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Yönetici Özeti
Bu hızlı değerlendirme Türkiye Deri ve Deri Ürünleri İmalatı
Sektöründe işçiler ve küçük ölçekli üreticilere odaklanmaktadır.
Temel amaç sektördeki kayıt dışı işçilerin çalışma koşullarını
tanımlamak, bu çalışma ortamında yaş, cinsiyet, özgeçmiş, yasal
statü bakımından farklı işçi gruplarının çalışma koşullarıyla ilgili
sorunlarını anlamak ve farklılaştırmak, ve iyileştirme çalışmaları
için olası adımları belirlemektir. Değerlendirme 2021 yılının yaz
aylarında masa başı çalışma ve beş ilde 35 kişiyle (işçiler,
işverenler, çocuk işçilerin ebeveynleri ve kurumlar) yapılan yarı
yapılandırılmış görüşme ve gözlemlerle hazırlanmıştır. Tüm
görüşmeler kötü çalışma koşulları, ağır iş yükü, çalışma
standartlarının yokluğu ve kronik belirsizlik, düzensiz çalışma ve
güvencesiz geçim kaynaklarına işaret etmektedir. Bulgulardan
bazıları şöyledir:
Görüşülen işçiler çok az para kazanmaktadır. Yetişkin işçilerin
aylık toplam kazançları ortalama olarak yaklaşık 2.300 TL’dir.
Çocuk işçiler ise çok daha az kazanmakta, aylık kazançları 400
TL ile 1.600 TL arasında değişmektedir.
Ebeveynler çocuklarının çalışmak yerine eğitimlerine devam
etmeleri gerektiğinin altını çizmiştir. Ancak maddi sıkıntı
yaşadıkları ve geçim kaynağı bulmakta zorlandıkları için
çocukları çalışmak zorunda kalmaktadır.
İşçilerin sadece birinin sözleşmesi bulunmaktadır. Göçmen
işçilerin bazıları için mevcut düzenleyici koşullar kapsamında
geçimlerini sağlamanın tek seçeneği kayıtsız çalışmak gibi
görünmektedir. İşçiler yalnızca sosyal güvenlik açısından değil
aynı zamanda işyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri
açısından da oldukça korunmasızdır.
Kadın işçiler bu sorunların yanı sıra sektördeki erkek egemen,
hijyenik olmayan çalışma koşullarının kendileri için uygun
olmadığının altını çizmiştir.
Ayakkabı, çanta ve kemer imalatında, işçilerin resmi/ulusal
bayramlar dahil sadece bir kez (öğle yemeği) mola vererek
günde 10 saatten fazla çalışması olağan bir uygulamadır. Çoğu
işçi, yaptıkları fazla mesaiyi ne ek ücret ne de ücretli izin alma
hakkı olarak düşünmemektedir.
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Görüşülen küçük ölçekli
üreticilerin
çoğu,
hissettikleri
ekonomik
baskılar nedeniyle işçileri
için koşulları iyileştirecek
manevra alanına sahip
değildir. Genellikle onlar da
çalışanlarıyla
yan
yana
çalışmaktadır.
Hem Suriyelilerin Türkiye
işgücü
piyasasına
entegrasyonu hem de Covid19 salgını raporda tartışıldığı
üzere sektör ve işgücü
üzerine yadsınamaz bir etki
yapmıştır.
Bu hızlı değerlendirme, Türkiye Deri ve Deri Ürünleri İmalatı
Sektöründe işçi ve küçük ölçekli üreticilerin her gün
deneyimledikleri gerçekliklerin insana yakışır iş ve çalışma
standartları ile örtüşmediğini göstermek için atılan ilk adımıdır.
Bulgular, daha fazla araştırma ve taahhüdün gerekliliğini açıkça
ortaya koymaktadır. Araştırma, katılımcıları tarafından ifade
edilen sorunlu alanları ve en acil ihtiyaçları, çözüme katkıda
bulunacak rolü ve sorumluluğu olan kurum ve kuruluşlar
tarafından değerlendirilmesi beklenen aşağıdaki faaliyet alanlarını
belirlemekte kullanılmıştır:
Korunmasız halde olanlara ve onların toparlanmasına öncelik
verilmesi,
Sürdürülebilir değişim için ortaklaşan çalışma,
Kadınlar ve çocuklara özel tasarlanmış müdahaleler.
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Kısaltmalar
AB: Avrupa Birliği
AYKOSAN: Istanbul Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi
BM: Birleşmiş Milletler
BMMYK: BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
ÇSGB: Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
DERİTEKS: Deri, Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası
DERSANKOOP: Istanbul Deri Mamülleri Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi
GİGM: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı
İDMİB: Istanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği
ILO: Uluslararası Çalışma Örgütü
IMF: Uluslararası Para Fonu
ISG: İş Sağlığı ve Güvenliği
ITC: Uluslararası Ticaret Merkezi
İŞKUR: Türkiye İş Kurumu
İTKİB: Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
MKOBİ: Mikro Küçük ve Orta Ölçekli İşletme
SB: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
SGK: Sosyal Güvenlik Kurumu
SKA: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
STK: Sivil Toplum Kuruluşu e
TASEV: Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı
TGDA: Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı
TEKSTİL: Tekstil İşçileri Sendikası
TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
TİM: Türkiye İhracatçılar Meclisi
TİSK: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu
TÜSİAD: Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği
UNDP: BM Kalkınma Programı
UNGA: BM Genel Kurulu
UNICEF: BM Çocuk Fonu
WHO: Dünya Sağlık Örgütü
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Giriş
Değişen algıya rağmen, deri hâlâ çoğunlukla değerli bir malzeme
olarak görülmekte, şık ayakkabıların ve montların imalatında, lüks
araçlar ve pahalı çantalarda kullanılmaktadır. Ancak tedarik
zincirindeki işçiler ve mikro ve küçük ölçekli üreticiler, üzerinde
çalıştıkları malzeme kadar değer görmekte midir? Türkiye’deki
deri sektörüne odaklanan hızlı değerlendirme çoğunlukla
görmediklerini göstermektedir.
Türkiye’nin Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı (TGDA) İmalatı
Sektörünün ulusal ekonomi içinde sahip olduğu konumun önemi
ve küresel piyasadaki payı son on yıl içinde büyümüştür. Bu
üretimin oldukça büyük bir kısmı entegre sanayi tesislerinde
yapılmaktadır. Ancak, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler
(MKOBİ’ler) de oldukça dinamik, trendlere ve sektörel rekabete
karşı duyarlı olan önemli aktörlerdir. MKOBİ’lerde, üretimin
büyük kısmı kayıt dışı yapılmaktadır. Bunun anlamı çalışma izni,
sözleşme veya resmi kayıt olmaksızın çalışmanın varlığı, kayıt
tutulmaması, takip ve hukuki müdahalelerin çok daha zor
olmasıdır. İşçiler için kayıt dışı çalışma, insan hakları, özellikle
çocuk işçiliği, güvenli olmayan çalışma koşulları gibi çalışma hak
ihlallerini, güvenli olmayan çalışma koşulları ve hukuki
çerçeveyle uyumsuzluk gibi riskleri artırır. Ayrıca, deri (ürünleri)
değer zinciri çoğunlukla işçiler için göz ardı edilemeyen ve belirli
sağlık risklerine yol açan zehirli kimyasalların kullanımını içerir.
Yakın zamanda sektörün karşılaştığı zorluklar Covid-19 salgını ve
özellikle Suriye’deki siyasi ve insani krizin sonucunda oluşan
belgesiz göçmen işçiliğidir.[1]

[1]Belgesiz göçmen terimi konusunda daha fazla bilgi için https://picum.org/words-matter/
PICUM, Belgesiz Göçmenler Uluslararası İşbirliği Platformu, belgesiz göçmenler için sosyal adalet
ve insan haklarını sağlamak amacıyla çalışan bir kuruluşlar ağıdır. Göçmen işçilerin sayıları
arttıkça kırılganlıkları da artmaktadır; (ILO, 2021a) https://www.ilo.org/global/about-theilo/multimedia/video/institutional-videos/WCMS_809230/lang--en/index.htm ILO’nun son
tahminlerine göre, göçmen işçilerin sayısı 2017’den bu yana 5 milyon artmıştır. Covid-19 salgını
göçmenlerin gerekli işçiler olarak oynadığı önemli rolün altını çizmiş, ancak salgının sağlık,
ekonomi ve toplumsal alanlarda yıkıcı etkilerine karşı kırılganlıklarını da ortaya çıkarmıştır.
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Sektördeki tüm çalışanlar için insani çalışma koşullarının
sağlanması ve işyerinde ayrımcılık ve şiddete sıfır tolerans
gösterilmesi, üretimin her aşamasında tedarik zincirinde çocuk
işçiliğinin ve belgesiz göçmen işçiliğinin ortadan kaldırılması ve İş
Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) korunması Türkiye’de sektör için
çalışma ilkelerinin gerekli ve feshedilemez bir parçası hâline
gelmiştir.[2] Bu hedefler yalnızca hükümetlere değil, aynı
zamanda şirketlere de tedarik zincirlerinde insan ve işçi haklarını
sağlama sorumluluğunu yükleyen uluslararası çerçevelerle
uyumludur.
Bu çerçeve BM İnsan Hakları Konseyi tarafından Haziran 2011’de
kabul edilen BM İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler,
devletler ve şirketler için operasyonlarda gerçekleşen insan hakları
ihlallerini önlemek, ele almak ve çözüm getirmeyi hedeflemek için
çizilmiştir. Bu ilkeleri takiben farklı devletler ulusal yasalarında
insan haklarına gereken özeni gösteren eklemeler yapmayı
planlamış veya yapmaya karar vermiştir. Ayrıca, 2015 yılında, BM
Genel Kurulu (UNGA) İnsana Yakışır İş Gündemi’nin[3] dört
ayağının –istihdam, sosyal koruma, çalışma yaşamına ilişkin temel
haklar ve sosyal diyalog– 2030 Sürdürülebilir Kalkınma
Gündeminin ayrılmaz etmenleri olarak tanımlamıştır. Bu
gündemin Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) 8.5 kesintisiz,
kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın, tam ve verimli
istihdamın ve insana yakışır işin desteklenmesi çağrısında
bulunur. Tanımlanan diğer 16 SKA’nin çoğunda yine insana
yakışır işin önemli boyutları yer almaktadır. Ayrıca, 2019 yılında,
UNGA, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) Çalışma Yaşamının
Geleceği için ILO Yüzüncü Yıl Deklarasyonu’nu memnuniyetle
karşılayan bir önerge kabul etmiştir.[4] Önerge çalışma yaşamının
geleceğinde insan odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi ihtiyacını
vurgulamaktadır.

[2] Güncel bir örnek vermek gerekirse, 2019 yılında ILO Türkiye Ofisi, ÇSGB ve TESK ile işbirliği
içinde 3 yıl süreli Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklardaki Türk
Vatandaşları için İnsani Çalışmayı Destekleme Projesi’ni başlatmıştır. Ayrıca, ILO ve SGK’nın
şirketlerin insana yakışır işleri sağlaması ve yaratmasını destekleyen Kayıtlı İstihdama Geçiş
Programı (KİGEP), binlerce yeni işçiyi kapsam altına alacak şekilde genişletilmiştir.
[3] https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
[4] https://www.ilo.org/newyork/news/WCMS_719183/lang-en/index.htm%22%20%5Cl%20%22:~:text=NEW%20YORK%20(ILO%20News)%20%E2%80%9
3,policy%20proposals%20into%20their%20work ve ILO, 2015.
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ILO insana yakışır işi verimli, adil bir gelir sağlayan, işyerinde güvenlik ve
aileler için sosyal koruma, kişisel gelişim ve sosyal entegrasyon için daha
iyi olanaklar, insanlara kaygılarını ifade etme özgürlüğü, hayatlarını
etkileyen kararları organize etme ve bu kararlara katılma, ve tüm kadın ve
erkekler için fırsat eşitliği sunan iş olarak tanımlamaktadır.

Ancak deri değer zincirleri çoğunlukla şeffaf değildir, kısmen alt
yüklenicilikle (tedarikçi) organize edilir ve bu durum muhtemel
sürdürülebilir dönüşümü engeller (bakınız ör. Envol Vert, 2020;
Gojowczyk vd., 2021; Sebastio, 2021; BM Avrupa Ekonomik
Komisyonu, 2021). Ürün üzerinde “kontrol edilemeyen”, çalışma
koşulları gibi etmenler hakkında önemli bilgiler nadiren
bulunabilir. Özellikle Türkiye'de deri sektöründe insana yakışır iş
ve çalışma standartları üzerine çalışmaların sayısı ya çok az ya da
mevcut çalışmaların kapsamı sınırlıdır.[5]
Bu hızlı değerlendirmenin amacı Türkiye’deki mikro ve küçük
ölçekli deri (ürün) imalatında çalışan işçilerin çalışma ortamını
tanımlamak, farklı gruplar (yaş, cinsiyet, özgeçmiş, yasal statü,
işçiler ve işverenler) için çalışma ortamlarıyla ilgili sorunları
anlamak ve farklılaştırmak, ve farklı paydaşları kapsayan
iyileştirme çalışmaları için olası adımları tespit etmektir. Tüm
bunları değerlendirmek üzere beş ilde (Adana, Bursa, Hatay,
İstanbul, İzmir) 35 kişiyle görüşmeler yapılmıştır. Görüşülen
kişilerin içinde işçiler, çocuk işçilerin ebeveynleri, işçi
sendikalarının, sivil toplum kuruluşlarının (STK’lar) ve ticaret
odalarının temsilcileri yer almaktadır. Görüşmeler (mümkün
olduğunca) gözlemlerle desteklenmiş ve ikincil verilerin
toplanması için bir masa başı çalışması yapılmıştır. Deri
sektöründe çalışma koşulları ve insan haklarına uyulması
konusunda rolleri, sorumlulukları veya çalışmaları olan bütün
ilgili aktörlerin yer aldığı bir aktör haritası Ek 1’de yer almaktadır.
Özetle, ikincil veriler, saha çalışması ve kurumsal görüşmeler,
Türkiye’de kayıt dışı deri ve deri ürünleri imalatında, ISG
önlemleri farkındalığı ve ekipmanı olmayan güvenli ve sağlıklı
koşulları olmayan işyerlerinde aşırı uzun çalışma saatlerine
[5] Hak İnisiyatifi, 2017. Gelişme Atölye Kooperatifi, 2019. Deri Tekstil ve Kundura İşçileri
Derneği, 2020 a-b-c.
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rağmen ödemelerin net asgari ücrete ancak denk geldiğini ve/veya
düzensiz olduğunu göstermektedir. Veriler, işçilerin ve küçük
ölçekli çalışan üreticilerin mümkün olduğu kadar çok üretmek için
yoğun çalıştıklarını, ancak yine de hak ettiklerini alamadıklarını
ortaya koymaktadır. Alınan siparişlerin fiyatlandırmasının
düşüklüğü ve yakın teslim tarihleri göz önüne alındığında,
işverenler, kâr elde edebilmeleri için işgücünün anlatılan kötü ve
kayıt dışı koşullarda istihdam edilmesi gerektiğini ifade
etmektedir. Bazı durumlarda işverenlerin çalışanları ile yan yana
çalıştıkları görülmektedir. İşçiler, geçimlerini sağlayabilmek için
iş teklifini kabul etmekte ve hatta “takdir etmektedir”. Göçmenler
için başka bir geçim kaynağı bulunmadığı için kayıt dışı çalışma
hayatta kalma meselesidir. Gözlemlerimiz, koşullar göz önüne
alındığında, orta vadede olumlu değişim için neredeyse hiç
kimsenin kaynak yaratamayacağı göstermektedir. Sonuçta, işçiler
ve işverenler aynı “batan” gemidedir ve ikisi de gemiyi terk
edemeyeceklerini hissetmektedir.
Rapor, sektöre ilişkin arka plan bilgilerinin yanı sıra çalışma
hayatına dair mevzuat, çocuk ve göçmen işçiliği, Covid-19 salgın
önlemleri ve Türkiye’deki etkisi ile başlamaktadır. Araştırma
tasarımı sunulduktan sonra, hızlı değerlendirmenin bulguları,
Türkiye’de özellikle mikro ve küçük ölçekli deri üretiminde
çalışma koşulları hakkında bilgi ve içgörü sunmaktadır. Son
olarak, sonuç bölümü, sorunların temel nedenlerinin, yasal
standartların uygulanmasındaki boşlukların ve bu zorlukların
insan yaşamı ve sektör üzerindeki etkilerinin daha derinlemesine
anlaşılmasının yanı sıra daha fazla belgeleme için öneriler
sunmaktadır. Bulgular ayrıca, deri sektöründeki işletmelere değer
zincirlerindeki insan hakları risklerini fark etmelerine ve hem
çalışanlarına hem de tedarikçilerinin çalışanlarına karşı
sorumluluklarını ellerinden gelen en iyi şekilde yerine
getirmelerine yardımcı olabilir.
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Genel Görünüm
Deri Sektörü

ILO TGDA sektörünü yüksek istikrarsızlık, düşük öngörülebilirlik
ve genellikle düşük kar marjlarının bulunduğu, coğrafi olarak
dağınık üretim ve pazar odaklı hızlı değişiklikler ile dünya çapında
milyonlarca işçiye istihdam fırsatları sağlayan bir sektör olarak
tanımlamaktadır(ILO, 2014a). Bu hızlı değerlendirme Türkiye’deki
mikro ve küçük ölçekli, deri ürünleri ve deri üreticilerine
odaklansa dahi, raporun bu bölümü araştırma tasarımına ve
bulgularına geçmeden önce genel görünümü vermek için sektör ve
ulusal bağlamı sunmaktadır.

Küresel Perspektiften Deri Sektörü
Derinin
değer
zinciri,
hayvanın
yetiştirilmesinden
ve
kesilmesinden derinin ‘hazırlanmasına’ kadar birkaç adımı kapsar.
Hazır deri daha sonra ayakkabı, araba koltukları, mobilya, kemer
ve çanta gibi aksesuarlar veya giysiler gibi ürünler için kullanılır.
Bu nedenle deri sektöründe çeşitli paydaşlar (çiftlikler,
mezbahalar, çeşitli tabakhaneler, üreticiler, moda markaları ve
diğerleri gibi) yer almaktadır. Yeterli hayvan postu ve derisi arzına
bağlı olarak, sektör genellikle bölgesel olarak et endüstrisiyle
(Amazon bölgesinde olduğu gibi) birleşir ve özellikle nüfusu
hayvancılığa dayalı yoksul ekonomilerde ek değer yaratma fırsatı
olarak görülür (örneğin Etiyopya). Bununla birlikte, deriler ve
postlar korunursa dünyanın her yerine taşınabilir. Deri pazarının
en önemli iki ihracatçısı 2020 yılında 61 milyar USD ihracat değeri
ile Çin ve 23 milyar USD ihracat değeri ile İtalya'dır.[6]
Pek çok açıdan kendine özgü olmasına rağmen, deri sektörü
genellikle hem uluslararası kuruluşlarda hem de işçi hakları
alanında çalışan küresel sivil toplumda TGDA kapsamında yer
almaktadır. Sektörü konu alan 2014 tarihli ILO Ücretler ve Çalışma
Saatleri Global Diyalog Forumu şunu vurgulamıştır:

[6] www.trademap.org
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Üreticiler genellikle düşük kar marjlarına sahiptir. Alıcıların ve
piyasanın baskısı, işçiliği, üretim maliyeti de dâhil olmak üzere kaynak
bulma maliyetlerini aşağı çekmektedir. Sektörde asgari ücret seviyeleri
genellikle düşüktür ve kimi zaman işçilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını
karşılamakta yetersizdir. İhtiyaçların karşılanması ancak fazla mesai
yapılması ile mümkün olmaktadır. Talepte gerçekleşen dalgalanmalar
ve kısa teslim süreleri, çalışma süresinde esnekliğe ve genellikle
gereğinden uzun saatler çalışılmasına neden olur. (ILO, 2014b: 1)

