önemini herkes kabul etmektedir. Başta kadınlar ve 

gençler olmak üzere işçileri koruyan gerekli değişiklikleri desteklemek 

üzere Sosyal Diyalog’a söz hakkı tanınması önemlidir. Sosyal diyalog, 

krizin etkilerinin aşılmasına yardımcı olmak üzere küresel düzeyde 

kullanılabilecek ve kullanılması gereken bir araçtır.  

  

Küresel rekabet fiyat, işçilik maliyeti ve çevresel kurallara uyumsuzluk 

konularında olmamalıdır. Avrupa Birliği işçi haklarına saygılı, güçlü, 

sürdürülebilir ve yenilikçi bir endüstri sağlamak için politikalara sahip 

olmalıdır.  

 

Haksız rekabetten bahsederken genellikle Asya ülkeleri gibi tasvir 

edildiğimizi unutmamalıyız. Bazı Asya ülkelerindeki ücretler artıyor. 

Bugün hala yoğun bir şekilde işçileri sömüren bazı Avrupa ülkelerinde 

durum böyle değil. Diğer bir deyişle, rekabet Avrupa içerisinden 

kaynaklanmaya başlayabilir.  

 

Büyük perakende ve dağıtım zincirleriyle yapılan Küresel Sözleşme 

görüşmeleri üretim kurumlarının tanımlanmasını ve ILO standartları 

karşılamak ve izlemek için sosyal diyaloğun ve toplu sözleşmenin 

desteklenmesini mümkün kılmalıdır. 

Sosyal Diyalog ve Toplu Sözleşmede bilgi ve ustalığa daha fazla 

saygı duyulması ve ücretlendirmede uygun bir iyileştirme 

sağlanması konularının görüşülmesi gerekir. 



 
Dağıtım ve perakende ağlarının ürünlerini üreten işçilerin tabi 

oldukları çalışma koşullarına dikkat etmelerini, işçilerin haklarının ve 

çalışma koşullarının üretim yerine bakılmaksızın güvence altına 

alınmasını ve işçilerin haklarını daha iyi koruyan kanunlar yapmak için 

baskı kurulmasını sağlamak için Küresel Sözleşmelerin kullanılmaya 

devam etmesi gerekir.  

  



 
İHTİYACIMIZ OLAN 

 

• Sektörel toplu sözleşmelere değer verilmeli ve bu sözleşmeler, 

güncel çalışma düzeni modellerinin dönüştürülmesi ve daha adil 

çalışma ücreti ile ustalığa değer verilmesi için temel araç olarak 

kalmalıdır. 

 

• Ustalığa değer verilmelidir ve bilginin sürekli geliştirilmesi, bilgi 

birikimi ve ilgili kazanımlara göre bir kariyer sağlanmalıdır. Terfiler 

objektif kriterlere sahip şeffaf performans değerlendirmelerine 

dayanmalıdır ve yönetimden değerlendirilen kişiye kadar tüm 

paydaşların katılımıyla yapılmalıdır. 

 

• Haftalık çalışma süresinin sistematik olarak azaltılmasını ve uzun 

çalışma saatlerinin sonlandırılmasını içeren çalışma hayatı, aile 

hayatı ve boş vakit dengesi güçlendirilmelidir. 

 

• Monoton ve tekrarlı çalışmanın ortadan kaldırılması için üretim 

hattı düzenlemelerinde köklü değişiklikler yapılmalıdır ve kas-

iskelet hastalıklarının ve stresin azaltılması için kısa molalar 

sağlanmalıdır.  

 

• Ucuz işçiliğin sömürülmesi yoluyla fiyat üzerinde rekabetin 

olmadığı, daha ziyade ürün yeniliklerini dayanan ve çevresel 

standartlara daha fazla saygı gösteren daha adil uluslararası iş 

gücü dağıtımına yönelik bir çaba olan Avrupa Sosyal Diyaloğu 

sürdürülmelidir. 



 

• Üretim yaptıkları ülkeye bakılmaksızın serbest ticaret 

sendikalaşması, işçi sendikası örgütü, toplu sözleşme, grev hakkı 

da dahil firmaların Uluslararası İşçi Örgütü’nün ve kendi 

ülkelerinin standartlarına ve kılavuzlarına uymak zorunda 

olmalarını sağlamak ve iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını önlemek 

üzere küresel sözleşmeler üzerinden pazarlık yapmaları 

konusunda büyük markalar (büyük dağıtım ve perakende 

zincirleri) üzerindeki baskı sürdürülmelidir.  

 

• Avrupa Birliği ülkeleri ve AB dışındaki ülkeler arasında ürünlerin 

hareketinde konusunda karşılıklı ödün ilkesi talep edilmelidir. 

 

 

 

 

  



 
 

 


