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ÇERÇEVE 

 

Bugünlerde, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Tabakçılık Endüstrileri 

(TGATEs), Avrupa düzeyinde imalat endüstrisi kapsamında 

ekonomik ve sosyal bakımından önemli bir rol oynamaya devam 

etmektedir.   

TGATEs yeniden düzenlenerek küresel pazarda 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 

insan istihdam eden ve yaklaşık 200 milyar değerinde ciroyla 

(Eurostat verileri) Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede yoğunlaşmıştı.  
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Bu sektörlerin, Türkiye ve AB arasında ürünlerin daha fazla 

hareketine olanak sağlayan mevcut gümrük düzenlemeleri nedeniyle 

üretiminin önemli bir kısmı Avrupa Birliği (AB) içerisinde bulunan 

Türkiye’deki öneminden bahsetmek de önemlidir. Toplanan verilere 

göre, Türkiye’nin yaklaşık 79.000 firma ve 1,6  milyon işçiyle kayda 

değer bir firma ve işçi sayısı vardır. 

 

Bu sektörlerin istihdam ve ekonomi bakımından önemine rağmen, 

genç işçilerin oldukça düşük oranda temsil edildiğini görmekteyiz. 

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede 2018 yılında genç işçilerin (15 ile 24 

yaş arası) temsili yalnızca %5 civarındadır. Bu nedenle, TGATEs’in 

işçi piyasasına giren çoğu gencin ilk tercihi olmadığını anlamaktayız.  

 

Bu durumdan dolayı FESETE “İşçi Temsilciliği Örgütleri için 

Bilgilendirme ve Eğitim Tedbirleri” başlıklı 04-03-01-05 sayılı bütçe 

satırı aracılığıyla 2018 yılında Avrupa Komisyonu’na “İstihdam 

kalitesini artırmak ve yetenekli gençler için daha cazip endüstriler için 

Sosyal Diyalog ve Toplu Sözleşmenin Katkıları” başlıklı bir başvuru 

sunmuştur. 

 

Bu proje için FESETE Türkiye’den DISK  Tekstil,  Macaristan’dan,  

Bánya, Energia és  Ipari  Dolgozók  Szakszervezete,  BDSZ ve 

Malta’dan General  Workers'  Union olmak üzere mevkidaşlarını davet 

etmiştir. Bu ortaklıkla amacımız, her ülkedeki sektörlerin ve toplu 

sözleşmenin, sektör ve işletmenin farklı gerçeklerini değerlendirmek 

ve bu sayede her ülkedeki iyi uygulamaların paylaşılmasını mümkün 

kılmaktır. Projenin sonuçlarının Avrupa düzeyinde etkili olmasını 
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sağlamak için, Avrupa Sosyal Diyalog Komiteleri ile birlikte Avrupa 

İşçi Sendikası Sektörel Örgütü IndustriAll örgütünü de projeye ortak 

olmak üzere davet ettik.  

 

Gençleri personele dahil etme konusunda TGATEs tarafından 

tanımlanan zorluk göz önünde bulundurulduğunda, projenin 

hazırlanmasına dair çerçevedeki ortaklık, “İstihdam kalitesini, çalışma 

saati düzeninin esnekliğini ve işçilerin sağlık ve güvenliğini, iş ve aile 

yaşamının dengelenmesini ve nitelikli gençlere karşı çekiciliğin 

artırılması yoluyla Sosyal Diyalog ve Toplu Sektör ve Şirket İşe Alım 

işlemlerinin güçlendirilmesini desteklemek amacıyla bilgi toplayarak 

ve Tekstil ve Giyim Sektörleri, Ayakkabı ve Tabakçılık sektörlerindeki 

sektörel ortakların deneyimlerini paylaşmayı ve bilgi alışverişi 

yapmayı destekleyerek işçi örgütlerinin kapasitesini güçlendirme” 

projesinin genel hedefi olarak tanımlanmıştır, bu nedenle işçi 

pazarına katıldıkları anda gençlerin seçimlerini etkileyen istihdam 

ilişkilerinin farklı boyutlarını değerlendirmeyi amaçlıyoruz.   