2020’nin başında yayılmaya başlayan Covid-19 virüsü birçok
açıdan çalışma koşulları ve standartlarının kötüleşmesine neden
olmuştur. TGDA sektörü salgında ağır bir darbe almıştır.
“Markaların siparişlerini iptal etmeleri tedarik zincirindeki en
kırılgan durumda olanlar, yani işçiler ve çiftçiler tarafından
orantısız bir şekilde hissedilmiştir. Bu olumsuz etki yaygın
olmasına rağmen, sözleşmeli işçiler, evde çalışanlar, göçmenler,
yevmiyeli işçiler ve parça başı çalışan işçiler özellikle büyük risk
altındadır” (Fair and Sustainable Textiles - Civil Society Coalition,
2020: 3).
Küresel olarak, TGDA sektöründe ağırlıklı olarak kadın ve genç
işçiler istihdam edilmektedir. Bununla birlikte, rakamlar ülkeler
arasında önemli farklılıklar göstermekte ve tekstil, giyim ve hazır
giyim sanayinde işgücünün çoğunluğunu nispeten düşük
becerilere sahip genç kadınlar oluşturmaktadır.[7] Bunun aksine,
tabaklama, deri ve ayakkabı imalatı hâlâ erkek egemen olmakla
birlikte, ayakkabı imalatında kadın işçiler ayakkabı bağı
yapımında, iplik temizlemede, el veya makine ile üst ve taban
kesiminde, elle veya makineyle dikiş dikmede, yapıştırarak
birleştirme, paketleme, kalite kontrol işlerinde çalışmaktadır.[8]
Deri üretiminin, zehirli maddelerin kullanıldığı, tedarik zinciri
boyunca çevre ve sağlık sorunları içerdiği , bilinmektedir. İnsan
hakları ihlalleri ve kötü çalışma koşulları, farklı aşamalarda ve
dünyanın farklı bölgelerinde gözlemlenmektedir. Yerine getirilen
görevlerin çoğu Kirli,Tehlikeli ve Zor (3-D)[9] işler tanımına
[7] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2013: 12. ILO, 2014 a-b.
[8] Bu çalışma için yapılan görüşmelerin birinde DERİTEKS (Deri, Dokuma ve Tekstil İşçileri
Sendikası) temsilcisi, “Başka bir deyişle, incelik ve el becerisi gerektiren işlerde kadın işçiler
çalıştırılır,” ifadesinde bulunmuştur.
[9] https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/lang--en/index.htm
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uymakta, tehlikeli veya fiziksel olarak zorlayıcı ve ağır el emeği ile
uzun süreli ve tekrarlayan hareketleri içeren ve toplumsal olarak
değeri düşük, istenmeyen ve düşük ücretli işlerden oluşmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Çalışma İşleri Bürosu’nun
2020 Çocuk İşçiler veya Zorla Çalıştırılan Kişiler Tarafından
Üretilen Ürünler Listesi’nde Bangladeş, Hindistan, Meksika,
Pakistan ve Vietnam’daki deri ve deri ürünlerin üretiminde çocuk
işçiliği riski bulunduğu bildirilmiştir. Çocuk işçiliği riski
Bangladeş, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye ve
Vietnam’da ayakkabı imalatında tespit edilmiştir. Çin’de ayakkabı
imalatında zorla çalıştırma olduğu belgelenmiştir. Ayrıca, bazı iş
danışmanlığı ve denetim aktörleri sektördeki işgücünün
sömürüsünün bu ülkelerle (İtalya’daki sorunlar için bkz. Sebastio,
2021) veya çocuk işçilik ya da zorla çalıştırma sorunlarıyla sınırlı
olmadığını kabul etmeye başlamıştır.
Diğer işçi hakları ihlalleri, örneğin, taciz, şiddet ve ayrımcılık,
sendika kurma ve toplu sözleşme haklarının kısıtlanması ve
örgütlenme özgürlüğüne yönelik sınırlamalardır. Kayıt dışı
istihdam veya iş sözleşmelerinin olmaması ve ayrıca düşük ücretler
(asgari yaşam maliyeti ve hatta asgari ücret sınırı altında) işçilerin
sosyal, ekonomik ve yasal konumlarını engellemekte ve sosyal
güvenlik sistemlerine erişimlerini sınırlamaktadır (ör. sivil toplum
raporları: CYS, 2021; Public Eye, 2017; az sayıdaki akademik
çalışmalar için bkz., örneğin Sarker ve Akter, 2018; Grumiller,
2021). Tabakhanelerdeki işçilerin karşılaştığı genel sağlık riskleri,
yetersiz İSG önlemleri ve sektörün su ve toprak üzerindeki olumsuz
etkileri nispeten iyi araştırılmış, ancak birçok işyerinde kapsamlı
olarak ele alınmamıştır (bkz. ör. Hasan ve diğerleri 2019; Junaid ve
diğerleri, 2017; Sawalha ve diğerleri 2019). Yakın dönemde
Brezilya’da yapılan bir araştırma, değer zincirine hâkim olan
şeffaflık eksikliğinin ürünleri takip etme ve son ürünler ile tedarik
zincirindeki somut hukuk ihlalleri arasındaki ilişkileri belirlemeyi
oldukça zorlaştırdığını ortaya koymuştur (Envol Vert, 2020).
Deri sektörü ayrıca, söylemleri tüketim kararlarını etkilemeye
başlayan hayvan hakları grupları tarafından da baskı altındadır.
Geliştirilen ve son ürünlerde kullanılan alternatif malzemelerin
sayısı gittikçe artmaktadır. Sürdürülebilirlik konularındaki
farkındalık ve buna bağlı girişimler artsa ve deri sektöründe yayılsa
da, küresel olarak “büyük sürdürülebilirlik dönüşümü” henüz
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kapsamlı olarak başlamamıştır. Covid-19 salgınının yıkıcı etkisi ve
değer zincirlerinin hassas olduğu deneyimiyle, başlangıç için bu
bir fırsat penceresi olabilir. Sektöre bu giriş, raporun bağlamı ve
burada tanımlanan problemler (kısmen) Türkiye’ye özgü olmasına
rağmen, Türk üreticilerle ilişkileri kesmenin ve diğer üretim
alanlarına yönelmenin uluslararası alıcıları deri tedarik
zincirlerine önem verme görevlerinden alıkoymayacağını
göstermektedir.

Türkiye'de Deri Sektörü
Türkiye TGDA sektörünün ulusal ekonomideki ve küresel
pazardaki önemli konumu son on yılda büyümüştür. 2021 yılının
ilk yedi ayında deri ve deri ürünlerinde 938,3 milyon dolar
değerinde yapılan ihracat Türkiye’nin tüm ihracatının yüzde
0,8’ini oluşturmuştur.[10] Türk şirketleri hem ulusal hem de
uluslararası piyasalar için ürünler üretmekte veya hammadde
tedarik etmektedir.[11] Üretimin çok büyük bir kısmı entegre
sanayi tesislerinde yapılmaktadır. Diğer taraftan MKOBİ’ler
tedarik zincirlerinde hayati aktörler olmaya devam etmektedir.
Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) ticaret istatistikleri (Ticaret
Haritası).[12] Türkiye deri sektörünün küresel ekonomideki
yerinin değerlendirilmesine ışık tutmaktadır. İlgili kategorilerde,
Türkiye’nin ihracatı dünya çapında 21 ile 27’nci sıradadır (bakınız
Tablo 1). Türkiye 2020’de deri ürünleri ihracatında 1 milyar
Doların üstünde değere ulaşarak, bütün dünyada bu ürünlerde
yapılan ihracatın %0,6’sını temsil etmiştir.
Türkiye’den ihraç edilen tüm deri ürünleri arasında 829 milyon
Dolar l ile en yüksek ihracat değeri olan ürün ayakkabıdır (ihraç
edilen deri sektörü ürünlerinin %65’i). İthalat yapılan ilk üç ülke
ve Türkiye ihracatındaki payı (%) ise şöyledir: Rusya Federasyonu
(%7,9), Irak (%7,7) ve Almanya (%7,2). İhracat değeri 284 milyon
Dolar olan diğer deri ürünleri Almanya (%11,4), İngiltere (%9) ve
[10] Kaynak: İTKİB, 2021. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçılar Birliği (İDMİB) Deri
Ürünleri Aylık İstatistikleri ve haritası için https://www.idmib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-istatistikaylik-ihracat-kayit-rakamlari-2021.html https://www.idmib.org.tr/kuresel_ihracat/deri.htm?
i=2&v=3&t=2015,2021 Ocak-Haziran
[11] Türkiye’deki deri imalatının tarihçesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için; Ticaret Bakanlığı, 2017.
Diğer sektörel raporlar için; Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, 2019 a-b-c-d. Kalkınma
Bakanlığı, 2018. İstanbul Sanayi Odası, 2015 ve 2014.
[12] www.trademap.org
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Fransa’ya (%8,1) ihraç edilmiştir. Son olarak, 155 milyon dolar
ihracat değeriyle ham postlar, deriler (kürk hariç) ve köseleler
İtalya (%14,3), Hindistan (%13,2) ve Almanya’ya (%8,5) ihraç
edilmiştir.[13]

Tablo 1: Türkiye'nin Küresel İhracatta Sırası
Kategori
Ham postlar, deriler (kürk
hariç) ve köseleler
Deri ürün, saraciye, eyer
ve koşum takımları,
seyahat ürünleri, el
çantaları ve benzer
mahfazalar, hayvan
bağırsaklarından mamul
ürün (ipekböceği
bağırsağı hariç)
Ayakkabılar, tozluklar ve
benzeri, bu ürünlerin
parçaları

Dünya
Sıralaması

2019 İhracat Değeri,
(bin) ABD Doları

2020 İhracat Değeri
(bin) ABD Doları

21

234,100

155,984

27

351,246

284,832

26

958,454

829,448

Kaynak: TÜİK verilerinin kullanıldığı ITC hesaplamaları. 12 Ağustos 2021 tarihinde erişilmiştir www.trademap.org

Türkiye’nin dünya piyasasındaki rolü, büyük ölçekli ihracatçılarla
karşılaştırıldığı zaman göreceli olarak daha küçük görünse de son
yıllardaki belirli piyasa kesimlerine ve dinamiklerine bakıldığında
bu durum değişmektedir. Örneğin, “koyun ve kuzuların
tabaklanmış veya ara kurutmalı derileri (yünü alınmış)” (ıslak
mavi veya tabaklanmış) sınıfında Türkiye dokuz milyon dolar
değeriyle ihracatta dördüncü sıradadır ve 2016-2020 yılları
arasında yıllık büyüme rakamı 16 (değer) ve %21 (miktar) olarak
gerçekleşmiştir.[14]
Ayakkabı üretimine bakıldığında Türkiye dünya çapında %2,4’lik
pay ve %10’u deri ayakkabı olmak üzere 487 milyon çift üretimle
altıncı sıradadır. Salgının neden olduğu daralma sonucu ayakkabı

[13] Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin kullanıldığı ITC hesaplamaları. 12
Ağustos 2021 tarihinde erişilmiştir www.trademap.org
[14] Kaynak: Trademap https://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx?
nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c4105%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
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üretimindeki küresel azalmayla karşılaştırıldığında Türkiye’deki
üretimdeki seyrelme 2020 yılında göreceli daha az olmuştur.
Bununla birlikte, Türkiye küresel olarak beşinci önemli ayakkabı
ihracatçısı hâline gelmiştir. 2020 yılına kadar Türkiye ihracatını
aşama aşama artırmış ve küresel ayakkabı ihracatçısı olarak yerini
geliştirmiştir (APICCAPS, 2021). En büyük ayakkabı üreticileri
arasında yer alan Türkiye ortalama 2,78 dolar ile en düşük ihracat
fiyatları arasındadır (kıyasla: Bangladeş’te üretilen bir çift
ayakkabının ortalama fiyatı 13,08 dolar, İtalya’da ise 60,43
Dolardır).
Öte yandan, salgının ilk yılında önleyici tedbirler (sosyal mesafe,
hijyen ve hastalıktan korunma, sokağa çıkma yasakları vb.) ve
karantinalar nedeniyle birçok fabrika ve işyeri ya tam kapasite
çalışamamış ya da hiç çalışmamıştır. Türkiye, çoğu ülke gibi,
hammadde ve mal ithalat ve ihracatında zorluklar, sorunlar ve
eksiklikler ile karşılaşmış ve bunlar işyerlerinin kapanmasına,
işlerin feshedilmesine ve hatta ücret ödemelerinde isteyerek veya
istemeyerek yapılan kesintilere yol açmıştır. Türkiye’nin genel
olarak dış ticaret istatistikleri, özelde ise deri ve deri ürünlerinin
ihracat rakamları salgının etkisini gözler önüne sermektedir.
Türkiye’nin toplam ihracatı 2020’de 2019’a göre %6 azalmıştır
(180 milyardan 170 milyara inmiştir). Ancak, 2021’in ilk altı
ayında, ihracat değeri şimdiden 121 milyarla 2020’deki toplam
ihracat değerinin %62’sine ulaşılmıştır.[15] 2020 ve 2019
verileriyle birlikte 2021 yılının ilk altı ayına ait veriler TGDA
sektörü üzerindeki etkiyi göstermektedir. Standart Uluslararası
Ticaret Sınıflandırması (SITC) ve Uluslararası Standart Sanayi
Sınıflaması (ISIC) tarafından bildirildiği üzere deri ve deri
ürünlerinin ihracat hacmi de 2020 yılında 2019’a göre gerileyerek
1,5 milyar dolardan 1,2 milyar dolara kadar azalmıştır. Böylece
%19’luk bir düşüş görülmüştür. Ancak, 2021 yılının ilk yarısında
tüm deri ve yan ürünlerin ihracat değeri 798 milyon dolar olarak
kaydedilmiştir. Bu rakam, belirtilen dönemde yapılan tüm Türkiye
ihracatının %0,8’ine ve 2020 yılında gerçekleşen deri ve yan
ürünleri ihracatının %67’sine eşittir (Grafik 1).[16]

[15] Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2021
[16] Türkiye’de 27 sektördeki 95 bin ihracatçıyı temsil eden 61 İhracatçı Derneği’nin şemsiye
kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Temmuz 2021 verilerini içeren deri ürünleri
yıllık ihracat rakamını 938 milyon dolar olarak açıklamıştır. https://www.tim.org.tr/tr/ihracatrakamları
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Grafik 1: Türkiye Dış Ticaret İstatistikleri: SITC’a Göre Deri ve Deri Ürünleri İhracatı
(2019 – 2020 – 2021)
2021
Ocak
Haziran

541 milyon
108 milyon
145 milyon
3 milyon

2020

829 milyon
158 milyon
203 milyon
2,5 milyon

2019

958 milyon
213 milyon
304 milyon
4,6 milyon
Ayakkabı
Seyahat ürünleri, el çantaları ve benzer mahfazalar
Deri, aprelenmiş kürk vb.
Ham deriler, postlar ve kürkler

(r) Güncellenmiş veri.
Kaynak: TÜİK Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2021 (30 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanmıştır)

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB)
açıklamalarına göre: “En önemli ihracat piyasası Rusya’dır [… 75,5
milyon dolar değer; Türkiye’nin toplam deri ve deri ürünleri
ihracatındaki payı %8,1’dir]. İkinci [...] Almanya’dır [… 73,2
milyon Dolar değer, %7,8 pay]. […] İtalya üçüncü sıradadır [51,8
milyon Dolar, %5,5 pay]. Toplam deri ve deri ürünleri
ihracatındaki ayakkabı ve aksesuarların payı 2021’in OcakTemmuz döneminde %62,3 olmuştur.”
Türkiye’deki deri ve deri ürünleri sektörü ham derinin yetersiz
tedariki nedeniyle ithalata da bağlıdır[17] ve sonuç olarak ham
deri fiyatlarından da etkilenmektedir. Türkiye 2020 yılında deri
ürünlerinde 959 milyon dolar ithalat değerine ulaşmış, 2021
yılının ilk yarısında deri ve yan ürünleri imalatının ithalat değeri
486 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. [18]
[17] Ham deri çoğunlukla tuzlanmış ancak henüz tabaklanmamış hayvan derisi ve postlarını ifade
etmektedir.
[18] Kaynak: TÜİK verilerinin kullanıldığı ITC hesaplamaları. 12 Ağustos 2021 tarihinde
ulaşılmıştır.
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Coğrafi olarak deri üreticileri ağırlıklı İstanbul (Tuzla ilçesi), İzmir
(Menemen ilçesi), Tekirdağ (Çorlu ilçesi), Uşak, Denizli, Bolu
(Gerede ilçesi), Bursa, Balıkesir (Gönen ilçesi), Isparta, Hatay ve
Manisa’da (Kula ilçesi) bulunmaktadır.[19] Deri ayakkabı parçaları
ve diğer ayakkabı parçaları üreten küçük atölyeler de dâhil olmak
üzere ayakkabı üreticileri İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya,
Adana ve Hatay’da yoğunlaşmıştır (Ticaret Bakanlığı, İhracat
Genel Müdürlüğü, 2021b). “Ticaret Bakanlığı’na göre sektördeki
[ayakkabı] üretiminin yaklaşık %70’i yarı mekanize üretim
süreçleriyle ve üretimin yaklaşık %15’i el yapımı olarak
gerçekleştirilmektedir” (Dünya Ayakkabı Yıllığı 2021: 125).
İstanbul ve İzmir, Türkiye deri giyim sektörü için en önemli ticaret
merkezleri olarak kabul edilmektedir. Türk deri giyim
koleksiyonları, kapasitesi ve ürünleri çoğunlukla İstanbul’da
düzenlenen büyük deri fuarlarında sergilenmektedir (Harita 1)

Harita 1: Türkiye’de Deri ve Ayakkabı Üreticilerinin Yoğunlaştığı İller
Balıkesir
Bursa

İstanbul

Tekirdağ

İzmir

Bolu

Manisa
Denizli

Uşak

Isparta
Konya

Adana
Hatay

Ayakkabı Üreticileri:
İstanbul, İzmir,
Gaziantep, Konya,
Adana ve Hatay

Deri Üreticileri: İstanbul,
İzmir, Tekirdağ, Uşak,
Denizli, Bolu, Bursa,
Balıkesir, Isparta, Hatay ve
Manisa

[19] Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, 2021a.

Gaziantep

Ticaret Merkezleri: İstanbul,
İzmir
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Ticaret Bakanlığı’nın Esnaf ve Sanatkâr verileri güncel değildir.
Mesleğe göre işyerlerinin sayısı ile esnafın coğrafi dağılımı,
işyerleri ve demografiye ilişkin en son veriler Ocak 2016’ya aittir.
[20] Bu nedenle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aylık
olarak toplanan ve açıklanan resmi veriler, işgücü istatistiklerini
kapsayan eldeki tek kaynaktır. Dolayısıyla, bu rakamlar kayıt dışı
işçi çalıştıran işverenler ve çalışanları dışarıda bırakarak, ulusal
sosyal güvenlik sistemine kayıtlı işyerleri ve kişileri temsil
etmektedir.
SGK Mayıs 2021 Sosyal Güvenlik İstatistik Bülteni’ne göre, deri ve
yan ürünleri imalatı bakımından, SGK sisteminde ulusal sosyal
güvenlik sistemine kayıtlı 6.884 işyeri[21] ve 71.680 sigortalı işçi
bulunurken, 50’den az çalışanı bulunan işyerleri toplam
işyerlerinin %96,8’ini oluşturmaktadır.[22]
Yukarıda da belirtildiği üzere deri üretimi işgücü için çoğu zaman
yüksek riskler taşımaktadır ve İSG iyileştirmelerinin yapılması
gereken bir alan olarak belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı (ÇSGB) İSG uzmanı Nilay Akyol (2016) tezinde ayakkabı
imalatı sektöründe kimyasalların yoğun kullanımının, makine ve
ekipman çeşitliliğinin, teknolojik ve ekonomik eksiklikler ve zayıf
bir güvenlik kültürünün mevcudiyetinin pek çok İSG riski
yarattığının altını çizmektedir. ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü, tekstil, deri ve mobilya imalatı sektörlerini de içerecek
şekilde iş yerlerinde çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve sektöre
özel İSG yönetim sistemleri kurmayı amaçlayan Türkiye’de İş
Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi
(İSGİP) Projesi'ni hayata geçirmiştir. Proje çıktıları arasında 2017
yılında Deri İmalat Sektöründe İş Sağlığı Gözetim Rehberi
hazırlanmış ve Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar Tanı
Rehberi bu sektörleri de içerecek şekilde güncellenmiştir. Bu
yayınlarda, deri ürünleri imalatının taşıdığı tüm riskler, atılması
gereken ilgili adımlar ve alınması gereken önlemler
listelenmektedir.
[20] https://ticaret.gov.tr/data/5d774a8313b876bdfcd7c334/8491%20Meslek%20Koluna%20Gore%20Isyeri%20Sayilari.pdf
https://ticaret.gov.tr/data/5d774a8313b876bdfcd7c334/6Illere%20Gore%20Esnaf,%20Isyeri%20ve%20Nufus%20Bilgileri.pdf
[21 ] SGK, 4857 sayılı Türk İş Kanunu uyarınca şirket/işletme veya işveren değil işyeri tabirini
kullanmıştır. İşyerinin tanımı şu şekilde yapılmıştır: Sigortalıların maddi ve manevi unsurları ile
birlikte işlerini yaptıkları yerdir.
[22] 12 Ağustos 2021 tarihinde SGK Veri Uygulamasında oluşturulan veri https://veri.sgk.gov.tr/
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Hak İnisiyatifi tarafından 2017 yılında yayınlanan saya (ayakkabı)
imalatı sektörüne dair rapor ve Deri, Tekstil ve Kundura İşçileri
Derneği tarafından 2020 yılında yayınlanan deri, tekstil ve
kundura imalatı işlerine ilişkin rapordaki bulgular İSG risklerini
göstermektedir. Dernek tarafından 2020 yılında sektördeki meslek
hastalıkları ile ilgili yayınlanan bir başka raporda daha fazla ayrıntı
verilmiştir:

Atölyelerde koruyucu ve önleyici İSG önlemleri alınmamaktadır. Kayıt
dışı istihdam nedeniyle, ne İSG muayene ve ölçümleri ne de çalışanların
düzenli sağlık kontrolleri yapılmaktadır. İşçilerin büyük çoğunluğuna
alınması gereken tedbirler konusunda bilgi veya gerekli eğitimler
verilmemektedir. [İşçiler] kesici ve delici aletlerle, zehirli kimyasallarla
ve tehlikeli makinelerle çalışmaktadır [...] Çalışırken kullanılan
kimyasallar nedeniyle işçilerin solunum yolları, kansızlık, kanser, sinir
sistemi ve cilt hastalıkları gibi sağlık sorunları bulunmaktadır. Uzun ve
ağır çalışma koşulları bel-boyun fıtığı gibi kas-iskelet sistemi
rahatsızlıkları yaratmakta ve işitme duyusuna zarar vermektedir.