 

Bu hedefe ulaşmak için projenin 4 önemli unsuru vardı: 

• Projeyi başlatmak ve “TGATEs’yi nitelikli gençlere daha çekici 

hale getirmek için Sosyal Diyalog ve Toplu İşe Alım faaliyetlerinin 

katkıları” başlıklı projenin yönlendirme soruları için 1 Çalıştay;  

• “Küresel pazar bağlamında iş ilişkilerini geliştirme, sağlıklı rekabet 

ve işçi haklarını iyileştirme” başlıklı 1 Çalıştay. Covid-19 virüsünün 

neden olduğu Pandemiye rağmen bu etkinlik video konferans 

yoluyla gerçekleştirilmiştir; 
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• “İş kazaları ve iş hastalıklarının daha fazla önlenmesi sağlıklı 

çalışma ve verimlilik demektir” başlıklı “ Çalıştay; 

• Projenin sonuçlarını sunmak için ve Avrupa Sosyal Diyalog 

Komitesi’ne yönelik tavsiye belgesinin hazırlanmasını 

desteklemek için “Ekonomik ve sosyal uyumu güçlendirmek 

amacıyla Etkin Sosyal Diyalog ve Toplu Sözleşme faaliyetlerine 

işçilerin ve işletmelerin daha fazla katılımı” başlıklı 1 Proje 

Kapanış Semineri; Covid-19 virüsünün neden olduğu Pandemiye 

rağmen bu etkinlik video konferans yoluyla gerçekleştirilmiştir; 

 

Bu proje çerçevesinde Ortaklık tarafından düzenlenen dört girişimde 

proje ortaklarının tamamının bilgilendirilmiş ve adanmış katılımını 

vurgulamak istedik. Ayrıca, bir dizi kurumun varlığını ve kritik bakış 

açılarını anlamak da önemlidir:  

• INDUSTRIALL Avrupa (Avrupa İşçi Sendikası Örgütü); 

• INDUSTRIALL Küresel Sendika (Dünya İşçi Sendikası Örgütü); 

• MODATEX - Tekstil ve giyim sektörleri için Eğitim Merkezi 

(Portekiz); 

• ACADEMIA DESIGN E CALÇADO - Ayakkabı Sektörü için Eğitim 

Merkezi (Portekiz);  

• TTEA - Türkiye Tekstil İşletmeleri Birliği (Türkiye); 

• HTEA - Macaristan Tekstil İşletmeleri Birliği (Macaristan)  

• ANITL-LAR - ULUSAL TEKSTİL-LAR ENDÜSTRİLERİ BİRLİĞİ 

(Portekiz); 

• APICCAPS - Portekiz Ayakkabı, Aksesuar, Deri Ürünleri Birliği ve 

Halefleri (Portekiz Ayakkabı, Aksesuar ve Deri Ürün Üreticileri 

Birliği); 
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• İşveren ve İşçi İlişkileri Genel Müdürlüğü (Portekiz); 

• Macaristan Çalışma Bakanlığı (Macaristan);  

 

Bu dört görüşme ve deneyim aktarımı toplantısından alınan sonuçlar 

bu belgenin oluşturulmasını sağlamıştır. Sonuçlar, Avrupa Tekstil, 

Giyim, Ayakkabı Ve Deri Sektörleri Sosyal Diyalog Komiteleri’ne 

iletilecektir. 

 

AVRUPA BİRLİĞİ’NE KIYASLA PORTEKİZ, TÜRKİYE, 

MACARİSTAN VE MALTA’DAKİ TGATE’nin NİTELENDİRİLMESİ 

 

Avrupa Birliği bünyesindeki sektörlerin nitelendirilmesi ve özellikle 

ortaklığı oluşturan ülkelerdeki sektörlerin nitelendirilmesi için, burada 

sunulan tüm verilerin eşit şekilde toplanıp işlenmesini sağlamak üzere 

Eurostat portalini veri kaynağı olarak kullandık. Kaynağa bağlı olarak 

ulusal verilere kıyasla hafif bir sapma olabilir. 