Ulusal Bağlam
Hızlı değerlendirme bulgularını bir bağlama oturtmak için,
aşağıdaki bölümlerde Türkiye’deki ilgili yasal mevzuat, çocuk
işçiliği, göç ve işgücü piyasası ile Covid-19 salgınına dair durum ele
alınmaktadır.

Deri Üretim Sektörüyle İlgili Mevzuat
4857 sayılı İş Kanunu, Türkiye’de işverenlerin ve iş sözleşmesiyle
çalışan işçilerin çalışma koşullarını ve ilgili hak ve
yükümlülüklerini düzenleyen temel hukuki belge ve çerçevedir.
[23] 2013 yılında ÇSGB İş Teftiş Kurulu, Uşak, Zonguldak ve
Karabük illerini kapsayan Dokuma ve Deri Sanayinde Çalışma
Koşullarının İyileştirilmesine Programlı Teftişi Sonuç Raporu’nu
[23] 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında
Yönetmelik, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4817
Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu gibi sektördeki işçilerin haklarıyla ilgili bir dizi ulusal kanun ve yönetmelik
bulunmaktadır. 2021 yılında Asgari Ücretin açıklanması ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerini ihlal eden işverenlere verilen idari para cezaları
netleştirilmiştir. Buna göre SGK İdari Para Cezaları yıllık olarak yayımlanmaktadır. 2021 İdari
Para Cezaları için bkz. https://turkishlaborlaw.com/news/business-in-turkey/2021-SGKadministrative-fines/ .
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yayımlamıştır. Bu raporda şu sorunlar ve iş kanunu ile
uyumsuzluklar tespit edilmiştir:
Günlük ve haftalık çalışma saatleri yasal standartların
üzerindedir (Madde 63. Haftalık azami 45 saat. Aksi
kararlaştırılmamışsa, çalışma süresi haftanın günlerine eşit
olarak bölünür. Günlük çalışma süresi 11 saati geçmemelidir.
Madde 104), gün içinde dinlenme molaları belirlenmemiş veya
kullandırılmamaktadır (Madde 68. İş gününün yaklaşık olarak
ortasında sabit bir dinlenme molası verilir),
Gece çalışması/vardiyaları 7,5 saatin üzerindedir. Vardiyalar
kanun hükümlerine göre değiştirilmemektedir (Madde 69.
Vardiyası değiştirilecek işçi, en az on bir saat dinlenme süresi
olmadan diğer vardiyada çalıştırılamaz.),
Fazla mesai için işçinin rızası alınmamakta, telafi edici ücret
ödenmemektedir (Madde 64, 41),
Haftalık dinlenme günleri, tatiller, yıllık ücretli izinler
kullanılmamakta veya eksik kullanılmaktadır (Madde 46),
Ücretlerin ödenmemesi, eksik ödenmesi, kayıt dışı ödenmesi
(Madde 32-40, 102), ulusal ve resmî tatillerde çalışmaya dair
ödenmemesi (Madde 47, 103) gibi sorunlar bulunmaktadır,
Kayıt dışı istihdam ve ücret ödemelerine ilişkin talep ve
iddialar yoğundur.

[23] 5510 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında
Yönetmelik, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4817
Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu gibi sektördeki işçilerin haklarıyla ilgili bir dizi ulusal kanun ve yönetmelik
bulunmaktadır. 2021 yılında Asgari Ücretin açıklanması ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerini ihlal eden işverenlere verilen idari para cezaları
netleştirilmiştir. Buna göre SGK İdari Para Cezaları yıllık olarak yayımlanmaktadır. 2021 İdari
Para Cezaları için bkz. https://turkishlaborlaw.com/news/business-in-turkey/2021-SGKadministrative-fines/ .
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Çalışma standartları açısından bir diğer önemli düzenleme ise
asgari ücret hesaplamasıdır. ÇSGB Aralık 2020’de 2021 yılı için
asgari ücreti bekâr ve çocuğu olmayan işçi için brüt 3.577,50 TL,
net 2.825,90 TL olarak açıklamıştır. Bu asgari ücretin işverene
maliyeti 4.203,56 TL’dir.[24] Öte yandan, Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu’na (TÜRK-İŞ) göre, Temmuz 2021’de dört kişilik
bir aile için açlık sınırı 2.903,41 TL, yoksulluk sınırı ise 9.457,36
TL olmuştur. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 3.546,22
TL’dir.[25]

Türkiye'de Çocuk İşçiliği
ILO, çocuk işçiliğini “çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan,
potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel
gelişimleri için zararlı işler” olarak tanımlamaktadır. Türk
hukukunda çocuk işçiliği terimi, 4871 sayılı İş Kanunu’na
dayanılarak Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usül ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’in 71. maddesinde “Çocuk işçi, 14 yaşını
bitirmiş ve henüz 15 yaşını doldurmamış, ilköğretimini
tamamlamış; genç işçi, 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını
doldurmamış işçidir” şeklinde tanımlanmaktadır. 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 71. maddeye dayanılarak 2013
yılında yapılan değişiklik doğrultusunda, çocuk ve genç işçilerin
çalışabilecekleri ve çalışamayacakları işleri yaş gruplarına göre
belirleyen yeni bir sınıflandırma oluşturulmuştur. 24494 Sayılı
Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, ekinde yer alan tabloda
listelenen işlerde “16 yaşını tamamlamış ve 18 yaşını doldurmamış
genç işçiler çalıştırılamaz” ifadesi yer almaktadır. 16 yaşını
doldurmuş ve söz konusu bu meslekleri öğreten meslek
yüksekokullarından mezun olan genç işçiler, sağlık ve
güvenliklerinin sağlanması şartıyla sadece ilgili ağır ve tehlikeli
işlerde çalıştırılabilirler. Ayrıca, 2012 yılında 6287 sayılı
İlköğretim ve Eğitim Kanununda yapılan değişiklikle zorunlu
eğitim süresi 12 yıla çıkarılmıştır (6 yaşından 18 yaşına).

[24]Geçici Koruma Yönetmeliği, Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Çalışma İzinlerine İlişkin
Yönetmelikte (2016/8375) Madde 10 (1) “Geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin
altında ücret ödenemez” denilmektedir. Geçici koruma sağlanan yabancıların hakları ve çalışma
izinleri çeşitli yasal düzenlemeler ile güvence altına alınmakta, ancak Suriyeli göçmenler
genellikle herhangi bir sosyal güvenlik koruması olmaksızın düşük ücretli işlerde kayıt dışı
çalıştırılmaktadır.
[25]http://www.turkis.org.tr/LIMIT-OF-HUNGER-AND-POVERTY-JULY-2017-d8550
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Türkiye Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye, 138
sayılı ILO Sözleşmesi’ne (Asgari Yaş Sözleşmesi) ve 182 sayılı ILO
Sözleşmesine (En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin
Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem
Sözleşmesi) taraftır. Türkiye’de bu sözleşmelere dayanılarak
hazırlanan 2004 tarihli Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zamana
Bağlı Politika ve Program Çerçevesi 2017 yılında gözden geçirilmiş
ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023)
hazırlanmıştır. 2020 yılı sonunda 83.614.362 kişi olarak bildirilen
Türkiye nüfusunun 22.750.657’si çocuk olup, bu rakam tüm
nüfusun %27,2’sine karşılık gelmektedir (TÜİK, 2021). TÜİK’in
son Çocuk İşgücü Anketi[26] Türkiye’de 5 ve 17 yaşları arasındaki
720.000 çocuğun ekonomik faaliyetlerde yer aldığını, çalışan
çocukların %70,6’sının oğlan ve %29,4’ünün kız olduğunu
kaydetmiştir. Çalışan çocukların %23,7’si sanayi sektöründedir.
%63,3’ü ücretli veya yevmiyeli, %36,2’si ücretsiz aile işçisi ve
%0,5’i kendi hesabına çalışmaktadır. Ancak araştırma örneklemi
SGK’ya kaydı olmayan yani kayıtdışı sektörü kapsamamaktadır.
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün
(GİGM) 29 Temmuz 2021[27] tarihi itibariyle sayısını 1.245.220
olarak tahmin ettiği 5-17 yaş arası Suriyeli çocuklar anket
örneklemine dâhil edilmemiştir. Ekonomik faaliyetlerde bulunan
geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklara ilişkin herhangi bir
istatistiki bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye’de çeşitli
sektörlerde Suriyeli çocuk işçiliğine dair araştırmaların ve basında
yer alan haberlerin sayısı gittikçe artmaktadır (daha fazla bilgi için
bkz. Save the Children ve UNICEF, 2015; Save the Children, 2021;
Lortoğlu ve Kurtulmuş, 2020).
İstanbul, İzmir, Gaziantep, Konya, Adana ve Hatay’da yürütülen
Ayakkabı İmalatında Çocuk İşçiliği Hızlı Değerlendirme
Raporu’nda belirtildiği üzere, “ayakkabı imalatının belli
aşamalarında çocuk işçiliği mevcuttur. Sektörün [...] küçük ölçekli
işletmelere dayanması ve kayıtdışılığın yoğun olması nedeniyle…
[26] Çocuk İşgücü Araştırması adlı özel konulu araştırma 2019 yılının IV. çeyreğinde (EkimKasım-Aralık) Hanehalkı İşgücü Araştırması ile birlikte 5-17 yaş grubundaki çocuklara
uygulanmıştır. Bu araştırma daha önce uygulanan Çocuk İşgücü Araştırmaları ile kapsam ve
yöntem açısından farklılıklar içermektedir. Bu farklılıklar; 2014 yılı itibarıyla Hanehalkı İşgücü
Araştırması yapısında gerçekleştirilen düzenlemelerden ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün
çocuk işgücü araştırmalarında temel aldığı 5-17 yaş grubunun kapsanmasından
kaynaklanmaktadır. Bu haber bülteninde geçen "çalışan çocuk" ifadesi bir ekonomik faaliyette
çalışan çocukları belirtmektedir.”
[27] https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27
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ailelerin çocuklarını yalnızca meslek öğrenme amacıyla çırak
olmaları için değil [...], aynı zamanda [...] para kazanmaları işe
göndermeleri yaygın bir uygulamadır.”[28] Benzer şekilde, Yonca
Elma’nın Nisan 2018’de İstanbul’da gerçekleştirdiği araştırma
sektörde çocuk işçiliğini belgelemektedir.[29] Deri ve deri ürünleri
sektörü özelinde çocuk işçiliği konusunda referans alınabilecek
araştırma, veri veya rapor bulunmamaktadır. Türkiye’deki
durumla ilgili ulusal veya küresel haberlerin sayısı da oldukça
azdır.

Usta-çırak ilişkisi Türkiye’de 13. yüzyıldan itibaren küçük ölçekli
işletme kültürünün bir parçası olmuştur. Ustalar mesleki bilgi ve
deneyimlerini çıraklarına aktarırlar. Bu terimler bugün hâlâ
kullanılmaktadır. 1986 yılında çıkarılan 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanunu (eski adı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu 2001 yılında
değiştirilmiştir) “çıraklar işçi değil öğrencidir” (Bostancıoğlu ve Dinler,
2017) açıklamasında bulunmuştur. 2016 tarihli 6764 sayılı Kanun ile
mesleki eğitim zorunlu eğitim kapsamına alınmış, böylece yaygın
eğitim sınıflandırmasından ulusal, örgün eğitim sistemine dahil
edilmiştir.[30] Hukuk ve eğitim sistemi, çeşitli sektörlerde kayıt dışı
ekonominin MKOBİ’lerde çocuk emeğinin sömürülmesini önlemek için
tasarlanmış olsa da, uygulamada bu ayrım net değildir. Yapılan
araştırmalar, ayakkabı imalatı dâhil olmak üzere birçok sektörde çırak
adı altında çocukların istihdam edildiğini göstermiştir. Erder ve
Lordoğlu (1993) bu resmi olmayan iş başında meslek eğitimi sistemini
“sözde çıraklık” olarak adlandırmaktadır. İstanbul’da metal ürünleri,
tekstil ve konfeksiyon üretimi yapan küçük ölçekli işletmelerle yapılan
araştırmaya
göre,
“[işverenler]
çalıştırdıkları
çocukların
sorumluluğunu almadan geleneksel usta-çırak ilişkisi kurmayı
beklemektedir” (1993: 7).

[28] Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, 2019.
[29] Hak İnisiyatifi, 2019; Akdeniz, 2017; Dertli, 2017 başvurulan kaynaklar bölümünde ilgili
literatürün sıralandığı konuyla ilgili diğer araştırmalar arasındadır.
[30] Mesleki Eğitim Kanunu mesleki eğitime başlayacak kişilerin ortaokul mezunu, en az 14 ve en
çok 18 yaşında olması gerektiğini belirtmektedir. Çırak adayları ve çıraklar uygulamalı
eğitimlerini işyerlerinde alırlar ve eksik kalan uygulamalı eğitimleri ve kuramsal eğitimleri
mesleki ve teknik okullarda ve kurumlarda veya Millî Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı Meslek
Eğitim Merkezlerinde alabilirler. Kuramsal ve uygulamalı eğitim birbirini tamamlayacak şekilde
planlanır ve uygulanır.
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Göç ve Türkiye'de Göçmen İşçiler
Türkiye geçici koruma altında 3,69 milyon Suriyeliye[31] ve
Afganistan, Irak, İran ve diğer ülkelerden uluslararası koruma
başvurusunda bulunan yaklaşık 330 bin kişiye ev sahipliği
yapmaktadır. Gaziantep, Hatay, İstanbul, Şanlıurfa Suriyeli
nüfusun yüksek olduğu illerdir.[32] Dünya Bankası 22 Haziran
2021’de yayınlanan makalesinde belirttiği gibi, “Suriye’den gelen
mülteci akınının büyüklüğü Türkiye’nin hazırlanabileceği boyutta
değildi”. Yine de Türkiye hükümeti hem merkezi hem de yerel
düzeydeki kamu kurumları ve belediyeler, 3RP (Bölgesel Mülteci
Dayanıklılık Planı) ortakları ve sektörel çalışma grupları ile
işbirliği içinde ve Avrupa Birliği (AB), Dünya Bankası ve çeşitli
uluslararası ve ulusal STK’larla birlikte kalkınma odaklı müdahale,
uzun vadeli çözümler ve dayanıklılık planı uygulamaya
çalışmaktadır. Bu, hem barınma ve refah için insani yardım, erişim
ve yönlendirme faaliyetlerini hem de sağlık, eğitim, istihdam ve
sosyal hizmetler gibi ulusal hizmetlere erişimi kapsamaktadır.
Temel operasyonlar arasında Eğitim için Şartlı Nakit Transferi
Programı ve Acil Sosyal Güvenlik Ağı yer almaktadır.
Suriyelilerin Türkiye iş piyasasına entegrasyonu, çalışma koşulları
ve istihdam uygulamaları sayısız araştırma ve yayında ele
alınmıştır.[33] Bu çalışmalar çoğunlukla geçim kaynaklarına
erişim bakımından yeterliliğe vurgu yaparak, çalışma izinlerine
erişimde mevcut durumu, edinilen deneyimleri[34] ve resmi
istihdam konularını kapsamaktadır. Örneğin, BMMYK ve
paydaşları tarafından Eylül-Ekim 2018’de Türkiye’nin 12 ilinde
[31] 2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği’ne göre 28/04/2011 tarihinden sonra Suriye
Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap
Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak Türkiye sınırına gelen veya sınırı geçen Suriye
Arap Cumhuriyeti vatandaşları, vatansız insanlar ve mülteciler, uluslararası korumaya
başvurmuş olsalar bile geçici koruma altına alınmıştır. Türkiye’deki Suriyeli mülteciler Türk
makamları tarafından kayıt altına alınmaktadır ve bu kayıt sağlık ve eğitim gibi kamu
hizmetlerine erişimin hukuki temelini oluşturmaktadır. Kayıt olmak oturma izni veya ikamet ile
aynı değildir.
[32] https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86055
[33] Del Carpio ve Wagner, 2015; Özcan, 2016; HD, 2016; İçduygu ve Diker, 2017; Uçak, Holt ve
Raman, 2017; Kadikoy, 2017; Korkmaz, 2017 ve 2018; Altıok ve Tosun, 2018; Tören, 2018;
Yılmaz, Karatepe ve Tören, 2019; Kirişçi ve Uysal Kolasın, 2019; Koca, 2019; Temiz Giysi
Kampanyası Türkiye, 2019; Kayaoğlu ve Erdoğan, 2019; Kayaoğlu, 2020; ILO, 2020b; UNDP,
2020; DRC, 2021; Karasapan, 2021 pek çok araştırmanın sadece birkaçıdır.
[34] 2021 itibarıyla geçici koruma altındaki yabancıların çalışma iznine başvuru ücreti 378,70
TL’dir.
https://www.csgb.gov.tr/uigm/duyurular/2021_yili_calisma_izni_harc_tutarlari_ve_degerli_kag
it_bedel/
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düzenlenen Geçim Kaynakları ve İş Piyasasına Erişime İlişkin
Katılımcı Değerlendirme çalışması, Suriyelilerin iş piyasasına
erişimde karşılaştıkları zorlukları belgelemiş, temel zorluklar
olarak dil engeli, haklarıyla ilgili bilgi sahibi olmamaları ve rekabet
gösterilmiştir.[35]
Resmi istatistiklere göre, 2016 ve 2019 yılları arasında yenilenen
çalışma izinleri de dâhil olmak üzere Türkiye’de kayıtlı toplam
132.497 Suriyeliye çalışma izni verilmiştir. Suriyeli hanelerinin
%84’ü salgın öncesinde ailenin bir üyesinin çalıştığını kaydetmiş,
ancak çalışanların yalnızca yaklaşık %16’sının güvenilir bir işe
erişimi olduğu ve %3’ünün sosyal güvenlik kaydı olan ve asgari
ücret alınan kayıtlı işlerde çalıştığı ifade edilmiştir. Güncel
tahminlere göre, yaklaşık 800 bin Suriyeli kayıt dışı çalışmakta,
geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve diğer uluslararası koruma
başvuru ve statü sahiplerinin %45’i yoksulluk sınırının altında
yaşamakta olup bu kişilerin yüzde 39’u çok boyutlu yoksul olarak
kabul edilmektedir.[36]
2020 yılında yayımlanan makalede Luis Pinedo Caro şunu ifade
etmektedir: “ticaret, inşaat ve imalat gibi geçmişten beri kayıt dışı
işçilik oranının yüksek olduğu sektörler, Suriyeli emek arzının
kabul gördüğü temel sektörler haline gelmiştir. İstihdam
konusunda bu sektörler arasında öne çıkan TGDA hemen hemen
her üç Suriyelinin birine istihdam sağlamaktadır.” (2020: 13)
Tolga Tören (2018) Şubat 2017’de Türkiye ve Almanya’dan farklı
paydaşların katılımıyla İstanbul’da düzenlenen “Suriyeli
Mülteciler ve Suriyelilerin Entegrasyonu Çalıştayı” üzerine
görüşlerini paylaşmıştır. Suriyeli kadın ve erkek tekstil işçileriyle
akvaryum modeli kullanılan bir oturum düzenlenmiştir. Oturumda
pek çok katılımcı “Türkiyeli işçilere oranla daha düşük ücret
aldıklarının, herhangi bir sosyal haklara sahip olmadan
çalıştıklarının, işyerinde ayrımcılığa uğradıklarının ve iş arama
sürecinde ya da suiistimallere karşı çıkarken dil engeliyle
karşılaştıklarının” altını çizmiştir (2018: 41). Emre Eren Korkmaz
(2017), Suriyelilerin Türkiye’nin kayıt dışı ekonomisine
katılımının tekstil-giyim sektöründe kayıtlı ve kayıt dışı istihdamı
nasıl değiştirdiğine dair kapsamlı bir analiz sunmaktadır:
[35] Türkiye Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) 2019-2020, S. 7-8 ve 86-88
[36] BMMYK Türkiye: 3RP Ülke Bölümü 2021/2022. ILO, 2020b.
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“Sipariş veren markalar aynı zamanda her ürünün fiyatını
düşürmekte ısrar ederse, işçilere geçimlerini sağlayacakları
ücretleri ödemek ve sekiz saatlik mesaiyi sağlamak mümkün
değildir […] bu anlamda Suriyeli mültecilerin kayıt dışı ve
sömürüye dayanan istihdamı tedarik zinciri yönetim sistemi
modeline meydan okumaktadır.” (2017: 49)

Covid-19 Salgınının Türkiye’deki Etkisi
“Corona virüsü olarak bilinen “2019-nCoV” çok kısa sürede
Antartika hariç tüm kıtalara ve ülkelere yayılmıştır. Türkiye’de ilk
Covid-19 vakası 11 Mart 2020’de kaydedilmiştir. Sağlık Bakanlığı
(SB) tarafından 7-13 Ağustos 2021 haftası için açıklanan en son
resmi
haftalık verilere göre, Türkiye’de toplam Covid-19 pozitif
“
vaka sayısı 6.039 milyona ulaşmış ve Covid-19 nedeniyle toplam
ölüm sayısı 52 bini aşmıştır.[37]
Türkiye salgından ağır darbe almasına rağmen, 2020 yılında gayri
safi yurtiçi hasılada (GSYİH) %1,8 artışla pozitif ekonomik büyüme
yaşayan az sayıdaki ülkeden biri olmuştur. Ancak enflasyondaki
artış, TL’nin ciddi oranda zayıflaması ve yüksek işsizlik oranı
nedeniyle kırılganlıklar ve ekonomik eşitsizlikler daha da artmıştır
(T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2021;
TÜSİAD, 2021). IMF, Mayıs 2021’de Türkiye’nin dikkate değer
toparlanmasına dikkati çekmiş, ancak “Türkiye’de büyümenin
giderek daha fazla dış kaynaklı krediye bağımlı hale gelmesi [...]
enflasyonu ve dış dengesizlikleri körüklemiş ve özellikle düşük
rezervler, artan dış finansman ihtiyaçları ve dolarizasyon gibi
salgın öncesinde mevcut olan hassasiyetleri körüklemiştir,”
tespitinde de bulunmuştur.”[38]
Önceki bölümlerde deri sektörü için ortaya konduğu üzere,
salgının sanayideki operasyonları etkilediği açıktır. İş Kanunu’na
göre işverenler, hammadde, ara mal veya ticari malların
mevcudiyet durumuna göre üretimin daraltılması veya
sonlandırılmasına dair belirli haklara sahiptir. İş Kanunu’nun 42
ve 64. maddelerinde mücbir sebepler nedeniyle işin durdurulması,
daha sonra telafi çalışması yapılmasına yol açmaktadır. Söz
konusu durumun sona ermesinin ardından, iki ay içinde yasal
[37] https://covid19.saglik.gov.tr/
[38] IMF Basın Açıklaması No. 21/169, Haziran 11, 2021 “IMF Yönetim Kurulu Türkiye ile 2021
Madde IV Müzakeresini tamamlamıştır”
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çalışma saatlerini aşmamak kaydıyla işçiden fazladan çalışması
istenebilir. Hükümet, salgının iş hayatına olumsuz etkileriyle
mücadele kapsamında işveren-çalışan ilişkilerini etkileyen
mevzuat değişiklikleriyle işverenlerin sorunlarına çözüm sunmaya
çalışmıştır. 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının
Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında
Kanun ile işverenin beyanı Covid-19 (Koronavirüs kaynaklı kısa
çalışma talebi) kapsamında kısa çalışma ödeneği için yeterli hale
gelmiş ve Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) teyit alınmasına gerek
kalmaksızın onay verilmesi söz konusu olmuştur. Bu, İŞKUR
tarafından “dış etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlara
dayanan mücbir sebep” kapsamında kısa çalışma uygulaması
olarak ilan edilmiştir. 17 Nisan 2020 tarihinden itibaren, üç ay
süreyle işverenlerin (SGK sistemine kayıtlı, dolayısıyla “resmi
istihdam edilen”) işçilerini işten çıkarmasına izin verilmemiştir.
Son üç yıl içinde en az 450 gün işsizlik sigortası primi ile son 60
gün sigortalı olan işçiler kısa çalışma ödeneği alabilmiştir. Ücret
desteği döneminde devlet genel sağlık sigortası primlerini ödemiş
ve ilgili çalışanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam
etmiş, genel sağlık sigortası borcu oluşmamıştır.[39] Covid-19
salgınına bağlı kısa çalışma ödeneği ve sözleşmeyi sonlandırma
yasağı 30 Haziran 2021 tarihinde sona ermiştir.[40]
Devletin attığı adımlara rağmen, salgının yıkıcı sosyo-ekonomik
etkileri ve örgün eğitim sistemindeki aksaklıklar çocuk işçiliği ve
kayıtdışı göçmen işçiliği gibi derin, birbiriyle kesişen ve karmaşık
insan hakları sorunlarını derinleştirmiştir. Dünya Bankası’nın
Ağustos 2020 tarihli Türkiye Raporu’nda belirtildiği üzere [41],
2020 Mart- Ağustos ayları arasında Türkiye’deki yoksul haneler
aşağıdaki durumlarla karşılaşmıştır:
Hastalık veya sokağa çıkma yasakları nedeniyle iş kayıpları:
kira ve fatura ödemelerinin yapılamaması,
İnternet erişiminin bulunmamasının çocukların uzaktan
eğitime ve ailelerin acil hizmetlerle ilgili bilgilere erişimini
sınırlandırması,
Başa çıkma mekanizmaları ve risk önlemlerinden biri olarak
çocukların okuldan alınması.
[39] http://iskanunu.com/portal/wp-content/uploads/2020/04/7244-Say%C4%B1l%C4%B1Kanun.pdf
[40] Hükümet tarafından alınan bütün mücbir sebep müdahaleleri ile ilgili daha fazla bilgi için
bakınız Yürekli, 2020.
[41] Dünya Bankası, 2020a. Tablo 11: Farklı hanelerde hassaslıklar ve başa çıkma mekanizmaları.
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UNICEF ve ILO’nun ortak çalışması (Haziran 2020) ve ILO’nun
bilgi notu (Mayıs 2020c), çocuk işçiliğinin, özellikle en kötü
biçimlerinin ortadan kaldırılmasına ve çocukların bu tür hak
ihlallerine karşı korunmasına ilişkin son yıllarda elde edilen tüm
kazanımların risk altında olduğu konusunda uyarmaktadır.
Hanelerin geçim kaynaklarını kaybetmesi, gelirin azalması,
borçların artması, işsizlik, eksik çalışma/istihdam ve derin
yoksulluk, uzaktan eğitime erişim problemleri ve devamsızlık,
daha fazla çocuğu ve göçmeni çalışmaya, özellikle kayıt dışı işlerde
çalışmaya itmiştir. Çevrimiçi eğitimde kullanılan cihazların
bulunmaması, elektrik kesintileri ve internet altyapısı sorunları ile
iş arayan ebeveynlerin ülke içi göçü, özellikle mülteci, göçmen,
yoksul ve kırsalda yaşan çocukların kalıcı olarak okul terki ve
ebeveynleri gibi işgücünün bir parçası olma riskini artırmaktadır
(Development Aid, 2021).
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Ofisi ve GİGM işbirliğiyle
Covid-19’un göçmen ve mülteci nüfus üzerindeki etkisine ilişkin
yürütülen Gaziantep, Hatay, İzmir ve Şanlıurfa’da Hızlı İhtiyaç
Değerlendirme çalışmaları, göçmen ve mültecilerin %82’sinin
2020 yılında salgın nedeniyle işsiz kaldığını ve çoğunluğunun
(%63) iş bulma umudunu yitirdiğini göstermiştir. Ayrıca
çalışanların çoğunluğu çalışma koşullarının kötüleştiğini
belirtmiştir. Çok sayıda kişi, çalışmasına rağmen maaşını
alamadığını bildirmiştir. Mültecilerin çoğu da kayıt dışı istihdam
nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanamamıştır. Çalışma
izni alma süreçleri kesintiye uğramış; belirli sektörlere ve mevcut
çalışma izinlerinin uzatılmasına öncelik verilirken, yeni
başvurular beklemeye alınmıştır.[42]

[42] BM Türkiye, 2021: 90-192.
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Araştırma Tasarımı, Yöntem ve
Katılımcılar
Hızlı değerlendirmenin amacı bilgi vermek ve daha fazla araştırma
ve katılımı teşvik etmek için bir ilk incelemeyi yapmaktır. Rapor,
sorunları ve nedenlerle ilgili hipotezleri ortaya çıkarmayı ve olası
acil müdahale noktalarını ve stratejilerini belirlemeyi
amaçlamaktadır. Kayıt dışı deri imalatı sektöründeki çalışma
koşulları ve bunun bireyler üzerindeki etkileri hakkında bilgi
toplamak için yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve
mümkün olduğunca gözlemlerle desteklenmiştir. Araştırma
raporları, akademik ve akademik olmayan makaleler, haberler,
resmi ve/veya sektörel raporlar ve sektörle ilgili bilgi notları gibi
ikincil verilerle dair bir masa başı araştırma yapılmıştır. İkincil
veriler ve görüşmelerden elde edilen veriler kullanılarak
Türkiye’de sektörün paydaşlarının bulunduğu aktör haritası
hazırlanmıştır.
İstanbul’un Gedikpaşa ve Bayrampaşa ilçelerinde 24 – 30 Haziran
2021, Adana’da 8 – 12 Temmuz 2021 ve Hatay’da 7 – 8 Temmuz
2021 tarihleri arasında işçiler, işverenler ve çocuk işçilerin
ebeveynleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür.
Kurumlarla 28 Haziran – 15 Temmuz 2021 tarihleri arasında Zoom
platformu üzerinden uzaktan görüşmeler yapılmıştır. Yönlendirme
yöntemi ile önemli bilgi kaynakları belirlenmiştir. Bilgi veren
kişiler tarafından sağlanan bağlantıların kullanılması nedeniyle
kartopu yöntemi taraflı bir örneklem ortaya çıkarma riski
taşımaktadır. Ancak, çocuk işçiliği gibi hassas konularda
görüşmelerin yapılabilmesi için güven ilişkisi kurulması gereklidir
ve bu nedenle sürecin kolaylaştırılmasında bu yöntem etkili
olmuştur. Hayata Destek Derneği'nin işverenler, ebeveynler,
işçiler ve kurumlarla birebir iletişim, işbirliği ve ilişkiler kurduğu
saha operasyonları giriş noktasını olmuştur. Katılımcılarla,
özellikle işçiler ve işverenlerle, işte veya görüşmeye müsait
olduklarında temasa geçilmiştir. Bu sayede çalışma koşullarını ve
belgesiz göçmen işçiliğini gözlemlemek mümkün olmuştur.
Bu hızlı değerlendirme yapılırken hiçbir kişisel veri toplanmamış
veya saklanmamıştır. Katılımcıların kimliklerinin raporun içinde
açıklanmamasına özellikle dikkat edilmiştir. Araştırma, veri
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Hızlı Değerlendirme Nedir?
Acil bir durumun ilk aşamalarında bilgi toplamak için kullanılan en yaygın
yöntemlerden biri çok sektörlü ve hızlı ihtiyaç değerlendirmeleridir. Bu
yöntemler en hayati aşamalarda, ör. afetten hemen sonra, durumu ve
ihtiyaçları değerlendirirleracil müdahale için gereken yardım ve müdahalenin
türünün belirlenmesinde kullanırlırlar. Eşzamanlı olarak kullanılan çeşitli veri
toplama stratejileri, belirli bir sosyo-kültürel bağlamdaki belirli bir sosyal
gerçekliğin hızlı ve sağlıklı bir şekilde anlaşılmasını sağlar (ILO-UNICEF, 2000).
Hızlı değerlendirmeler ayrıca, mevcut verileri tamamlamak veya iyileştirmek
için de kullanılabilir (Ellsberg/Heise, 2005: 74). “[A]macı [...] durumların
çeşitliliğini ve farklı sektörlerin ve aktörlerin bakış açılarını yansıtmaktır.
Seçilen yöntem, esasen nitel olup, önceden tanımlanmış cevapları olan bazı
soruları dışlamamaktadır.” (ILO, Nisan 2020a: 5-6).

toplama ve analiz aşamalarında etik standartlara uymak için veri
toplama yalnızca yetişkinlerle sınırlandırılmıştır. Çocuklar söz
konusu olduğunda, bilgiler ebeveynleri tarafından sağlanmıştır. 18
yaş altındaki çocuklarla görüşme yapılmamıştır. Görüşülen tüm
kişilere (uzaktan zoom görüşmeleri dâhil) görüşmenin amacı,
verilerin korunması, kullanımı ve rapor hakkında bilgi verilmiş ve
araştırmaya katılımlarına dair sözlü onayları istenmiştir.
Görüşme rehberi bir göçmen kadın işçi ile telefonda ön teste tabi
tutulmuş ve soru setleri buna göre gözden geçirilmiştir.
İstanbul’daki ilk veri toplama çalışmaları tamamlandıktan sonra
bazı sorularda değişiklik yapılmıştır. Araştırma koordinatörü ve
Hayata Destek Derneği
çalışanları, yarı yapılandırılmış
görüşmeleri ayrı ayrı yürütmüştür. Derinlemesine görüşmelerden
elde edilen nitel ve nicel veriler, görüşme deşifre notları, gözlem
notları ve (varsa) ses kayıtlarıyla belgelenmiştir. Veriler araştırma
koordinatörü tarafından analiz edilmiştir. Analizler birkaç
çevrimiçi toplantıda diğer araştırmacılarla değerlendirilmiştir.

Araştırma Alanı ve Katılımcılar
Adana, Bursa, Hatay, İstanbul ve İzmir illerinde 35 görüşme
yapılmıştır. Tablo 2’de, katılımcı türleri, görüşme sayıları ve
görüşmelerin coğrafi dağılımı hakkında genel bilgi sunulmaktadır.
Telefonda yapılan iki görüşme dışında, işçiler, işverenler ve çalışan
çocukların aileleri ile tüm görüşmeler yüz yüze yapılmıştır.
Kurumların temsilcileriyle görüşmeler uzaktan yapılmıştır. Kurum
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görüşmeleri için, masa başı çalışması ve HDD’nin saha deneyimi
ile sektördeki kilit kuruluşlar belirlenmiştir. Ardından Ankara,
Bursa, İstanbul, İzmir’den 17 kuruluşla görüşme yapmak için
iletişime geçilmiştir. On kurum görüşme talebini kabul etmiş ve
yedisi ile görüşülmüştür (iki sendika, bir kooperatif, bir meslek
odası, üç STK).
İstanbul, Adana ve Hatay’da HDD ekipleri tarafından yüz yüze 28
yarı yapılandırılmış görüşme yürütülmüştür. İstanbul’da
Gedikpaşa semtinde altı işçi ve iki işveren görüşmesi yapılmıştır.
Gedikpaşa; Mercan, Zeytinburnu ve Laleli mahallelerinin yanı sıra
Türkiye’nin başlıca saraciye ve ayakkabı üretim merkezlerinden
biridir. Bu lokasyonlar aynı zamanda önemli toptan satış
merkezleridir.[43] İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde, pek çok deri
ve ayakkabı üreticisinin toptancı işyerinin de bulunduğu Deri
Sanayi Sitesinde (Muratpaşa Mahallesi Özdericiler Sanayi Sitesi)
[44] iki işçi ve bir işveren görüşmesi yapılmıştır. Adana’da dört işçi
ve iki işverenle, Hatay’da ise beş işçi ve bir işverenle
görüşülmüştür. Adana’da Saat Kulesi yakınındaki Ayakkabıcılar
Çarşısı çevresinde bulunan küçük imalathaneler ziyaret edilmiştir.
Hatay’da tabakhane bölgesinde ve ayakkabı imalatçıları sitesinde
görüşmeler gerçekleştirmiştir. Çocuk işçilerin ebeveynleriyle
Adana’da dört, Hatay’da bir görüşme yapılmıştır.

Tablo 2: Gerçekleştirilen Görüşme Türü, Görüşme Sayısı, Görüşmenin Yapıldığı Şehir
Tür

Şehirler

İşçi
İşveren
Çocuk İşçi Ebeveyni
Kurum Temsilcisi

Adana (4), Hatay (5), İstanbul (8)
Adana (2), Hatay (1), İstanbul (3)
Adana (4), Hatay (1)
Bursa (1), İstanbul (4), İzmir (2)

Sayı
17
6
5
7

[43] Ticaret Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü, 2019a: 3. Şabudak, 2014. TMMOB Mimarlar
Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, Haziran 2010. Müftüoğlu, 2010.
[44] Deri Sanayi Sitesi –deri imalatçılarının bulunduğu alana verilen isimdir.
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Görüşülen yetişkin işçilerin yaş ortalaması 33 olup, katılımcıların
yaşları 18 ila 51 arasında değişmektedir. Bu nedenle, çalışma
örneklemi nispeten genç denebilir. On işçi evli ve beşi bekârken,
ikisi boşanmıştır. Görüşülen
yetişkin işçilerin %35’i (altı kişi) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
%65’i (on bir kişi) göçmendir. Grafik 2’de görüldüğü gibi
göçmenler arasında Türkiye’ye en eskiden gelen kişinin ülkeye
giriş tarihi 2001 olarak belirtilmiştir. İstanbul’da görüşülen
Suriyeli göçmenler, ülkeye ilk girdikleri ili paylaşmışlar, ancak
kayıtlarını bu ilden İstanbul’a nakledip nakletmedikleri sorusunu
yanıtlamışlardır. Adana ve Hatay’daki göçmenler (dört Suriyeli,
bir Faslı) bulundukları ildeki makamlara kayıtlı olduklarını
söylemiştir. Çalışmaya katılanların uyruk, yaş ve cinsiyetlerindeki
çeşitlilik, işçilerin yaşadığı sorunlar ve kazandıkları faydalar
arasındaki farklar hakkında fikir vermektedir.
Görüşme yapılan yetişkinlerden 12’si ayakkabı, biri çanta, biri
kemer imalatında ve üçü ham deri ve derilerin tuzlama, tabaklama
ve istiflenme işlerinde çalışmaktadır. Katılımcı işçilerin %30’u keçi
ve koyun postu ve derisi ile çalışmaktadır. Çalıştıkları işletmeler
çoğunlukla küçük ölçekli olup bu işyerlerinde çalışan işçi sayısı
dört (İstanbul’da bir saya atölyesi ve Adana’da bir ayakkabı
atölyesi) ila 34 işçi (Hatay’da ayakkabı imalathanesi) arasında
değişmekte, ortalamada bu işyerlerinde on işçi bulunmaktadır.
Ayakkabı üretiminde yer alan bir kadın işçi evden çalışmaktadır.
Araştırmaya katılanların %59’u (on kişi) erkek, %41’i (yedi kişi)
kadındır. Bütün kadın işçiler ayakkabı üreticisi işletmelerde
istihdam edilirken, bir kadın işçi işvereninin ayakkabı
imalathanesinin yanındaki toptancı mağazasında çalışmaktadır.
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Grafik 2: Görüşülen Yetişkin Göçmen İşçilerin Uyrukları ve Türkiye’ye Geliş Yılları
1

Suriye

1

Gambia
Fas

1

Ermenistan
Özbekistan

1

7

Çocuk işçilerin ebeveynleri ile yapılan beş görüşmeden üçü 2011,
2013 ve 2016 yıllarında Türkiye’ye giriş yapan Suriyelilerle
yürütülmüştür. Ebeveynlerin tamamı çocuklarıyla birlikte
ayakkabı atölyelerinde çalışmaktadır. Toplam on iki çocukları
bulunmaktadır. Bu çocuklardan 10’u zorunlu eğitim çağında olup,
ebeveynleri 7’sinin eğitimlerine devam ettiğini belirtmiştir. Beş
ebeveyn ile yapılan görüşmede ayakkabı atölyelerinde çalışan altı
erkek çocuk hakkında bilgi toplanmıştır. Hatay’da 15 çalışanı olan
bir ayakkabı imalathanesi dışında, aile fertlerinin çalıştığı
atölyelerde, Adana’da 5-7 çalışanlı mikro ölçekli işletmelerdir
(Tablo 3) görüşme yapılmıştır.

Tablo 3: Çocuk İşçilerin Uyruğu ve Yaşı
No
1
2
3
4
5

Uyruk
Türkiye
Suriye
Türkiye
Suriye
Suriye

Yaş
9
10 ve 12
11
15
16
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Deri sektöründen işveren veya firma temsilcileri ile İstanbul’da üç,
Adana’da iki ve Hatay’da bir olmak üzere altı görüşme yapılmıştır
(Tablo 4). Görüşülen kemer üreticisinin 15 çalışanı vardır, diğerleri
3 ila 7 çalışanı olan ve işverenin de üretimde yer aldığı mikro
ölçekli işletmelerdir

Tablo 4: Görüşme Yapılan İşverenlerin Bulunduğu Şehir, Üretim Türü, Üretim Hacmie
No

Şehir

Ürünler

Yıllık Üretim Hacmi
Makinelerin çoğunu satmış, sadece kira bedelini
çıkaran bir tek makineyle çalışmaktadır. Hacimle
ilgili bilgi verilmemiştir.
30-40 bin çanta
360 bin kemer
40 bin ayakkabı
40-50 bin ayakkabı
3 bin ham deri ve post

1

İstanbul

Ayakkabı

2
3
4
5
6

İstanbul
İstanbul
Adana
Adana
Hatay

Çanta
Kemer
Ayakkabı
Ayakkabı
Tabakhane

Sınırlılıklar
Türkiye’de deri sektörünün kısmen kayıtdışı yapıya sahip olması
nedeniyle araştırma evreni belirsiz ve dinamiktir. Ülke çapında
MKOBİ’ler de dâhil olmak üzere net işçi ve işletme sayısına ilişkin
veri bulunmamaktadır. Bu hızlı değerlendirmenin amacı temsili
bir örneklem oluşturmak veya sonuçları genelleştirmek değildir.
Kayıtdışılık, belgesiz çalışma, işçilerin yasal statüsü göz önüne
alındığında sektördeki kilit bilgi kaynaklarına erişimdeki
zorluklar, zaman ve kaynak sınırları nedeniyle , önemli bilgi
kaynaklarıyla mevcuttaki güven ilişkileri ve ağlara dayanarak
uzaktan ve yüz yüze görüşmeler yapılması planlanmıştır.
Toplanacak verilerin kalitesi, bağlam/birim sınırlamaları, bütçe,
zaman çizelgesi ve araştırma öznelerine erişim konusunda
herhangi bir sorunla karşılaşılması beklenmemiştir. Ancak,
görüşme ve bilgi talepleri yine de bazen reddedilmiş veya cevapsız
kalmıştır. Bu nedenle, ek görüşmeler ayarlanmıştır. Ancak,
görüşme sayısı halen azdır ve sektördeki tüm sorunlara ve bunların
ince ayrıntılarına değinilmemiş olma ihtimali yüksektir.
Son olarak, araştırma bulguları zaman kısıtlamasına tabi olabilir:
Birincisi, Covid-19 salgınının önemli sosyo-ekonomik ve
toplumsal etkileri olmuştur. İkincisi, örneğin kayıt dışı işçilerin
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profili ve çalışma koşulları, birkaç yıl içinde Suriyeli işçilerin ve
çocuk işçiler kayıt dışı geçici işçiler içindeki oranı ve önemi
açısından oldukça farklı olabilir. Suriye savaşı sonrası göç dalgaları
süreç boyunca farklılaşan ve değişen akışkan bir kayıt dışı işçi
nüfusu oluşturmuştur. Kısıtlıklar göz önüne alındığında, rapor en
ağırlıklı sorunların altını çizmekte ve gelecekte yapılacak niteliksel
ve niceliksel daha kapsamlı araştırmalarda incelenebilecek
araştırma sorularını ortaya koymaktadır.