 

ÇALIŞANLARIN SAYISI 

 

Endüstrinin geri kalanına kıyasla TGATEWlerde çalışan işçilerin 

sayısı değerlendirildiğinde, işçilerdeki küçük bir azalmaya rağmen 01 

no’lu grafikte gösterildiği üzere 2018 yılında TGATEs’nin tüm Avrupa 

Birliği (AB) endüstrisinde istihdamın yaklaşık %7’sini temsil ettiğini 

görüyoruz.  
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Grafik  01 | AB’deki diğer sektörlere kıyasla TGATE’de çalışan işçi sayısının ağırlığı 

 

 Kalan Sanayi  TGATE 

 

02 no’lu grafikte, Avrupa Birliği’nde (27 üye ülke) TGATEs’deki 

işçilerin sayısının düştüğünü görebiliyoruz. 2010 yılındaki yaklaşık 2,4 

milyon işçi 2019 yılında 2,1 milyon işçiye gerilemiş ve bu dönemde 

toplam işçi sayısında %12’lik bir azalma olmuştur.  

 
Grafik 02 | 2011 ile 2019 yılları arasında Avrupa  

Birliği’nde TGATEs’de sektör başında işçi sayısında değişiklik (bin) 
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Bu düşüşü en çok etkileyen sektörler 2010 yılına kıyasla işçi 

sayısındaki yaklaşık %10’luk kayıpla (yaklaşık 68.000 işçi) tekstil 

sektörü ve yaklaşık %20 (yaklaşık 270.000 işçi) oranında daha dik bir 

düşüşe sahip giyim sektörü olmuştur. Yalnızca Ayakkabı ve 

Tabakçılık sektörü 2010 yılına kıyaslandığında yaklaşık %10’luk 

(yaklaşık 43.000 işçi) bir artış görmüştür. 

 

AB’deki TGATEs’de yaşanan düşüş eğiliminin aksine, Portekiz ve 

Türkiye’de 2010 yılındaki işçi sayılarıyla karşılaştırıldığında TGATEs 

işçi sayılarının artmış olduğunu görüyoruz. 2010 yılıyla 

karşılaştırıldığında Portekiz’de, toplam istihdamda %2’lik küçük bir 

artış ve Türkiye’de yaklaşık %12’lik bir artış görebiliyoruz (grafik 03). 

 

Grafik 03 | 2010 ile 2019 yılları arasında TGATEs’deki işçi sayısının gelişimi (bin) 
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Bu rakamları daha ayrıntılı olarak incelersek, aşağıdaki grafikte de 

gösterildiği üzere (grafik 04) 2010 yılına kıyasla ayakkabı ve deri 

sektöründeki yaklaşık %40 oranındaki artış ve bunu izleyen giyim 

sektöründeki %14 ve nihayetinde tekstil sektöründeki %4’lük artışla 

yalnızca Türkiye’nin tüm TGATEs sektörlerinde işçi sayısı 

bakımından artış yaşadığını görebiliriz. 

 

Grafik 04 | 2010 ile 2019 yılları arasında  
Türkiye’deki TGATEs işçi sayısındaki değişiklik (bin) 

 
 Tekstil  Giyim  Ayakkabı ve Tabakçılık 

 

Portekiz’de, işçilerin sayısındaki artış ayakkabı ve deri sektöründeki 

işçilerin sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır zira tekstil ve giyim 

sektörleri de Grafik 05’te görülebileceği üzere 2010 yılına kıyasla 

düşüş yaşamıştır.  
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Grafik 05 | Portekiz’de 2010 ile 2019 yılları  
arasında TGATEs’deki işçi sayısının gelişimi (bin) 

 
 Tekstil  Giyim  Ayakkabı ve Tabakçılık 

 

Portekiz’de olduğu gibi Macaristan’da da yalnızca Ayakkabı ve 

Tabakçılık sektörü işçi sayıları bakımından hafif bir artış yaşarken 

tekstil ve giyim sektörlerindeki işçi sayıları düşmüştür. Ancak 

Portekiz’deki durumdan farklı olarak, Ayakkabı ve Tabakçılık 

sektöründeki işçi sayısındaki artış 2010 yılına kıyasla TGATEs’deki 

toplam işçi sayısındaki yaklaşık %21’lik azalmayı telafi etmeye yeterli 

değildi. 