Bulgular ve Değerlendirmeler
Bu hızlı değerlendirme, deri ürünleri imalatında çalışma ortamları
ve koşulları ile farklı işçi gruplarının yaş, cinsiyet, özgeçmiş ve
yasal statü açısından farklılaşan zorluklara ve sorunlara
odaklanmaktadır. Sunum, işçilerin mevcut durumu ile
başlamakta, ardından işverenlerin durumu ve görüşülen kurum
temsilcilerinin bakış açıları ile devam etmektedir. Sektör üzerinde
etkisi süren iki dış etmen, Covid-19 salgını ve emek göçü, örnek
veriler sunuldukça ele alınacak, ancak bu bölümün sonunda ayrı
bir bölümde daha ayrıntılı olarak konu edilecektir.

Deri Sektöründe Çalışma
17 yetişkin işçi ve altı çocuk işçinin beş ebeveyni ile yapılan
görüşmeler, insana yakışır çalışma koşulları, ağır iş yükü ve
çalışma standartlarına uyumsuzluğun görüldüğünü ortaya
koymaktadır.

Ucuz İşgücü
Veriler, görüşülen işçilerin oldukça az kazandıklarını ve
yaşadıkları hanelerde bu düşük ücretlerin telafisinin mümkün
olmadığını göstermektedir. Yetişkin işçilerin aylık toplam
kazançları ortalama 2.300 TL civarındadır. Görüşülen kişilerin
paylaştığı en düşük ödeme 800 TL iken (bir kişi evinde ayakkabı
imalatında, biri ise ayakkabı toptancılığında çalışan işçiler) en
yüksek 4.000 TL’dir (İstanbul’da kemer imalatında çalışan işçi).
İmalathanede ayakkabı üretiminde bireysel aylık kazanç 2.4002.800 TL civarındayken, tabakhanelerde aylık bireysel gelir 2.000
TL’dir. (Tablo 5) Görüşülen bir kişi dışında (İstanbul’da kemer
imalatında çalışan işçi) yetişkin işçiler haftalık nakit ödeme
aldıklarını belirtmişlerdir. Türkiyeli ile göçmen veya erkekle kadın
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işçiler arasında ücret miktarı veya ödeme tarihi açısından herhangi
bir farklılık görülmemiştir.
Görüşülen sekiz yetişkin işçi, devletin belirlediği asgari ücreti
almaktadır (bkz. Ulusal Bağlam bölümü). Ne var ki, sadece iki kişi
TÜRK-İŞ’in Temmuz 2021 bulgularına göre yaşam maliyeti olarak
tanımlanan seviyede ödeme almaktadır. Ayrıca, bu kazançlar
güvencesizdir: işçilerin çalıştırılmadığı haftalarda, işverenler
ücretleri ödememekte veya üretimin durdurulması gerekmekte,
işçilerin geliri azalmakta veya tamamen kesilmektedir.
Görüşmelerde işçiler ekonomik kaygılarını tekrar tekrar dile
getirmişlerdir (ayrıca bkz. Kutu 1). Örneğin Adana’dan bir erkek
işçi (34 yaşında, evli, iki çocuk babası, Türkiye vatandaşı) kaygısını
şu şekilde dile getirilmiştir: “En acil ihtiyacımız yaptığımız işe
karşılık hak ettiğimiz ücreti almak. Çalışmak ve yeterli ödemeyi
alamamak bizim için sorun. Verimli çalışmaya engel oluyor. Stres
altında çalışıyoruz, işimizden zevk alamıyoruz.”
Veriler, görüşülen kişilerin hanelerinde ne kısa vadeli gelir
azalmalarının ne de uzun vadeli eksik ödemelerin neden olduğu
etkiyi hafifletemeyeceğini ortaya koymaktadır. Yetişkin işçilerin
evlerinde hane başına ortalama dört kişi yaşamaktadır. Görüşülen
işçilerden bazıları akrabaları, arkadaşları veya başka aileler ile
birlikte yaşamaktadır. Bu hanelerde yaşayan 48 yetişkin ve 24
çocuk arasından 28 yetişkin ve 2 çocuk çalışmaktadır (Grafik 3).
Görüşülen kişiler kazançlarını tüm hane halkıyla paylaştığından
(veya en azından kira, su, elektrik vb. giderlere katkıda
bulunduğundan), bulgular yorumlanırken hanedeki kişi sayısı
önem kazanmaktadır.

Grafik 3: Yetişkin İşçilerin Yaşadığı Hanelerde Çalışan ve Çalışmayan Yetişkin ve Çocuk
Sayısı/Oranı
Yetişkin

48
28 %58

Çocuk

24
2

%12

Toplam Sayı
Çalışan

Hanelerde
%67 Yetişkin
%33 Çocuk
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Kendinizi işçilerin yerine koyun – Herkes hayatını kazanmaya çalışıyor
Görüşme yapılan neredeyse tüm yetişkin işçiler geçimlerini sağlamak için
verdikleri mücadeleyi paylaşmıştır. Günü atlatmak için acilen nakit paraya
ihtiyaçları vardır. Haftalık kazançlar temel ihtiyaçlar için bile yetersizdir. Yine
de işçiler hayatta kalmak ve ailelerine bakmak için bu düşük ücretli işlerde
çalışmak zorunda olduklarını düşünmektedir. Adana’da dört çocuklu bir Türk
kadın işçi (38 yaşında, evli, Türkiye vatandaşı): “Çocuklarıma ve kocama
bakabilmek benim en acil ihtiyacım. Hayatımı kazanmam lazım,” demiştir.
Ayakkabı imalatında çalışan bir başka kadın işçi (28 yaşında, evli, 2 çocuk
sahibi, Türk, Adana’da) şunları söylemiştir: “Herkes gibi en acil ihtiyacım nakit
para. Burada kazanılan para yeterli değil. Bu ihtiyacı gidermek için bir şeyler
yapılmalı”. Öte yandan göçmen işçiler, aldıkları ücretlerin Türk işçilerden daha
düşük olduğu yorumunu yapmıştır. Örneğin Hatay’da ham deri ve post işçiliği
yapan üç çocuk babası (35 yaşında, evli) Suriyeli bir işçi: “[G]öçmen işçi olarak
en büyük sorunumuz daha düşük ücrete mecbur kalmak,” demiştir.
Görüşme yapılanların çoğu Suriyelilerin aldığı düşük ödemelerin sektördeki
ücretler üzerinde etkisi olduğu görüşünü paylaşmıştır. Adana’da ayakkabı
imalatında çalışan, evli, iki çocuk babası 34 yaşındaki erkek işçi şunları
söylemiştir: “Sektörde genel olarak ayrımcılık var. Bizim imalathanede
ayrımcılık yok, varsa da ben fark etmedim. [Ancak] Suriyeliler geleli 8-10 yıl
oluyor. Daha önce [...], Türk vatandaşları olarak biz daha iyi maaş alıyorduk.
En büyük sorunumuz ücretlerin düşmüş olması. Maaşlarımız üstündeki
olumsuz etki en büyük problemimiz.”

Göreceli olarak çocuk işçiler çok daha az kazanmaktadır: Aylık
kazançları 400 TL ila 1.600 TL arasında değişmektedir. (Tablo 6)
Ödemeleri haftalık ve nakit olarak yapılır. Görüşülen farklı kişiler,
çocuğun yaşıyla birlikte ücretin arttığını çünkü yaşla birlikte daha
fazla görev verildiğini belirtmişlerdir. Çalışan çocuklara çay-kahve
yapma, ürünleri gruplama ve paketleme, son ürünleri diğer
atölyelere taşıma (“ortacılık” adı verilen) gibi işler veya iplik
temizleme, yapıştırma, ayakkabının üst kısmı ve tabanını kesme,
el dikişi yapma (ayakkabı, çanta, kemer vs.) gibi daha az beceri
gerektiren işler verilmektedir.
Çocuk işçilerin ebeveynlerinden alınan bilgiye göre, hanelerinde
%59’u yetişkin (17 kişi) ve %41’i çocuk (12 kişi) olmak üzere
toplam 29 kişi yaşamaktadır. Görüşülen ebeveynlerin hanelerinin
ortalama büyüklüğü 5,8 kişidir. Bu durum, hanelerin kalabalık
olduğu şekilde yorumlanabilir. Bu hanelerde yaşayan 17 yetişkin
ve 12 çocuktan yedi yetişkinin ve altı çocuğun (hepsi oğlan)
çalıştığı belirtilmiştir (Grafik 4).

37

Deri kadar değerli mi? |2021 | SÜDWIND-Institute

Tablo 6: Çocuk İşçilerin Uyrukları ve Yaşlarına Göre Aylık Bireysel Kazançları
No Uyruk

Yaş

Aylık Bireysel Kazanç

1
2
3
4
5

9
10 ve 12
11
15
16

400-500 TRY
Ücret ödenmiyor, annelerine atölyede yardım ediyor
400 TRY
600-800 TRY
1.600 TRY

Türkiye
Suriye
Türkiye
Suriye
Suriye

Görüşme yapılan ebeveynler, “Çocuğunuz neden çalışmaya
başladı?” diye sorulduğunda, hane halkı gelirine katkıda
bulunmak, mesleği öğrenmek, harçlık kazanmak ve evde yalnız
kalmak yerine bir şeylerle meşgul olmak için gibi farklı, bazen de
belirsiz cevaplar vermiştir. Bir ebeveyn, “Evde tek başına
kalmaktansa çocuğumun burada para kazanmasını ve bir iş
öğrenmesini istiyorum. Karşısına yanlış insanlar çıkarsa
sokaklarda yanlış şeyler yapacağından korkuyorum,” demiştir.
Çocuk işçiliğinin sorun olduğunu düşünmeyen bir diğer ebeveyn
ise “Çocuklar okula gitmeli ama okumak istemeyen çocukların da
meslek öğrenmesi gerekir. Bu nedenle çalışmak zorundalar,”
demiştir. Çocuklarının en acil ihtiyaçları sorulduğunda
ebeveynler, çocuklarının çalışmak yerine eğitimlerine devam
etmeleri gerektiğinin altını çizmiştir. Ancak maddi sıkıntılar
nedeniyle ve geçim kaynağı bulmakta zorlandıkları için çocukları
çalışmak zorunda kalmaktadır. Bir ebeveyn bunun çözümü olarak,
“Bu sorunları çözmek için daha çok çalışmam gerekiyor. Bu sayede
çocukların çalışmasına gerek kalmaz.” demiştir.

Grafik 4: Çocuk İşçilerin Yaşadığı Hanelerde Çalışan ve Çalışmayan Yetişkin ve Çocuk
Sayısı/Oranı
Yetişkin

17

Çalışan

7 %41

Çocuk

12
6 %45

Toplam Sayı

Hanelerde
%59 Yetişkin
%41 Çocuk
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İşçi ve işverenlerin çoğu aynı görüşü paylaşmaktadır: çocuklar bir
meslek öğrenmeli ve okuldan sonra veya okullar kapalı olduğunda
“yetişkin işçilere yardım etmelidir”. Bunun aksine çok az işçi ve
işveren, çocukların sömürüldüğünü, güvenli ortamlarda
çalışmadıklarını ve yaptıkları uygun ücreti almadıklarını
söylemiştir. Sonuç olarak çalışan bu çocuklar, ebeveynleri
kendileri için farklı bir kader istemesine karşın tıpkı onlar gibi
yoksulluk döngüsüne hapsolma riskiyle karşı karşıyadır.

Sığışmış, Görünmez
Araştırma katılımcısı işçilerin gelirleri yanı sıra, kayıt dışı
istihdam edilmenin sonuçlarıyla da ilgili endişeleri olduğu
anlaşılmaktadır. Çalışmaları büyük oranda belgesiz olduğu için
işçiler bu anlamda “görünmez” durumdadır ve mahkemelere
intikal eden davalarda çalışma belgelerini sunamama gibi ciddi
sonuçlarla karşılaşmaktadır. Katılımcılardan biri hariç hiçbirinin
çalışma sözleşmesi yoktur, yani neredeyse hepsi kayıtdışı
çalışmaktadırlar. Kemer imalatında çalışan bir işçinin sözleşmesi
vardır ve salgından önce sosyal güvencesi olduğunu bildirmiştir.
Ayakkabı imalatında çalışan bir işçi, sigortası olduğunu, ancak
işvereni ile sözleşmesinin olmadığını da beyan etmiştir. Benzer
şekilde, görüşülen göçmen işçilerden hiçbirinin çalışma izni
yoktur. İşçiler, herhangi bir sözleşmelerinin veya sağlık ve sosyal
yardım hizmetlerine erişim için sosyal güvenlik kayıtlarının
bulunmadığını açıkça paylaşmakta ve bu durum İş Kanunu
standartlarına aykırı olsa da bunu bir sorun olarak
algılamamaktadır. İşe ihtiyaçları olduğu için bunu kabul etmeleri
gereken bir “oyunun kuralı” olarak görmektedirler. Bir işçinin
dediği gibi: “Bu sektörde [sözleşme/sosyal güvenlik] diye bir şey
bulunmaz” (“Göç ve Türkiye’de Göçmen İşçiler” bölümüne
bakınız).
Ücretlerin çok düşük olduğu ve iş güvensizliği göz önünde
bulundurulduğunda, görüşülen kişilerin neden bu sektörde
çalıştığı sorulabilir. Bu rapor bu soruya tam olarak cevap veremese
de ekonomik yoksunluklarının yanında cevabın bir boyutu da bu
koşulların normal, gerçeklik olarak algılanmasına yol açan, nasıl iş
bulunacağı gibi sosyal dinamikler olabilir. Görüşülen yetişkin
işçilerin neredeyse yarısı (%47) on yıldan fazla süredir bu işlerde
çalışmaktadır. Bunlardan üçü çocukken çalışmaya başlamıştır.
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Türkiye’deki küçük ölçekli işletmelerin geleneksel sosyal yapısına
göre, çıraklar ustalarıyla sosyal çevreleri (akraba, arkadaş, komşu)
aracılığıyla tanışırlar. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%88)
akraba, arkadaş, komşu referansı ile iş bulmuştur. İki işçi,
atölyelere bizzat gidip işçiye ihtiyaç olup olmadığını sorarak iş
bulmuştur.
Kayıt dışı istihdamın işçiler tarafından “normal” olarak görülmesi,
olumsuz sonuçlarının idrak edilmediği anlamına gelmemektedir.
Örneğin Hatay’da ayakkabı atölyesinde çalışan 51 yaşında bir Türk
kadın işçi, yüksek sayıda Suriyelinin işgücü piyasasına
girmesinden sonra daha düşük ücretlerle çalışmayı reddetmesi
durumunda işine son verilmesi endişesi taşıdığını dile getirmiştir:
“Türk işçi olarak işten çıkarılma ve yerinizi daha ucuza başka
birinin alması olasılığı var.”
Ancak göçmen işçilerin bir kısmı için kayıt dışı işçilik, mevcut
düzenleyici koşullar içerisinde geçim sağlamak için tek seçenek
olarak görünmektedir. Hatay’da ayakkabı atölyesinde çalışan 39
yaşında iki çocuklu bir kadın işçi şöyle söylemiştir: “Göçmen işçi
olarak en büyük sorunum bizi ucuz işgücü olarak görmeleri.
[Sosyal güvenlik için] Kayıt yaptırmıyoruz çünkü o zaman Kızılay
Kartımız[45] iptal ediliyor.[46]
Katılımcılara ayrıca, insana yakışır çalışmanın göstergelerinden
olan günlük ve haftalık çalışma saatleri, öğle yemeği ve diğer mola
süreleri, hafta sonu tatili, yıllık izinler ve tatiller, fazla mesai ve
hastalık izni gibi temel çalışma standartları hakkında sorular
sorulmuştur. Ayakkabı imalatında sadece üç işçi, standart olarak
günde sekiz saat çalıştıklarını, ancak bu süre içinde ara
veremeyecek kadar çok işleri olduğunu söylemiştir. Evinde çalışan
işçi, evdeki sorumlulukları nedeniyle gün içinde bazen hiç ara
veremediğini söylemiştir. Yetişkin işçilerin yarısı (%53) sabah
[45] Acil Sosyal Güvenlik Ağı - SUY Programı, yardıma ihtiyacı olan ve kayıtlı bir işte çalışmayan
(SGK sosyal güvenlik kaydı olmayan) aileler ve bireyler içindir.
https://kizilaykart.org/EN/degerlendirme.html. SUY hakkında:
https://kizilaykart.org/EN/hakkinda.html
[46] Geçici koruma (GK) kapsamındaki Suriyelilerin ücretli çalışmak için izinleri işverenler
tarafından alınmaktadır. GK kapsamındaki Suriyeliler sadece kayıtlı oldukları şehirde
çalışabilirler. Başka bir ilde iş bulan kişinin kayıt yerini değiştirmek için İl Göç İdaresi
Müdürlüğü’ne başvurması gerekir. Bu değişiklik gerçekleştiğinde, işveren çalışma izni
başvurusunda bulunabilir. Geçerli bir çalışma izni ile GK kapsamındaki Suriyeliler, Türkiye
vatandaşları ile sosyal güvenlik ve sigortaya erişim ve asgari ücret hakkı gibi aynı haklara
sahiptir. https://help.BMMYK.org/turkey/information-for-syrians/livelihoods/
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8’den akşam 8’e kadar çalıştıklarını ve 30 ila 45 dakikalık öğle
yemeği molası verdiklerini bildirmiştir. Özellikle Suriyeli işçiler,
haftalık çalışma saatlerini zorlayıcı olarak belirtmiş ve Suriye’deki
çalışma süreleriyle karşılaştırmışlardır. Görülmektedir ki
ayakkabı, çanta ve kemer imalatında günde 10 saatten fazla,
sadece bir mola ile çalışmanın yaygın bir uygulamadır.
Tabakhanelerdeki işçilerin çalışma süresi ise sabah 9 veya 10 ile
saat 14 arasında, günde dört ila beş saat olarak göreceli daha
kısadır. Çalışan çocukların haftada beş iş günü ve 30 ila 45
dakikalık öğle yemeği molası ile günde on saatten fazla çalıştıkları
paylaşılmıştır.
Yetişkin işçilerden yedisi cumartesi günleri çalışmadığını,
diğerleri (%59) cumartesi günleri öğle yemeğine kadar
çalıştıklarını bildirmiş ancak ihtiyaç olması durumunda “üretimin
ihtiyaç duyduğu günlerde işe geliyoruz,” demiştir (Adana’da
ayakkabı üretiminde çalışan işçi). Aslında, tüm yetişkin işçiler
resmi/ulusal tatillerde çalışmaktadır (sadece bir işçi gerekirse
tatillerde çalıştığını belirtmiştir). Ham deri ve post işçileri dışında
dini bayramlarda kimse çalışmamaktadır. Tabakhanelerde
çalışanlar bakımından özellikle Kurban Bayramı [Müslümanlar
için önemli dini bayram] için bir işçi: “Bayram işin bir parçası.
Çoğu iş bayramda yapılır. Ama o zaman ek para [fazla mesai]
alıyoruz,” demiştir.
“Gerektiğinde kim fazla mesaiye kalmaktadır?” sorusuna yetişkin
işçilerin çoğunluğu “herkes” cevabını vermiştir. Ödeme çalışılan iş
günü sayısına göre hesaplandığından, çoğu işçi ek ödeme veya
ücretli izin alarak karşılık görmeyi beklememektedir. “Fazla
mesainin” ne olduğunu bilen yetişkin işçiler, çalışmaları
karşılığında izin veya ödeme almadıklarını ima etmekte, ancak
çoğu işçi fazla mesainin ne olduğunu gerçekten bilmemektedir.
Yanlış yorumlanan bir başka kavram da hastalık iznidir. Bir işçi
şöyle açıklamıştır: “[Hasta olmanız] önemli bir şey değil, çünkü
zaten düzenli bir gelir değil. Çalışırsanız paranız olur.
Çalışmazsanız, hiçbir şey alamazsınız”. İşçilerin %71’i (12 kişi)
hasta olduklarında evde kalabileceklerini bildirmiştir (bu, o günler
için ücretin ödendiği anlamına gelmemektedir). Dört işçi ise tam
tersine hastalık durumunda izin olmadığını söylemiştir. Hasta
olup çalışamazlarsa o gün için ödeme almamaktadırlar.
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Çocuk işçilerin ebeveynleri de çocuklara parça başı ücret
ödendiğini bildirmiştir. Bu nedenle, eğer çocuklar çalışamayacak
kadar hasta değillerse, para kazanmak için işe gitmektedir.
İnsana yakışır işin bir başka göstergesi iş yükünün yoğunluk
durumudur. Yetişkin işçilerin %41’i (7 kişi) günlük iş yüklerinin
“süreye yayıldığını” (böylece gün içinde biraz esneklikleri
olduğunu), yedi kişi ise iş yüklerinin “ara vermeden çalışacak
kadar ağır olduğunu,” söylemiştir. Sadece üç işçi (hepsi ayakkabı
imalatında çalışmaktadır) günlük iş yüklerinin “zorlayıcı
olmadığını” söylemiştir. abakhane işçileri, ham deri veya post
bozulmadan önce işlem yapılması gerektiğini ve bunun da işlerini
zorlaştırdığını ve genellikle çok hızlı olmaları gerektiğini
söylemişlerdir.

Korunmasız
İşçiler sadece sosyal güvenlik açısından değil, aynı zamanda
işyerinde de çoğu zaman önemli ölçüde korumasızdır. Ancak bu
bulguya özellikle zemin hazırlayan görüşmeyi yapan kişilerin
gözlemleridir. İş yerlerinde yapılan görüşmelerde kişisel koruyucu
ekipman kullanımına rastlanmamıştır. Kutu 2’de görüşme
yapanların notlarının bazı kısımları yer almaktadır. İşçiler
genellikle işlerini tehlikeli olmadığını söylemiş, yaralanmaların
hafif veya işçilerin kendi hatası olduğunu paylaşmıştır.

Kendinizi görüşmecilerin yerine koyun – Durum anlatılanlardan daha
kötü
Görüşmecilerin notları, Temmuz 2021
Adana’daki ayakkabıcılar sitesi oldukça eski ve metruk bir yerdir ve birçok
kayıt dışı küçük ölçekli üreticiyle doludur. Sitenin havalandırma sistemi
oldukça kötüdür. Ağır kimyasal madde kokusu vardır. Çöpler düzenli olarak
toplanmamaktadır. Site girişinde alt katlardaki işyerleri ayakkabı mağazası gibi
görünmektedir. Ancak üst katlardaki atölyelerde durum tam bir felakettir.
Merdivenler kırık olduğu için inip çıkmak çok zordur. Genel olarak, burası
güvenli bir yer değildir. Kadınların ciddi sorunları olduğunu gözlemlenmiştir.
Sadece bir tuvalet vardır ve kadınlar çiftler halinde tuvalete gitmektedir.
Kadınlardan biri içeride ihtiyacını karşılarken diğeri kapıyı kollamaktadır.
Molaların süresi, gözlemlenen en şaşırtıcı durumlardan biridir. Öğle yemeği
molası yarım saat ila kırk beş dakika arasında değişmektedir. Dinlenmek için
zaman ayırılmamaktadır. Çay molası yoktur ve bu kimsenin aklına
gelmemektedir. İşçiler zaten oturarak çalıştıklarını ve istedikleri zaman çay
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veya kahve içebildiklerini düşünmektedir. Dinlenmenin ayrı ve gerekli bir şey
olduğuna ilişkin bir farkındalık yoktur.
Çocuk işçiliği son derece yaygındır. Ebeveynler çocuklarının yaşadıkları
sorunları anlatmaktan çekinmektedir. Çocuk işçiliğinin yanlış olduğunun
farkında oldukları için gerçeği sakladıkları anlaşılmaktadır. Görüşmeler
sırasında işverenlerin arkadaşça olmayan tavırlarıyla da karşılaşılmıştır. Çocuk
işçiliğini ifşa etmekten korktukları görülmüştür. Ebeveynler çocuk işçiliğinin
suç olduğunun farkındadır. İşverenleri tanımaktadırlar. Çocuklar sessiz,
suskun ve utangaçtır. Yaptıkları işle gurur duyarlar. Faydalı olmanın
kendilerini iyi hissettirdiği izlenimi vermişlerdir. Bu nedenle, çocuklar ağır
işler yapmaya daha istekli olabilirler.

Görüşmeler sırasında İSG konuları da gündeme gelmiştir.
Görüşme yapanların riskleri gözlemlemesine ve sektörün İSG
önlemleri konusunda talepkar olduğunun bilinmesine rağmen
(bkz. Deri Sektörü bölümü), ayakkabı, kemer ve çanta üretiminde
çalışan işçilerin çoğu (yetişkinler ve çocuk işçilerin ebeveynleri)
sadece makas, dikiş makinesi veya iğneler kullandıkları için
tehlikeli işler yapılmadığını bildirmiştir. Ayrıca çalışma ortamının
koşulları işçi sağlığı açısından riskli görülmemektedir. Bazı
risklerden bahsedilmekte, ancak çoğu zaman önemsiz bir
endişeymiş gibi sunulmaktadır:
“Yakın zamanlarda çok riskli iş kazası yaşanmadı. Ancak küçük
çizikler, yaralanmalar, vs. olabilir.”
“Dikiş makinesinde göz koruyucu yoktur, [ama] iğne genelde
kırılmaz.”
“Bazen kimyasal maddelerle yapıştırma yaparken maske ve eldiven
kullanıyoruz.”
“Kimyasal maddeler, toz ve dumanın olduğu tehlikeli bir ortamda
çalışıyoruz. Bu, sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Aletler ve
makinelerin neden olduğu tehlikeli bir durum olduğunu
sanmıyorum. Varsa da hemen müdahale edilir.”
“İşimle ilgili herhangi bir tehlike olduğunu düşünmüyorum.
Makinede çalışıyorum, ama herhangi bir tehlikesi yok.
Genel olarak koku, ses ve kimyasal maddeler çalışmamızın her
alanında bulunuyor.”
“Yakın zamanda iş kazası olmadı. Sadece onlar [çocuk işçiler]
dikkatsizlikleri nedeniyle düşebiliyor. Düşmeler ve küçük
yaralanmalar görmezden geliniyor ve iş kazası olarak
değerlendirilmiyor.”
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Buna karşılık, tabakhane işçileri, ham derilerin ve postların
kaldırmak ve taşımak için çok ağır olduklarını, güçlü ve nahoş bir
kokuları olduğu için yaptıkları işlerin sağlıkları için zararlı
olduğunu düşünmektedir. İşçiler gün boyunca çalışırken lastik
çizme giydikleri için ayak hastalıkları olabileceğini söylemektedir.
“İş kazası oluyor mu” sorusuna bir ham deri üretim işçisi “iş
arkadaşım elini kesti,” derken bir diğeri “ufak tefek iş kazaları var
ama dikkatsizlikten oluyor,” yanıtını vermiştir. Deri üretiminde
çalışanlara en acil ihtiyaçları sorulduğunda koruyucu ekipman ve
çalışma
ortamlarının
hijyene
yönelik
müdahalelerle
iyileştirilmesini talep etmişlerdir. Çocuk işçilerin ebeveynleri de
dâhil olmak üzere diğer işçiler, iş yerlerinin sağlıklı, güvenli ve
konforlu olmadığı yanıtını vermiştir. Çalışma ortamlarının çoğu
gürültülüdür, yoğun kimyasal kokusu vardır, ısıtma veya
havalandırma sistemleri olmayan iş yerleri çok soğuk veya sıcaktır.
Kadın işçiler, bu sorunların dışında sektördeki erkek egemen,
hijyenik olmayan çalışma ortamının kendilerine uygun olmadığını
vurgulamıştır. Bazıları evlerinde çocuklarına bakacak kimseleri
olmadığı için çocuklarını da işe getirmek zorunda kalmaktadır.
Kadın işçilere cinsiyete dayalı istismar ve ayrımcılığın yaşanıp
yaşanmadığına dair sorular sorulsa dahi, görüşmeler işçiler
çalışırken yapıldığı için bu konuya dair hiçbiri açıkça paylaşımda
bulunmamıştır. Sadece bir kadın işçi: “Farklı sektörlerdeki daha
önceki işyerlerimde kadın olduğum için patronların tutumları
kötüydü ama burada bir sorunum olmadı,” demiştir. Bir diğeri ise,
“Bana hep buranın bir kadın için uygun olmadığı söyleniyor.
Sıkıntılar yaşıyorum. Aslında kimsenin ne dediği umurumda değil,
bence çalışmamada sorun yok.”
Bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak anlatılacağı üzere, bazı
durumlarda işçiler ve işverenleri arasında yakın bir ilişki olduğu
görülmektedir. İşveren ve işçiler siparişleri tamamlamak için yan
yana çalışmaktadır. Yetişkin işçilerden biri, uzun çalışma
saatlerinin ve iş yükünün sebebi olarak şu açıklamaları
yapmaktadır: “Üretimin gecikmemesi gerektiği için yükümüz çok
fazla. Elbette müşterilerin atölyeden beklentileri bizim için bir yük
oluşturuyor.” Düşük ücretlerle ilgili olarak, birçok işçi ürün alım
fiyatlarının (ayakkabı, kemer, çanta vb.) düşmesi nedeniyle ücret
seviyesinin artmadığını ve bunun da işçiler için gelir
istikrarsızlığına neden olduğunu söylemiştir. Ayrıca, ana üreticiler
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sözleşmeli küçük üretici (işçilerin işverenleri) tarafından kabul
edilmesi gereken fiyatları belirlemektedir. Fiyatlar çoğunlukla
parça bazında verilmektedir ve üretim hacmi üreticinin kârını
değiştirmektedir. Bu nedenle işverenler, işçileri mümkün olduğu
kadar çok ve hızlı bir şekilde ürün imalatına zorlamaktadır. Bir
yetişkin işçi bunu şöyle ifade etmiştir: “Büyük atölye sahipleri
daha fazla ürün talep ederse, biz işçi ve işveren olarak geçimimizi
sağlamak için daha çok çalışacağız.”
Katılımcı işçiler genellikle neyi nasıl yaptıkları konusunda
savunmaya geçseler de, koşulların değişmesini istediklerini de
ifade etmektedir. İşçiler insana yakışır işlere sahip olmak, iş
kazalarını veya meslek hastalıklarını önlemek için bu koşulların
iyileştirilmesini istemektedir. Özet olarak, işçiler durumlarını
iyileştirme görevini politika yapıcı ve karar verici olarak devlete,
uygulayıcı kurumlar olarak kamu kurumları ve sektördeki izleme
ve denetim aktörleri, ana üreticiler ve işverenler dâhil olmak üzere
çeşitli aktörlere vermektedir.

Deri Sektöründe Küçük Ölçekli İşletme Sahibi
Olmak
Mikro veya küçük ölçekli işletme sahibi işverenlerle (hepsi erkek)
yapılan görüşmeler, işçilerle yapılan görüşmelerle aynı yapıya
sahiptir: çalışma ve işgücü uygulamalarını, sorunları, zorlukları ve
ihtiyaçları anlamayı amaçlamaktadır. Araştırma Yöntemleri
bölümünde açıklandığı üzere işverenlerle birebir görüşmeler
yapılmıştır. Ziyaret edilen tabakhane 1950 yılında kurulmuş ve
nesilden nesle aktarılmıştır. Diğer işletmeler 10-15 yıllıktır. Tablo
7, bu işletmelerde işgücünün cinsiyet ve uyruk bilgilerini
vermektedir.
Görüşme yapılan kişilerin yanıtlarına göre, işçiler ayakkabı, çanta
ve kemer üretiminde çoğunlukla dikiş dikim (elle veya makineyle)
aşamasında yer almaktadır. Tabakhanelerde tuzlama, tabaklama
ve istifleme işleri emek yoğundur. Bu bölüm, işverenlerin bazı
açılardan işçilerle aynı fikirde olduğunu, diğer açılardan ise
işçilerin bakış açıları ile çeliştiklerini göstermektedir.
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Tablo 7: Görüşülen İşyerlerinde Çalışan Kişi Sayısı
No Ürünler

Toplam
Çalışan
Sayısı

Erkek Çalışan Kadın Çalışan Türk Çalışan Göçmen
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Çalışan Sayısı

1
2
3
4
5
6

3
3
5
6
15
7

3
3
5
4
12
7

Ayakkabı
Ayakkabı
Ayakkabı
Çanta
Kemer
Tabakhane

0
0
0
2
3
0

3
0
3
6
15
3

0
3
2
0
0
4

Güvencesiz, Baskı Altında Çalışma
İşçi ve ebeveynlerle yapılan görüşmelerde toplanan verilere benzer
şekilde işverenler de işçilerini; akrabaları, arkadaşları, mevcut
işçileri veya komşularının referansı veya atölye camına asılan iş
ilanlarıyla bulmaktadır. Zaman zaman gençler veya ebeveynler de
atölyeleri ziyaret ederek işçiye ihtiyaç olup olmadığını
sormaktadır. Bir işveren, işçi bulmak için kooperatiflere ve odalara
başvurduklarını söylemiş, ancak nedenini ve süreç hakkında
ayrıntı vermemiştir.
Görüşülen işverenler, işçilerine haftalık ve nakit olarak ödeme
yapmaktadır. Yalnızca kemer üreticisi işçileriyle sözleşme
yapmıştır ve aylık olarak banka havalesi yoluyla ödeme
yapmaktadır. Çıraklar 400-500 TL kazanırken ustalar 700 TL ila
1.000 TL arasında ödeme almaktadır (Tablo 8). Bir önceki bölümde
aktarıldığı üzere, bu rakamlar Türkiye’de insanca yaşamak için
yeterli değildir. Ancak araştırmamız, görüşülen küçük ölçekli
üreticilerin çoğunun, üzerlerindeki baskılar nedeniyle işçilerin
durumunu iyileştirmek için çok az manevra alanına sahip
olduğunu göstermektedir. Bazı durumlarda, işverenler işçileri ile
yan yana çalışmaktadır. “Hepsi yıllardır bizimle, kardeş gibiyiz.
İşçilerin hakları ihlal edilmez. Burada işçilere saygı gösterilir.”
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Tablo 8: Görüşülen İşyerlerinde İşçi Ücretleri
No Üretim Türü
1
2
3
4
5
6

Ayakkabı İmalatı
Çanta İmalatı
Kemer İmalatı
Ayakkabı İmalatı
Ayakkabı İmalatı
Tabakhane

Ücret
500-600 TRY haftalık
400-700 TRY haftalık
3.500-4.000 TRY aylık [47]
400-750 TRY haftalık
500-1.000 TRY haftalık
Yanıt yok

Sektörde işgücü olarak Suriyelilerin sayısının yüksek olmasına ve
üretim yapılan tüm il ve bölgelerde bulunmalarına rağmen, Türk
işverenlerin çoğu özellikle Suriyelilerle çalışmayı tercih
etmediklerini belirtmiştir. İstanbul Gedikpaşa’da Suriyeli
çalışanları da olan bir işveren, “Göçmen çalıştırmayı tercih
etmedik. Kendi insanımız varken ne gerek var?” demiştir.
İşverenler Suriyelileri çalıştırmayı “tercih etmeseler” de, bu 3-D
işleri yerine getirecek çocuk işçiler de dâhil olmak üzere yerel işçi
bulmanın zorlaştığının altını çizmişlerdir. Tabakçı, “Göçmenler
geldiğinde Türk işçiler göçmenlere verilen maaşı beğenmeyip istifa
etti,” demiştir. Bu raporun “Sektör üzerindeki dışsal etkiler: Suriye
krizi ve Covid-19 salgını” bölümünde daha fazla ayrıntı
verilmektedir. Bu açıklamalar işverenlerden bazılarının 2021
yılında hala “Suriyeliler işimizi elimizden alıyor” veya “Suriyeliler
geldikten sonra işsizlik arttı” algı ve varsayımının güçlü olduğunu
ortaya koymaktadır. Suriyeliler ise bu tür 3-D işleri hayatta kalma,
geçim stratejisi olarak kabul etmektedir. Sektörde çocuk işçiliği,
daha önceki “Türkiye’de Çocuk İşçiliği” bölümünde bahsedilen
çeşitli araştırmalarda da görüldüğü üzere bilinen bir olgudur.
Görüşme yapılan işverenler çocuk çalıştırmadıklarını ifade
etmişler ve “geçmişte çocuk işçiliği vardı ancak 12 yıl zorunlu
eğitimden sonra çıraklar sektörü terk etti,” demiştir. Görüşülen
bazı işverenler ve kurumlar okullaşma yaşının bu şekilde
arttırılmasından çocuk işçiliği arzını azaltan bir etmen olduğunu
söylemekle birlikte, bazıları 13-14 yaş arası oğlanların sektörde
çoğunlukla saya imalatında çalıştığını belirtmiştir.
İşverenlerin çalışma standartları ve koşullarına ilişkin yanıtları da
işçilerle yapılan görüşmelerle benzerlikler taşımaktadır.Yalnızca
[47] İşveren işçilere ödenen bu miktarın net ya da brüt miktar mı olduğunu açıkça belirtmemiştir.
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15 çalışanı olan kemer üreticisi, işçilerin sözleşmeli ve sosyal
güvenceli olduğunu ifade etmiştir. Dolayısıyla görüşülen altı
işletmede işçilerin ne sözleşmesi ne de sosyal güvenlik kaydı
bulunmaktadır. İşverenler sözlü anlaşma yaptıklarını, çalışma
koşullarını en baştan görüştüklerini, her iki tarafın da bu koşulları
kabul ettiğinde çalışanların işe başladığını aktarmıştır. Tabakçı,
Suriyelilerin Kızılay Kartları iptal olacağı için sigorta
istemediklerini söylemiştir.
Ayakkabı, çanta ve kemer imalatı yapan işletmelerde günlük
ortalama çalışma saati on bir olup, dokuz ila on iki saat arasında
değişmektedir. Tabakçılar üç saat çalıştıklarını söylemiştir.
İşçilerin yanıtlarına benzer şekilde, işverenler de öğle tatilinin
yaklaşık bir saat olduğunu aktarmıştır. Bazı atölyelerde işçiler kısa
çay veya sigara molaları vermektedir. Ancak bazı görüşmelerde
işçilerin çalışırken (atölye içinde) sigara içebildikleri de
gözlemlenmiştir. Bir işveren, “Gün içinde ara vermeye gerek yok.
Zaten oturuyoruz. Çayımızı kahvemizi alıp çalışırken içiyoruz,”
ifadesinde bulunmuştur. İşverenlerle görüşme yapılan atölyelerin
yarısı cumartesi günleri faaliyet gösterirken, tamamı ulusal/resmî
tatillerde çalışmaktadır. İş yoğunluğuna bağlı olarak, siparişlerin
son teslim tarihi yaklaşmış ise, cumartesi günleri öğlene kadar ve
resmî tatillerde çalışmak fazla mesaiden ziyade normal çalışma
olarak algılanmaktadır. Dini bayramlar tabakhanelerde en yoğun
çalışma günleridir (Tablo 9).