Grafik 06 | Macaristan’da 2010 ile 2019  
yılları arasında TGATEs’deki işçi sayısının değişimi (bin) 
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Malta’da bu sektörlerdeki işçilerin sayısı hakkında kesin bir veri elde 

edemedik. Eurostat verileri aracılığıyla yalnızca 2019 yılına ait giyim 

sektöründe çalışan 500 kadın işçiye dair verileri elde edebildik. Bu 

bilgiler, ülkede sektörlerin neredeyse kaybolduğunu ve giyim 

sektöründe yalnızca az sayıda şirketin kaldığını bildiren Maltalı 

ortağımız tarafından doğrulanmaktadır.  

 

İşçilerin cinsiyete göre dağılımı bakımından sektörlerimizde ağırlıklı 

olarak kadınların yer alması yönündeki eğilimin devam ettiğini 

görüyoruz. 07 no’lu çizelgede görüldüğü üzere, 2010 yılında TGATEs 

sektöründeki kadınların oranı %69’a karşılık gelirken 2019 yılında 

hafif bir düşüşle kadınlar bu sektörlerdeki işçilerin yaklaşık %67’sini 

oluşturuyordu. 

 

Grafik 07 | 2010 ile 2019 yılları arasında  
TGATEs’deki işçi sayısının cinsiyete göre dağılımı (%) 

 

 Kadin  Erkekler 
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arasındaki gençlerin sayısının Avrupa seviyesinde olduğu gibi 

Portekiz ve Türkiye’de de düştüğünü görüyoruz. Macaristan’da 2010 

yılına kıyasla küçük bir artış (%0,3) olmuştur (grafik 08).  

 

Grafik 08 | 15 ila 24 yaşındaki gençlerin TGATEs’deki ağırlığı (%) 

 
 Avrupa Birliği  Macaristan  Malta  Portekiz  Türkiye 
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sektörlere çekmek için mücadele ettiklerinin bir işaretidir. Türkiye 

hariç olmak üzere gençlerin toplam TGATEs işçi sayısının çok küçük 

bir yüzdesini oluşturduğunu dikkate almak önemlidir. 

  

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



 

13 

 

ŞİRKETLERİN SAYISI  

 

Şirketlerin sayısıyla ilgili olarak, TGATE şirketlerinin sayısının 2011 ile 

2018 yılları arasında biraz arttığını görüyoruz (grafik 09).  2011 yılında 

yaklaşık 213.000 şirket varken 2018 yılında %4 oranında (tekstil 

sektöründe yaklaşık %5, giyim sektöründe %4 ve ayakkabı ve deri 

sektöründe %2) bir artışla toplamda yaklaşık 221.000 şirket olmuştur.  

 

Grafik 09 | 2011 ile 2018 yılları arasında TGATEs’deki şirketlerin sayısının gelişimi (%) 

 
 Tekstil  Giyim  Ayakkabı ve Tabakçılık 

 

TGATEs ile bağlantılı şirketlerin sayısındaki bu hafif artış dolayısıyla, 

bunların AB’deki tüm endüstri bakımından toplamdaki paylarının da 

hafifçe arttığı ve 2018 yılında endüstrideki şirketlerin yalnızca 

%10,06’sını temsil ettikleri sonucuna varabiliriz (garfik 10). 
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Grafik 10 | AB endüstrisinin geri kalanına kıyasla TGATE şirketlerinin sayısının ağırlığı 
 

 
 TGATE  Kalan Sanayi 

 

Öte yandan, Avrupa Birliği’ndeki endüstrinin geri kalanına kıyasla 
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sayısının %10’una denk gelmektedir; endüstrinin geri kalanını 

ilgilendiren diğer bir husus olan TGATEs ciro ve katma değeri 

değerlendirildiğinde, 2017 yılında cironun Avrupa Birliği’ndeki tüm 

endüstrinin yaklaşık %2,1’ine ve katma değerinin %2,6’sına karşılık 

geldiğini görüyoruz.  
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Grafik  11 | Diğer AB endüstrileri bakımından TGATEs’nin ağırlığı 

 
 Çalışan Sayısı  Firma Sayısı  Devir  Katma değer 

 

TGATEs DURUMUNUN DEĞERLENDİRMESİ 

 

Covid-19 Pandemisi, endüstrisinin bir kısmını alt yüklenicilere veren 

ve kendini üçüncü ülkelere bağımlı kılan Avrupa Birliği’nin 

kırılganlığını ortaya koymuştur. Örneğin, bu maske gibi kişisel 

koruyucu ekipmanların üretiminde açıkça görülmüştür.  