Tablo 9: Görüşülen İşyerlerinde Üretim Türü, Günlük Çalışma Saati – Haftalık Çalışma
Gün Sayısı, Mola Sayısı
No Üretim Türü

Günlük
Çalışma
Saati

Haftalık
Çalışma
Günü

Günlük Mola Sayısı

1 (bir saat öğle yemeği) (sigara molalarını
çalışanlar belirler)
1 (30-45 dakika öğle yemeği) (çalışırken
çay/kahve içilebilir)
1 (bir saat öğle yemeği) (sigara molalarını
çalışanlar belirler)
3 (45 dakika öğle yemeği, 15 dakika çay molası)
1 (30-45 dakika öğle yemeği) (çay molalarını
çalışanlar belirler)
1 (bir saat öğle yemeği)

1

Ayakkabı İmalatı

12

6

2

Ayakkabı İmalatı

12

6

3

Çanta İmalatı

11,5

5

4
5

Kemer İmalatı
Ayakkabı İmalatı

9
9

5
5

6

Tabakhane

3

6
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İşçiler gibi, işverenler de fazla mesainin anlamını yanlış anlamakta
ve kullanmaktadır. “Gerektiğinde kim fazla mesaiye kalır?”
sorusuna beş işveren “herkes” cevabını vermiştir. Fazla mesai
yapmak herhangi bir telafi edici ödeme yapılmaksızın işi bitirmek,
üretim akışını sağlamak ve siparişi tamamlamak olarak
görülmektedir. Görüşülen tüm işverenler, işçilerin ücretlerinden
kesinti yapılmadan hastalık izni alabileceklerini söylerken,
görüşme yapılan işçiler hasta oldukları gün için ödeme
alamayabileceklerini belirtmişlerdir.
Bir gün içindeki iş yükü sorulduğunda, üç işveren, işçilerin günlük
çalışmalarının “süreye yayıldığını”, ikisi işin “zorlayıcı
olmadığını” ve ayakkabı imalatında bir işverenin iş yüklerinin “ara
vermeden çalışacak kadar ağır olduğunu” söylemiştir. Aksine, deri
üretiminden işçiler yoğun ve hızlı çalıştıklarını söylemişlerdir.
Grafik 5, karşılaştırma yapılması için hem işçilerin hem de
işverenlerin yanıtlarını göstermektedir.
İSG ve iş kazaları konusunda özellikle Almanya’ya ihracat yapan ve
periyodik denetim süreçlerinde yer alan kemer üreticisi, iç mekân
İSG ölçümleri ile oldukça hijyenik ve ferah bir atölye gibi
görünmektedir. Ancak ziyaret edilen diğer işletmelerdeki durum,
insana yakışır iş ile bağdaşmamaktadır: hijyen ve temizlik
koşullarına çok dikkat edilmemektedir, üretim alanları aşırı
kalabalıktır ve havalandırılmamaktadır. Görüşülen işverenler,
yaptıkları işin tehlikeli olmadığını ve koruyucu ekipmana ihtiyaç
duymadıklarını belirtmişlerdir. Tam tersine, “dikiş makinesi
tehlikeli değil, göz koruyucu [düzgün] çalışmayı engelliyor” veya
“maske
ve
eldiven
kullanma
ihtiyacı
hissetmiyoruz”
denilmektedir. İşverenler iş kazası olmadığını ancak olması
durumlarda işverenin işçiyi hastaneye götürdüğünü veya “gerekli
müdahaleyi” yaptığını söylemiştir. Müdahaleden kastın ne olduğu,
ilk yardım müdahalesinin nasıl yapıldığını bilip bilmedikleri veya
çalışma ortamında ilk yardım çantası olup olmadığı, yaralanan
işçinin sağlık masraflarını ve kazanç kaybını tazmin edip
etmedikleri net olarak belirtilmemiştir.
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Son olarak, işverenler işçilerin alarm veren sorunlarını şöyle
sıralamıştır: düzensiz istihdam, sosyal güvenlik kaydının
olmaması, acil ihtiyaçlar için nakit ihtiyacı, iş olmaması, düşük
ücretler ve maddi sıkıntı. İşçilerin sorunlarının çözümü için
üreticilere destek verilmesi gerektiğine inanmaktadırlar. “Ne
kadar çok kâr edersek, işçilerin daha fazla kazanma olasılığı
artmaktadır. [Aksi takdirde] bu bir kısır döngüdür.” Bir işveren,
deri işçilerini temsil etmek ve haklarını savunmak için sendikalara
ve STK’lara ihtiyaç olduğunun altını çizmiştir.

Graph 5: Workload Density of Workers According to Interviewed Workers and Employers
Workers

Unchallenging

3
7
7

Employers

Extends over time
Heavy

2
3
1

Number of workers interviewed = 17
Number of employers interviewed = 6

Bu kuruluşlar, ayrım gözetmeksizin göçmenleri de kapsamalıdır.
Diğer taraftan, görüşülen iki işveren, Suriyeli işçilerin iş
bulduğunu, buna karşılık yerel işçilerin (Türkiye vatandaşı)
Suriyeli işgücünün mevcudiyeti nedeniyle ücret ödemelerinin
düşmesi nedeniyle ayakkabı imalatında çalışmak istemediğini veya
iş bulamadıklarını belirtmiştir.
Özetle, işçiler (çocuk işçilerin ebeveynleri dâhil) ve işverenlerle
yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, küçük ölçekli ayakkabı,
kemer ve çanta imalatı ile deri üretiminde işçilerin çoğunun yazılı
sözleşme ve sosyal güvenlik kaydı olmaksızın kayıtdışı çalıştığını
göstermektedir. İşyerlerinde uzun saatler çalışmak insana yakışır
iş ve çalışma standartlarına uymamakta ve İSG riskleri
barındırmaktadır. İşçilere haftalık nakit olarak ödenen ücretler çok
düşüktür. Yetişkin işçiler cumartesi ve resmî tatil günlerinde fazla
mesai ücreti almadan çalışabilmekte ve sadece 45-60 dakika öğle
yemeği molası vermektedir. İşyerlerinde koruyucu ekipman ve
önlemlerin mevcut olmaması gibi, hem işçilerin hem de
işverenlerin İSG bilgisi ve farkındalığı eksik görünmektedir.
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İSG konusundaki ihtiyaçlar küçümsenmiş olsa da ayakkabı
üreticisi işletmelerinde yapılan gözlemler ve TASEV[48] gibi
kurumsal uzmanlarla yapılan görüşmelerde, kimyasal maddelerin,
kesici aletlerin ve pres makineleri gibi tehlikeli makinelerin
kullanıldığını ve atölyelerin çok gürültülü, sıcak ve tozlu
olduğunu, çoğu zaman pencerelerinin bile bulunmadığını
göstermiştir. Görüşülen kurumlar ayrıca İSG ve İş Kanunu’na
uygun olmayan çeşitli risklerden ve işyeri koşullarından
bahsetmiştir. Deri, Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği temsilcisi,
"İşyerlerinde ecza dolabı bile yok," demiştir.

Adil Olmayan Ücretler ve Rekabet
İşverenler, en büyük sorunlarının rakiplerinin işçilerine düşük
ücretler ödeyerek ucuz üretim yapması ve satış fiyatlarının düşük
belirlenmesi nedeniyle haksız rekabet olduğunu aktarmışlardır.
Bazı işverenler, “Suriyeli üreticiler sadece Suriyelilerle çalışmakta
ve fiyatları (parça başı fiyat) düşürmekte. Bunu nedenle ana
üreticiler onları tercih etmeye başlayınca sipariş alabilmek için
fiyatları aşağı çekmek zorunda kaldık”, demiştir. Bu da daha az kâr
ve daha düşük ücretler anlamına gelmektedir. Ayrıca, diğer birçok
sektörde olduğu gibi, deri ürünleri imalatı da dolar/TL döviz
kuruna bağlıdır ve Türkiye’deki enflasyon oranı nedeniyle ham
madde, sarf malzeme, makine tamir ve bakım maliyetleri önemli
ölçüde artmaktadır (ayrıca bkz. Kutu 3). Kira, elektrik, su ve diğer
altyapı masrafları gibi bu işletme maliyetleri artan MKOBİ
sahipleri, işçilik maliyetlerini düşürme yoluna gitmektedir.
Kayıtdışı çalışan işletmeler devlet ve özel sektör tarafından
sağlanan mali teşviklerden yararlanamamaktadır. Bir işveren şöyle
açıklamıştır: “Nakit getirisi yok. Artık çek yok, iş sadece kısa
vadeli senetler ile yapılıyor. Malzeme almakta zorlanıyoruz.
Hammadde genellikle yurt dışından geldiği için her şey dolar
üzerinden hesaplanıyor. Neredeyse sattığımız fiyattan üretim
yapacak durumdayız, bu da malzeme alımını çok zorlaştırıyor.”
İşverenler acil ihtiyaçlarının: nakit desteği, tüm tedarik
zincirindeki ürünlerin fiyatlandırılması üzerinde denetim veya
[48] TASEV, Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfının yaklaşık 100
üyesi vardır. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği, Türkiye
Ayakkabıcılar Federasyonu ile sektörün önde gelen 100 firması ve sektör mensuplarının
birlikteliği ile 1997 yılında kurulmuştur. İstanul TASEV Ayakkabı ve Saraciye Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, TASEV Akademi ve Laboratuarı Vakıf tarafından kurulmuş olan eğitim
kurumlarıdır.
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kontrol ve küresel pazarlara erişebilmek amacıyla çevrimiçi satış
yapabilmek için dijital altyapı kurulması olarak sıralamışlardır.
Çalışma saatleri ve günleri, dinlenme molaları, tatiller ve iş
yükünün durumu üretim hedeflerine bağlıdır. Görüşülen
işletmeler çoğunlukla başka firmaların tedarikçisi oldukları için
gelen siparişlere göre çalışmaktadırlar. Buna göre işverenler veya
ustabaşılar son teslim tarihini belirler ve işçilere siparişi
tamamlamaları için saat veya gün verilir. Sonuç olarak göre talebe
göre günlük ve haftalık hedefler koyulur ve her yeni siparişte
değişmektedir. DERİTEKS[49] temsilcisi ile yapılan görüşme
sipariş odaklı çalışmanın olağan uygulama olduğu görüşünü
desteklemektedir. Hammaddenin ana ürün haline gelene kadar
işlenmesinde süreklilik önemlidir.

Kendinizi işverenlerin yerine koyun – Ayakta kalan son kişi
Son 10 yıldır çalışmakta olan ve üç Türk işçisi bulunan İstanbul, Gedikpaşa
mahallesinden bir ayakkabı imalatçısı durumunu şöyle anlatmaktadır:
Üç oğlum okulu bitirdi ve başka yerde çalışıyorlar. Biz [ayakkabı imalatçıları]
onları burada eğittik, işler yavaşlayınca başka sektöre geçtiler, şimdi başka
işletmede çalışıyorlar. Kendi çocuklarımız bile başka sektörde. İş sürekliliği
olmadığı için çalışmak her zaman mümkün değil. Sigorta ödemesi mevcut
[sosyal güvenliğe kaydolması halinde işçi adına işveren tarafından ödenmesi
gereken sosyal güvenlik primi], bu [işveren için] masrafa dönüştüğü için tabii ki
zorlanıyoruz. Yani görüyorsunuz sektörü yavaş yavaş satmaya başladık. Biri
[bizim işletmemizi] satın alırsa? Makinelerin başında bekliyoruz. Şu makine
[ayakkabı dikim] bir daire değerindeydi. [Bugün] hurdacı bile almaz. Burada 20
makine vardı. Şimdi çoğu çalışmıyor. İş yok. [Eskiden] Bir ayakkabı dikimi ile
dört ekmek alırdım. Şimdi ise çeyrek ekmeğe bile zar zor yetiyor. Her şeyin,
malzemelerin fiyatı arttı. Hepsi Dolar cinsinden. Ama satış fiyatını biz
belirleyemiyoruz. Türk işçilere haftada en az 600-700 TL maaş ödemeli. Zaten
haftada 1.200 TL’lik ancak iş yapıyoruz. Yarısını ona [Türk işçisine]
verdiğimizde, diğer yarısını [usta ve iş sahibi] paylaşıyoruz. Bir yabancıyla [işçi]
çalışmak daha ucuz. Gedikpaşa’da yerel işçi bulamıyoruz. Bir hafta biri oluyor,
sonraki hafta bir başkası geliyor. Süreklilik yok. [İşçi] memleketine dönüyor.
Keşke kalıcı olsalar.

[49] Deri, Dokuma, Tekstil İşçileri Sendikası, DERİTEKS 1948 yılında kurulmuştur ve 5 binden
fazla üyesi bulunmaktadır. İstanbul’un Tuzla ilçesindeki anaofis dışında İzmir ve Batman’da
şubeler bulunmaktadır. Batman’da bulunan Bölge Ofisi Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep,
Kahramanmaraş ve Adıyaman’ı kapsamaktadır.

52

Deri kadar değerli mi? |2021 | SÜDWIND-Institute

Aynı şekilde Deri, Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği[50] de deri
üretiminde ara vermeden çalışmanın alışılmış bir uygulama
olduğunu bildirmiştir. Örneğin, işçilerin gelire ihtiyacı olduğu için
bayramda çalışmak deri üretiminde çok yaygındır. Dernek, TGDA
sektörü işçilerinin belirli bir süre içerisinde bitirmeleri gereken
parça sayısının çok olması nedeniyle öğle yemeğini çalışırken
yediklerini de eklemiştir. Hızlı değerlendirme için görüşülen
işverenlerin paylaştıklarının aksine Dernek, TGDA sektöründe çok
az sayıda işçinin öğle tatilini kullanabildiğini ve hastalık izni dâhil
her türlü iznin ücretten kesildiğini belirtmiştir. Diğer taraftan,
ayakkabıcılıkta iş yükü siparişin son teslim tarihine bağlıdır.
TEKSTİL (Tekstil Çalışanları Sendikası)[51]benzer şekilde sipariş
geldiğinde belli bir süre içerisinde tamamlanması gerektiğini ve
bunun yasal koşulları zorlayan bir durum olduğunu ifade etmiştir.
Bu nedenle, çalışma, haftada 45 saat olan yasal sınırı
aşabilmektedir.
TEKSTİL
temsilcisi,
siparişin
yerine
getirilmesindeki bu acelenin meslek hastalıklarına, iş kazalarına
ve vücut deformasyonlarına yol açtığını da sözlerine eklemiştir.

Sektör Üzerindeki Dışsal Etkiler: Türkiye’ye Suriyeli Göçü ve
Covid-19 Salgını
Araştırma için görüşülen farklı kurum temsilcileri de hem işçiler
hem de işverenler tarafından dile getirilen ve mevcut literatürde en
azından kısmen ele alınan birçok konuyu belirtmiştir. Korkmaz
(2018) ve Tören (2018) ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
İnsan Hakları Komisyonu, Mülteci Hakları Alt Komisyonu, Göç ve
Uyum Raporu’nun (bkz. Göç ve Türkiye’de Göçmen İşçiler bölümü)
ulaştığı benzer sonuçlar işçilerle (hem yetişkin hem de çocuk
işçilerin ebeveynleri), işverenlerle ve kurumlarla yaptığımız
görüşmeler ile benzeşmektedir: kayıt dışı çalışmanın ev sahibi
topluluklar ile göçmen/mülteci nüfusu arasındaki sosyal uyumu ve
kaynaşmayı olumsuz etkilemektedir.

[50] Deri, Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği 2008 yılında İzmir’de kurulmuştur ve 30 üyesi
bulunmaktadır. Derneğin ana faaliyet alanı işçiler arasında dayanışmayı sağlamak, temel işçi
hakları ve özgürlükleri konusunda farkındalığı artırmak, işçi haklarının ihlali durumunda
zamanında müdahale etmek, sendikalaşmayı sağlamak ve daha güçlü bir işçi sınıfı yaratmaktır.
[51] Tekstil İşçileri Sendikası, TEKSTİL, 1965 yılında kurulmuştur ve 12 binden fazla üyesi
bulunmaktadır. Ulusal seviyede TEKSTİL, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları DİSK ve uluslararası
seviyede IndustriALL Avrupa Sendikası ve IndustriALL Küresel Sendikası üyesidir.
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Yapılan görüşmelerde işverenler ve kurum temsilcileri üretimde
önemli bir artış olduğunun altını çizmişdir. Eskiden üreticiler
yeterli işgücü bulamamaktadır. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası ve
Türkiye Deri Sanayicileri Derneği’nden kurum temsilcisi, bu
imalatın tehlikeli işler listesinde yer alması nedeniyle işçi
sıkıntısının olduğunu ve meslek liselerinden de ek işgücü temin
edilmediğini
belirtmiştir.
DERİTEKS,
özellikle
Suriyeli
göçmenlerin aradaki farkı kapattığını söylemiştir. Pek çok
işletmenin Suriyelilerin gelmesiyle birlikte kapasitesini %50
arttırdığını bildirmiştir. İstanbul’da Gedikpaşa gibi bazı bölgelerde
Suriyeli işgücü neredeyse %80’e ulaşmış, ancak işgücünün değeri
düşmüştür.
Örneğin DERİTEKS temsilcisi Suriyeliler daha düşük ücretle
çalışmayı kabul ettikleri için işverenlerin onlarla çalışmayı tercih
ettiğini belirmiştir. Raporun birçok bölümünde belirtildiği üzere,
hammadde, makine veya teçhizat maliyetleri, kira, elektrik, su ve
diğer altyapı masrafları, işletme sahibinin kazancından bağımsız
olarak ödemek zorunda olduğu harcamalardır. Ancak işverenlerin
üretim maliyetleri arttığında piyasa fiyatları üzerinde hiçbir
kontrolü bulunmamaktadır. İşverenlerin kontrol edebildikleri tek
maliyet kayıt dışı işçilere giderek daha düşük ücretler ödemek
olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle Suriyeliler, yerel işçilerin
ücretini beğenmediği işlerde çalıştırılmaktadır (DERSANKOOP ile
yapılan görüşmeden). DERİTEKS temsilcisi şu gözlemde
bulunmuştur: “Özellikle göç dalgasından sonra mültecilerin
nitelikli işlerde çalıştırıldığını görmedim. Çalışma izni
sahiplerinin [göçmenler] çoğu, aynı işi yapan Türklerden daha
düşük ücret alıyor. Bu koşullarda çalışmak zorunda oldukları için
bunu kabul ediyorlar.” İstanbul İkitelli Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan DERSANKOOP[52] temsilcisi, Afganistan,
Türkmenistan ve Afrika ülkelerinden de çok sayıda yabancı işçinin
geldiğini paylaşmıştır.
TASEV temsilcisi, “Çalışmak Suriyeliler için farzdır, Türkler için
sünnet.” demiş, Suriyeliler için bu işlerde çalışmanın bir tercih
olmadığını, hayatta kalma ihtiyacından doğduğunu açıklamıştır.
[52] İstanbul Deri Mamulleri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi DERSANKOOP 1984 yılında
kurulmuştur ve 1.066 ortağı bulunmaktadır. DERSANKOOP tarafından yönetilen Trios 2023 Yeni
Jenerasyon Sanayi Merkezi’nde 353 işletme bulunmaktadır.
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Öte yandan görüşülen Türk işçiler, göçmenler benzer işleri daha
düşük ücretlerle yapmayı kabul ettikleri için Türk işçilerinin
maaşlarının azalmasından ve bunun Türk vatandaşlarının uygun
ücretle iş bulmasını zorlaştırmasından şikâyet etmiştir. Bir
ayakkabı atölyesinde çalışan bir işçi, “Bu durumun işveren için
olumlu bir yönü varken, işçi için olumsuz yönü vardır. Türk
vatandaşları daha düşük ücret almaya başladı,” demiştir. TASEV’e
göre ayakkabı imalatı, Suriyeli işçi sayısının en fazla olduğu
sektörlerin başında gelmektedir. Türkiye’de yaşayan Suriyeli
nüfus arasında ayakkabı imalatını bilenler de bulunmaktadır. Bu
onlar için avantaj, sektör içinse fırsat yaratmıştır. "İşi bilen
insanlarla çalışıyoruz". Ancak Gerede Ticaret ve Sanayi Odası ve
Türkiye Deri Sanayicileri Derneği temsilcisi Suriyelilerin
istihdamını kayıtlı hale getirmek için yeterli adımların
atılmadığını paylaşmıştır.
Bu durum sektör için riskler doğurabilir. Bir ebeveynin dediği gibi:
“Türkler artık iş yapmıyor [işveren veya işçi olmuyor]. [...] Eğer
Suriyeliler giderse, bu işi yapacak Türk kalmayacak. Çünkü onlar
[Türkler] bu mesleği unuttu ve bıraktı.” Türkiye vatandaşları hâlâ
sektörde bulunuyor fakat raporun diğer bölümlerinde
ayrıntılarıyla anlatıldığı üzere Türk imalatçıları sektörden çıkma
riskiyle karşı karşıyadır.
İş gücü arzındaki değişikliklerin yanı sıra, Covid-19 salgınının de
sektör üzerinde kapsamlı bir etkisi olmuştur. Araştırmada yer alan
bütün katılımcılar, karantinaların, sokağa çıkma yasaklarının,
çalışma saatlerini ve günlerini, şehir içi ve şehirlerarası seyahatleri
kısıtlayan önlemlerin, hijyen ve koruyucu prosedürlere uyumun
sektörü oldukça etkilediği konusunda hemfikirdir. Özellikle 2020
yılı sonuna kadar, görüşme yapılan işletmelerin büyük çoğunluğu,
ülke sınırlarının kapanması, uluslararası ticaret yollarının
sınırlanması ve siparişlerdeki hızlı düşüş nedeniyle yarı kapasite
ile çalışmış ya da bir süre sonra tamamen kapanmıştır. Ayrıca,
TASEV ve Gerede Ticaret ve Sanayi Odası’nın da vurguladığı gibi
hafta sonu kısıtlamaları ve AVM’lerin kapalı olduğu dönemlerde
yurt içi satışlarda da düşüş yaşanmıştır.
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Sendika ve STK Temsilcilerine Göre Sektörün Sorunları
TASEV temsilcisi, sattıkları ürünler için alıcılardan ödeme alamayan
işletmelerin, ham deri ve post alımlarında 3 aylık ödenekleri ve vergileri bile
geri ödemekte zorlandıklarını ifade ederek, “Herkes birbirinin parasını
kullanıyor. Örneğin ürün Rusya’ya gönderildi diyelim, ödeme 18 ay sonra
geliyor. Bu [18 ayda alınamayan ödeme] işçilere yansıtılmıyor ve onlar
maaşlarını alıyorlar. [İşçiler] ücretleri ödenmezse çalışmazlar.” Ancak, işçiler
zar zor hayatta kaldıkları için ücret seviyelerinin de artması gerekmektedir.
Hem DERİTEKS hem de TEKSTİL, adil olmayan ücret seviyelerinin yanı sıra bir
başka endişe verici sorun olarak çift defterden bahsetmiştir. İş Kanunu’na göre
işveren, çalışanın sigortasını (sosyal güvenlik primi) aldığı fiili ücret üzerinden
ödemekle yükümlüdür. Ancak, işverenler ödenen ücretleri eksik
bildirmektedir. Bu “gizli” kayıt dışı istihdam türünde işveren, tamamen kayıt
dışı istihdamın aksine istihdamı ilgili makamlara bildirmektedir. Ancak işçi
asgari ücretten fazla alıyor olsa da işveren asgari tutarı banka aracılığıyla havale
edip geri kalanını nakit olarak ödeyerek SGK’ya gerçek ücretten daha az
beyanda bulunmaktadır. İşçinin daha yüksek maaş almasına rağmen daha
düşük prim veya asgari ücretin altında prim beyan etmesi, ileride çok daha
düşük emekli maaşı almasına veya işten çıkarılma durumunda tazminat
ödenmemesi/ tazminatın yetersiz miktarda ödenmesine neden olmaktadır.
DERİTEKS ayrıca, sipariş veren markaların düzenli olarak denetim yaptırması
nedeniyle çalışma izni konusunun ihracatçı firmalar için önemli olduğunun
altını çizmiştir. Ancak Zeytinburnu (İstanbul), AYKOSAN (İstanbul), Gaziantep
ve Kahramanmaraş gibi illerdeki sanayi sitelerinde çalışma izni olmayan
göçmen çalıştıran çok sayıda imalathane bulunmaktadır. Ayrıca, sendikalar
kayıtlı işgücü için baskı yaptığından, yalnızca sendikalı işyerlerinde
çalışanların sözleşmeleri vardır. Ancak bu, söz konusu işçilerin sigortalı olduğu
anlamına gelmez. Bu, yalnızca sektörel veya işyeri çapında bir toplu
sözleşmeyle gerçekleşebilir.[53 ]
DERİTEKS, kullanılan kimyasalların çok güçlü olduğunun ancak işçilerin iş
önlüklerinden başka bir şey giymediğinin altını çizmiştir. Sendikalı işyerleri
dışında teknik maske kullanılmamakta veya değiştirilmemektedir. Çok az
işyerine yönelik denetim mevcuttur ve eğitim yerine sadece uyarı
verilmektedir.
[53] “Türkiye'de işverenler, işe başlayan her çalışan için SGK'ya beyanda bulunmak zorundadır.
Hem işverenler hem de çalışanlar sosyal güvenlik primlerine katkıda bulunmalıdır. İşverenler
hem kendi hem de çalışanının payını ödemekle sorumludur ve bu çalışan maaşından kesilir.
Genel olarak, iş sözleşmesi belirli bir yasal forma tabi değildir. Taraflar yazılı veya sözlü anlaşma
yapabilirler. Ancak İş Kanunu, bir yıldan uzun süreli iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması
gerektiğini belirtmektedir. Öte yandan, taraflar arasında ihtilaf olması halinde yazılı bir
sözleşmenin olmaması asla çalışan aleyhine yorumlanmaz. Türk hukukunda izin verilen toplu
sözleşmelerin amacı, işverenler karşısında daha zayıf konumda olan çalışanların haklarını
korumaktır. Yetki verilmesi durumunda sendikalar veya işçi temsilcileri çalışanlar adına toplu
sözleşme hükümleri üzerinde müzakere etme hakkına sahiptir. Toplu sözleşme imzalandıktan
sonra çalışan bu sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.” (Üçer ve Ergin, 2015).
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Kazalar, işçinin dikkatsizliği olarak algılanmaktadır. Sendikaların
eksiklerinden biri de rapor tutmamalarıdır. TEKSTİL, çoğu iş kazasının
raporlanmadığını veya kaydedilmediğini belirtmiştir. Genellikle böyle
durumlar ikili anlaşmalar yoluyla çözüme ulaştırılır. Sadece toplu sözleşmenin
imzalandığı ve sendikalı işyerlerinde belgeleme ve raporlama yapılmakta ve
tazminat ödenmektedir. Ancak toplu sözleşme kapsamında çok fazla işçi
olduğu için iş kazalarını takip etmek çok zordur.