 

Son on yılda yaptığı iyileşmeden sonra, güçlü ihracat bileşeniyle 

sektörlerimiz Pandemiden büyük ölçüde etkilenmektedir.  

 

Pandemi gelirlerde ve tüketiminde önemli bir kesintiye neden 

olmuştur; dolayısıyla geleceği büyük bir endişeyle bakmaktayız. 
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 Pandemi sonucunda, şirketlerin üretimindeki önemli düşüş toplu 

sözleşmeleri askıya alırken üretim işçilerinin büyük bir çoğunluğu 

becerileri ve mesleki kategorilerine bakılmaksızın ulusal asgari ücreti 

aldı. 

 

Açığa alma uygulamasının sonucu olarak işçilerin bir kısmının 

ücretleri düşürüldü. Faaliyetlerindeki azalmanın sonucu olarak bazı 

şirketler tamamen kapandı ve işçiler işsiz kaldı. 

 

Avrupa’da işsizlerin sayısı artmakta ve gençler ile kadınların orta ve 

uzun vadede pandeminin sonuçlarından en çok etkilenen gruplar 

olacağı tahmin edilmektedir. 

 

COVID-19 salgınının neden olduğu bu durumun üstesinden gelmek 

için şirketlerin yeniden yapılanmaya giderek COVID-19 karşısında 

ortaya çıkan tüm güvenlik standartlarına uyması gerekecek. 

Şirketlerin bu standartlara uymazlarsa, şirketi tamamen kapatmalarını 

gerektirecek şirket içi salgın riskine daha çok maruz kalırlar. 

 

Örneğin, pandemi sonucunda Portekiz’de sektördeki toplu 

sözleşme İşveren Birlikleri tarafından engellendi ve bu da üretim 

işçilerinin çoğunluğunun ulusal asgari ücret (635,00 Euro) 

almasına ve dolayısıyla büyük motivasyon düşüklüğü ve 

mesleklerinin değer kaybetmesine neden oldu. 
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İşçilerin ücretlerinin garanti edilmesi ve tüketimin sürdürülmesinin 

sağlaması ve 2010 yılındaki mali krizde olduğu gibi düşmemesi 

önemlidir. 

 

Dış ülkelere bağımlılıklarını ortadan kaldırarak değer zincirlerini 

korumak (Entegre Endüstri Değer Zinciri) suretiyle şirketlerin ve 

Avrupa endüstri sektörünün, IndustriAll-Avrupa’nın konumunun 

desteklenmesi gerekmektedir. 

 

Covid-19 pandemisinin neden olduğu kırılganlık bakımından Avrupa 

Birliği, tüm üye ülkelerdeki her türlü sektörü dengeleyerek her bir üye 

ülkesindeki endüstrinin diğer ülkelere bağımlı olmamasını sağlayacak 

bir endüstriyel politika üzerinde düşünmesi gerekmektedir. 

 

Avrupa Birliği işçi haklarına saygılı, güçlü, sürdürülebilir ve yenilikçi bir 

endüstri sağlamak için politikalara sahip olmalıdır. 

 

 ILO standartlarına uyum ve standartları takibi açısından IndustriAll 

Küresel Sendika toplu pazarlıkları arasında Küresel Sözleşmelerin 

görüşülmesi 

 

İşçilerin haklarının halihazırda korunmasını ve tüm istihdam 

koruma kurallarına uyulmasını sağlamanın yanı sıra işyerindeki 

önleyici sağlık ve güvenlik standartlarına uyulması bu nedenle 

oldukça önemlidir.  
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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. 

 

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. 

 

 

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 

ve toplu sözleşme, krizin etkilerinin aşılmasına yardımcı olmak üzere 

küresel düzeyde kullanılabilecek ve kullanılması gereken bir araçtır.  

 

 

Küresel rekabet fiyat, işçilik maliyeti ve sosyal ve çevresel 

kurallara uyumsuzluk konularında olmamalıdır. Sosyal ortaklar 

sektörlerimizin imajının gençlere cazip gelmediği görüşüne 

katılmaktadır.  
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Farklı ülkelerdeki bu sektörlerin yeniden yapılandırılması eğitim ve 

teknoloji sektörleri ve işletmeleri arasında daha fazla işbirliğini 

gerektirmektedir. 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 çok farklı mesleklerin beceri 

kriterlerini göz önünde bulundurarak tasarlanmaktadır. 

 

Çekiciliğin ve nitelikli gençlerin olmaması tüm mesleki kategorilerde 

kesişmemektedir. Eğitim konusunda, protokol eğitim merkezleri artık 

tekstil, giyim, ayakkabı ve deri olmak üzere tüm sektörlerimizi 

kapsamaktadır. Bu merkezler sektörlerimizdeki tüm mesleki beceriler 

konusunda eğitim ve sertifika vermektedir. 

Orta düzey ve kıdemli yöneticiler için anketler, Portekiz, Türkiye, 

Macaristan ve Malta’daki şirketlerin özel eğitim sağlayan sektörel 

merkezlerle bağlantı kurduğunu göstermektedir.  

 

Sektörlerimizin teknoloji merkezleri ve şirketlerle bağlantılı ve 

müfredatlarında sektörlerimize yönelik, yöneticilere eğitim sunan ve 

şirketlerin organizasyonunda ve ürünlerinde yenilik yapan kursları 

olan bir dizi üniversite merkezi de vardır. 

 

Bu nedenle, şu sorunun cevabını bulmak önemlidir:  

 

 
Sektörlerimiz neden çekici değil? 
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Avrupa seviyesindeki verileri incelendiğinde ve bu endüstrinin 

istihdam ve ekonomi bakımından önemine rağmen, genç işçiler hala 

çok az temsil edilmektedir. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede 2018 yılında 

genç işçilerin (15 ile 24 yaş arası) temsili yalnızca %5 civarındaydı. 

Bu nedenle, TGATEs’in işçi piyasasına giren çoğu gencin ilk tercihi 

olmadığını anlamaktayız. 

 

Gençlerin bugün sahip oldukları hareket kabiliyeti göz önünde 

bulundurulduğunda, birkaç yıl öncesine göre daha yüksek olan temel 

eğitimleriyle bu endüstride teklif edilen koşullardan daha iyi koşullara 

sahip daha yüksek ücretli işler bulmaları zor değil. 

 

Diğer bir deyişle, düşük ücretler ve iş, aile ve boş vakit dengesini 

kurmaktaki zorlukla bağlantılı olarak iş yoğunluğunun gerekliliklerinin 

seviyesi nedeniyle özellikle üretim alanları çekici gelmemektedir. 

 

İşçi sendikası örgütleri sektörlerimizin imajına dair sorunun başta 

düşük ücretler olmak üzere çalışma koşullarından kaynaklandığını 

ileri sürerken, buna karşılık işveren birlikleri bütün olarak endüstriye 

yönelik bir soruna ve daha çekici iletişimlerin olmamasına işaret 

etmektedir. 

 

Yüksek çalışma temposu, işlere uyumun olmaması, günlük çalışma 

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

 

Os baixos salários praticados colocam os/as trabalhadores 

permeáveis a aceitarem trabalhar mais horas e em muitas casos o 
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sábado deixa de ser um dia de descanso passando assim a semana 

de 5 dias de trabalho para uma semana de 6 dias de trabalho e 1 de 

descanso. 

 

A maioria das profissões dos nossos sectores encontram-se muito 

próximas do salário mínimo nacional. E num contexto de pleno 

emprego os jovens têm tendência a não privilegiar os nossos 

sectores. Os salários são baixos e em contrapartida as competências 

são hoje de elevada exigência, os ritmos de trabalho muito intensos, 

monotonia e repetitividade das funções, e os jovens consideram que 

pelo salário que lhes é pago preferem procurar outros empregos com 

menos exigência e menos penosidade. O que significa que a relação 

entre a exigência das empresas e o que é pago é desequilibrado e 

por isso os nossos sectores não se tornam atractivos para os jovens. 

 

 

Tabaklama ve giyim sektörlerinde mesleklerin değer kazanması 

için, FESETE’nin EEAGrants programı altında işveren birlikleriyle 

birlikte bu iki sektörün işlevlerini ve ücretlendirmesini 

değerlendiren bir çalışma hazırladığını, 2010 yılında 

gerçekleştirilmiş ve 2017 yılında sektörel toplu sözleşme 

çerçevesinde sonuçlandırılan, cinsiyet ayrımcılığını ortadan 

kaldıran profesyonel kategorileri inceleyen ve kadın hakimiyerinin 

olduğu kategorilerin değerlenmesini işaret eden ayakkabı sektörü 

için geliştirilmiş çalışma devam edildiğini vurguluyoruz.  
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Fiziksel aşınma ve yıpranmadan etkilendiğini düşünen, çoğunda 

mesleki ve psikolojik hastalıklar olan ve antidepresan alan, aldıkları 

maaş onurlu bir yaşam sağlamayan tam çalışma yaşında olup bu 

endüstride çalışan bir aile kesinlikle çocuklarına kendilerini kötü 

hissedecekleri bir işte çalışmalarını tavsiye etmeyecektir. 

 

 Başta giyim ve ayakkabı sektörleri olmak üzere bir gün boyunca ve 

genellikle ara vermeden, görevler arasında rotasyon olmaksızın hat 

üzerinde 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. 

 

Erken kariyer eğitimi (gençler için), işçilerin organizasyonel ve 

teknolojik değişikliklere daha iyi yanıt vermesini sağlamak için yaşam 

boyu eğitim önemlidir. 

 

Buna ek olarak, örneğin bu mesleki yolu seçmek ve böylelikle 

profesyonel kariyerleri ve becerilerine daha fazla değer katmak 

için gençleri cesaretlendirmeye çalışarak Tekstil Mühendisliği 

yolundan gitmek isteyen gençleri desteklemek için burs oluşturan 

Türkiye deneyimini vurguluyoruz.  
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Orta düzey ve kıdemli yöneticilerin eğitimi sektör, şirketler ve 

üniversite ortamı arasında daha fazla yakınlık olmasını ve gerekirse 

mali destek programlarının oluşturulmasını ve gençlerin yüksek 

eğitim seviyelerine ulaşmasını sağlamak ve çalışma hayatını eğitim 

ve öğretimle dengelemek için (çalışan-öğrenci durumu) esnek zaman 

çizelgeleri gerektirir. 
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ÖNERİLER 

 

• Sektörel toplu sözleşmeler mevcut çalışma organizasyonu 

modellerinin dönüştürülmesi ve daha adil çalışma ücretlendirmesi 

ve mesleklerin saygınlığının artırılması bakımından temel araçtır. 

• Mesleklerin saygınlaştırılması, bilgi, bilgi birikimi ve ödül 

konusunda yenilikçi gelişmelerle kariyer sağlanması anlamına 

gelmektedir. 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.  

• Rekabetin fiyat, ucuz işgücü sömürüsünden ziyade ürün yenilikleri 

ve sosyal ve çevresel standartlar bakımından yapıldığı, daha adil 

uluslararası işgücü dağılımı için Avrupa Sosyal Diyaloğu 

seviyesindeki çabalar sürdürülmelidir.  

• Üretim yaptıkları ülkeye bakılmaksızın serbest ticaret 

sendikalaşması, işçi sendikası örgütü, toplu sözleşme, işyerinde 

önleyici sağlık ve güvenlik, grev hakkı da dahil firmaların 

Uluslararası İşçi Örgütü’nün ve kendi ülkelerinin standartlarına ve 

kılavuzlarına uymak zorunda olmalarını sağlamak üzere küresel 

sözleşmeler üzerinden pazarlık yapmaları konusunda büyük 
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markalar (büyük dağıtım ve perakende zincirleri) üzerindeki baskı 

sürdürülmelidir.  

• AB ve AB dışı ülkeler arasındaki ürünlerin hareketliliğinde karşılık 

talep edilmelidir.  
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