MKOBİ’lerde pek çok iş kayıtdışı olduğu için işçilerin çalışma
izinleri ve sosyal güvenlik kayıtları bulunmamaktadır. Sadece
kemer üreticisi tarafından istihdam edilen ve Hatay’daki ayakkabı
atölyesinde çalışan sosyal güvencesi olan işçiler Covid-19
kapsamında kısa çalışma ödeneği aldıklarını belirtmişlerdir. Bazı
işçiler ücretlerini alamadıklarını paylaşmıştır. Bazıları ise işsizlik
ve gelir yokluğu nedeniyle memleketlerine geri dönmüştür. Hem
küçük ölçekli üretim yapan işverenler hem de işçiler bu dönemde
iki yakalarını bir araya getirememiştir. Bir ayakkabı üreticisi,
“Ekonomik
olarak
zor
zamanlar
geçirdik,
kiramızı
ödeyemediğimiz zamanlar oldu.” demiştir. Bir diğeri ise, “İşçilerin
maaşını, elektrik faturasını ödemek, malzeme almak bizim için
çok zor oldu. İşçi ücretlerini ve elektrik faturasını ödediğimizde
günü kurtardığımızı düşünüyoruz.” demiştir.
DERİTEKS’in de vurguladığı gibi, ücretleri %50-60 oranında daha
az ödenen işçiler sigorta primleri işveren tarafından ödenmeye
devam ettiğinden başka bir yerde iş arayamamıştır. İş bulanlar ise
kayıtdışı, yarı zamanlı işlerde çalışmak zorunda kaldı. İş güvenliği
açısından da büyük kayıp yaşanmıştır. DERİTEKS “Maalesef tüm
[çalışma] önlemler işverenlere göre tasarlandı. ‘Siparişler kesildi,
çalışmayanlar kapının yerini biliyor,’ gibi ifadeler kullanıldı ve ilk
işten çıkarılanlar kadınlar oldu” şeklinde eklemiştir. Sözleşmeli
işçilerin tazminatsız işten çıkarılmaları (İş Kanunu Madde 22)
defalarca yaşanması kıdem kaybına neden olmuştur.
Çocuk işçilerin ebeveynlerinin ifadeleri, salgının çocuk işçiliğini
de etkilediğine dair bulguları kanıtlamaktadır. Bilgisayar, tablet
veya akıllı telefon bulunmaması, internet bağlantısının olmaması
gibi teknolojik yetersizlikler nedeniyle zorunlu eğitim çağındaki
çocuklar çevrimiçi derslere katılamamıştır. Bir anne şöyle
açıklamıştır: “Çocuğumun şu anda acilen bir tablete ihtiyacı var.
Çalışıp harçlığını biriktirirse ona tablet alacağız.” Çocuklar evde

57

Deri kadar değerli mi? |2021 | SÜDWIND-Institute

olduğu için, birçok ebeveyn ve işveren, okulların kapanmasını
(ders çalışma/girme zamanı olarak değil) tatil olarak algılamış ve
çocuklar işyerlerinde tam zamanlı olarak ebeveynleri veya
yetişkinler ile birlikte çalışıyor olsa da bunu geçici olarak
“ailelerine yardım etme” olarak görmüşlerdir. Bu nedenle salgın
öncesinde çalışmayan çocuklar, işgücüne entegre olmuş, mesleği
öğrenmeye başlamış, işveren ve diğer işçiler ile iletişime geçmiştir.
Eğitim yılının başladığı 2021 eylül ayında çalışmayı bırakıp
bırakmayacakları bilinmemektedir.

Sonuç ve İleri Adımlar
Yüz yüze ve uzaktan yapılan araştırmanın bulguları, Doussard’ın
“İşverenlerin çalışma temposunu artırdığı ve temel iş yasalarını
rutin olarak ihlal ettiği düşük ücretli istihdam,” şeklinde açıkladığı
alçaltıcı çalışma tanımıyla yakından ilişkilidir (Doussard, 2013:
26). Doussard, düşük ücret düzeyinin doğal bir durum olmadığını,
aksine üreticilerin oldukça ince kâr marjları içerisinde
kullandıkları bir strateji olduğunu savunmuştur. durum tespiti,
adil olmayan ticaret uygulamaları, genişletilmiş üretici
sorumlulukları ve insana yakışır iş ve işçi hakları ile ilgili konular
Türkiye’de devlet, özel sektör, sosyal ortaklar, uluslararası ve sivil
toplum kuruluşlarının yanı sıra ticaret odaları, sendikalar,
federasyonlar ve birlikler tarafından on yıldan uzun bir süredir
tartışılmaktadır.[54] ÇSGB’nin hazırladığı ve uyguladığı Ulusal
İstihdam Stratejisinde (2014-2023) yer alan Tekstil ve Konfeksiyon
Sektörü (deri ve ayakkabı dâhil) için nihai hedef, kayıtdışılığın
önlenmesine
yönelik
politikalarla
birlikte
denetimlerin
yoğunlaştırılması yoluyla 2023 yılına kadar kayıtdışı istihdamın
%50 azaltılmasıdır. (ÇSGB, 2014a, Sf. 60-63). ÇSGB Çocuk İşçiliği
ile Mücadele Ulusal Programı (2017-2023) 2023 yılına kadar
KOBİ’lerde ağır ve tehlikeli işlerde çocukların çalıştırılmasının
ortadan kaldırılması hedefini içermektedir. TGDA işleri
Türkiye’de Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde yer alan işler
arasında yer almaktadır.

[54] “Örneğin bkz. ÇSGB ve ILO Türkiye Ofisi KİGEP ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev
Sahibi Topluluklardaki Türk Vatandaşları için İnsana Yakışır İşin Teşvik Edilmesi Projesi, ayrıca
Sürdürülebilir Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Ayakkabı için Sivil Toplum Avrupa Stratejisi, 2020;
Gojowczyk vd. 2021.
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Ne var ki, üretim koşulları ve özellikle deri ve deri ürünleri
üretimindeki işgücünün durumu, bugüne kadar ilgili paydaşların
gündeminde üst sıralarda (hatta ortalarda) yer almamıştır.
Türkiye’de kayıtdışı çalışmanın kayıtlı istihdama dönüştürülmesi
(KİGEP gibi[55] ), insana yakışır işin teşvik edilmesi, Suriyelilerin,
göçmenlerin, sığınmacıların ve ev sahibi toplulukların işgücü
piyasasına entegrasyonunun iyileştirilmesi gibi konularda pek çok
proje ve program uygulanmış veya halen yürütülmektedir (ILO,
ÇSGB, Türkiye İş Kurumu, SGK, UNDP, UNWOMEN, belediyeler
gibi). Ancak sektörde işverene bağımlı sorunlu ilişkiler ve kötü
çalışma koşulları derinleşmektedir.
Bulgular ayrıca, yoğun ekonomik baskılar bağlamında, belgesiz
göçmen işçiliği ve Covid-19 salgını gibi dış etkilerin, küçük ölçekli
üreticilere çok az hareket alanı tanırken zaten hassas durumda
olan işçileri de savunmasız bıraktığını göstermektedir. İşçiler daha
önce de köşeye sıkışmış hâlde olmalarına rağmen, salgın onları
kayıtdışı ve kalitesiz işleri ve çalışma ortamlarını kabul etmeye
devam etmeye zorlamıştır. Derin Yoksulluk ’Ağı’nın Türkiye 2020
Raporu’nda ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, uzaktan çalışmanın
mümkün olmadığı sektörlerde, işçiler salgın sırasında kendilerinin
ve ailelerinin sağlığını riske atarak çalışmaya devam etmeye
çalışmışlardır. Bununla birlikte, üretimin azalması işsizlik,
düzensiz istihdam, istikrarsız gelire neden olarak işçileri ve
ailelerini yoksulluk döngüsünün daha da derinlerine itmiştir.

İleri Adımlar
Bu hızlı değerlendirme, Türkiye’de deri ve deri ürünleri
sanayisindeki işçiler ve küçük ölçekli üreticilerin her gün
yaşadıklarının insana yakışır iş ve çalışma standartları ile
örtüşmediği gerçeğinin ortaya çıkması için atılan ilk adımdır.
Sosyal, ekonomik ve hatta siyasi bağlamda sadece gelişmekte olan
ülkeleri değil, gelişmiş ülkeleri de sarsan Covid-19 salgının inkar
edilemez etkisi, sınırlı araştırma örneklemimizi ve bulgularımızı
[55] ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen Mülteci Müdahale Programı kapsamında, AB Bölgesel
Güven Fonu - EU Regional Trust Fund (MADAD) ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Nüfus, Mülteciler ve
Göç Bürosu tarafından finanse edilen, ÇSGB ve ILO ve SGK işbirliği nde uygulanmaktadır.
Almanya Kalkınma Bankası ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu
tarafından sağlanan ek finansman ile KİGEP Programının Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep,
İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin ve Şanlıurfa illerinde uygulaması KİGEP Plus adı
altında devam etmektedir. https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_763389/lang-en/index.htm
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“zaten bilinenin” ötesinde değerlendirmenin gerekli olduğunu
ortaya koymuştur. Araştırmaya katılanların sıraladığı sorun
alanları ve en acil ihtiyaçlar, çözüme katkı sağlayacak rolü ve
sorumluluğu olan kurum ve kuruluşlar tarafından dikkate
alınması
beklenen
faaliyet
alanlarının
belirlenmesinde
kullanılmıştır.

Korumasız Halde Olanlara ve Onların Toparlanmasına
Öncelik Verilmesi
Kayıt dışı çalışma, Türkiye ekonomisinin [56]
ve TGDA
sektörünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Görüşülen küçük ölçekli
imalathanelerde çalışanların çoğu kayıt dışı istihdam edilmekte
olup, işçiler ya da işverenlerin SGK kaydı bulunmamaktadır.
Göçmen işçilerin de çalışma izinleri bulunmamaktadır. Yüksek
vergi politikaları nedeniyle kayıt altına almanın maliyeti
yüksektir. Bu durum birçok küçük ölçekli üretici için engel
oluşturmaktadır. Ancak pazara, teknoloji, eğitim, araştırma ve
geliştirme ve hatta ilgili kamu hizmetlerine erişim için destek ve
istihdama yönelik teşvikler yalnızca gerekli koşulları sağlayan
kayıtlı işletmelere verilmektedir. Kayıt dışı faaliyet gösteren küçük
ölçekli işletmeler rekabet güçlerini geliştiremedikleri ve
artıramadıkları için kayıtlı işçi çalıştırma ve insana yakışır çalışma
koşulları sağlama maliyetlerini karşılayacak kadar kâr elde
edemezler. Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler de dâhil
olmak üzere çeşitli yasal statülere sahip yabancıların kayıt, çalışma
ve ikamet izni başvuru süreçleri yasal statülerine göre değişiklik
göstermektedir. Deri sektöründe, mikro ve küçük ölçekli
işverenler ise çoğu zaman göçmen işçiler için çalışma izni
başvurusunda bulunmak için gerekli kaynaklara sahip değildir ve
bu süreç zaman alıcıdır. İşçilerin “kayıt dışı olması” ve işverenlerin
kayıtsız olması sonucunda kayıt dışı işçiler iki koruma
mekanizmasından faydalanmamaktadır: Birincisi, işletmeler
çalışma standartlarının ihlali veya İSG riskleri açısından
denetlenmemektedir. İkinci olarak, işçiler iş kanunu ve sosyal
koruma sistemine ne fiilen ne de davalarda geriye dönük olarak
başvuramaz ve yararlanamaz.

[56] Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2021 Birinci Çeyrek Ekonomik Gelişmeler
Raporu’na göre Mart 2021 itibarıyla kayıt dışı istihdam oranı %28,9 olmuştur.
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Bu hızlı değerlendirmenin de ortaya koyduğu üzere, kayıtdışı
çalışma ve üretimin “normal bir iş uygulaması” olduğu gerçeği,
işçileri korumasız ve sömürüye açık hale getirirken, işverenlere bu
durumdan yararlanmaktan başka fazla seçenek bırakmamaktadır.
Bu nedenle özellikle KOBİ’lerde deri ve deri ürünleri imalatında
kayıt dışılığın altında yatan nedenlerin dikkatle incelenmesi
gerekmektedir.[57] ILO’nun 2011 raporunda altı çizildiği gibi,
“Kısa veya orta vadede tüm işçiler ve ekonomi birimleri kayıt altına
alınamaz. Birçoğu için, gelir düzeyini, istikrarını ve
öngörülebilirliğini artıracak, insana yakışır iş açığını azaltacak ve
verimliliği artıracak önlemler atılacak ilk adımlardır ve bunu
kademeli olarak kayıtlı çalışmaya geçiş izler.” (ILO, 2011: 108 [58]
Bu nedenle akademisyenler, araştırmacılar, hak temelli veya
insani yardım STK’ları veya sektörel STK’lar (TASEV, Deri, Tekstil
ve Kundura İşçileri Derneği, TDKD, TDSD gibi), odalar, odalar
birliği (TOBB, İTKİB, İDMİB), işçi ve işveren sendikaları
(DERİTESK, TUDİS, TEKSİF, TEKSTİL gibi), federasyonlar (TESK,
TİSK, DİSK gibi) tarafından saha çalışmaları yürütülmelidir.
Kayıt dışı ile mücadele ve kayıtlı çalışmaya geçişi kolaylaştırmak
için etkin izleme, değerlendirme, uygulama, teftiş, bilinçlendirme
ve bilgi yönetimi dâhil olmak üzere iyi yönetişime ihtiyaç vardır.
Ayrıca, yoksulluğu azaltma stratejileri ve korumasız haldeki kayıt
dışı işçileri hedefleyen sosyal koruma mekanizmasına erişimin
iyileştirilmesi, merkezi ve taşra düzeyindeki devlet kurumlarının
(ÇSGB, İŞKUR, SGK, güvenlik güçleri) yanı sıra valilikler ve
belediyeler gibi yerel yönetimler tarafından atılması gereken
önemli adımlardır. OECD ve ILO (2019), sosyal korumanın kayıt
dışı ekonomiye bağımlı kişileri de kapsayacak şekilde
yaygınlaştırılmasına yönelik ulusal girişimleri incelemiş ve (Şekil
4.4) [59] ne kadar yüksek sosyal koruma harcaması yapılırsa kayıt
dışı istihdamın o kadar düşük olduğunu göstermiştir. Sosyal
korumanın
kayıt
dışı
çalışanları
kapsayacak
şekilde
genişletilmesinin, Covid salgını gibi geniş çaplı şokların ardından
iyileşme döneminde de kesintisiz olarak finanse edilebilmesi çok
[57] Muhtemel araştırma soruları şunlardır: Küçük ölçekli üreticilerin hangi kaynaklara ihtiyacı
olacak veya küçük ölçekli deri sektörü işletmelerinin kayıtlı olabilmesi için mevzuatta hangi
değişiklikler gerekli olacaktır? Sektördeki küçük ölçekli üreticilerin kâr marjı, insana yakışır iş,
ücret ve gelir sağlamak için ne ölçüde artırılabilir? Hem küçük ölçekli işverenlerin hem de
işçilerinin esnekliği ve pazarlık gücü nasıl güçlendirilebilir?
[58] Ayrıca bakınız ILO, 2014c. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019.
[59] Kaynak: ILO. (2011). World Social Protection Report 2010/11: Providing Coverage in Times
of Crisis and Beyond
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önemlidir. Ayrıca, “bireysel ve hane düzeyinde kayıt dışılığın
ölçülmesi… doğru müdahalelerin belirlenmesi ve sosyal
korumanın kayıt dışı çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmesi
amacıyla bütünleşmiş bir politika paketi geliştirilmesi için
gereklidir” (OECD ve ILO, 2019: 105).
Son olarak, salgının sosyo-ekonomik etkileri nedeniyle
güvencesizliği artan kayıt dışı işçiler gibi en kırılgan durumdaki
sosyal grupların toparlanmasına da öncelik verilmelidir. Dünyanın
dört bir yanında hükümetler, Covid-19 salgını bağlamında çeşitli
finansal destek yöntemleri kullanmıştır. Çıkarılan en önemli
derslerden biri, hızlı yanıt vermek, yeni faydalanıcıları kaydetmek
ve çifte hesaplama veya fazladan ödemeyi engellemek için kırılgan
durumdaki bireyler ve haneler hakkında bilgi sahibi olmanın
büyük öneme sahip olduğudur. Türkiye gibi bazı ülkeler, bu tür
desteklere uygunluğu belirlemek amacıyla birden fazla idari veri
tabanından gelen bilgileri birleştirmektedir. Yine de, TGDA
sektöründeki kayıt dışı işçiler gibi korumasız işçiler ve onların
haneleri hedef alınmamıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
ÇSGB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, GİGM ve
SGK’nın acil durum risk yönetim sistemleri, müdahaleden
iyileştirme ve önlemeye kadar tüm döngü boyunca iyi bir rutin
sosyal koruma programı ile el ele çalışmalıdır.[60] Kamu
kurumları, BM kurumları (UNICEF, ILO, UNDP, UNWOMEN,
IOM, BMMYKC gibi) ile işbirliği içinde kapsayıcı ve şoka duyarlı
bir sosyal koruma çerçevesi[61] hazırlayarak “kimseyi geride
bırakmamayı” hedefleyebilir.[62]

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ortaklaşan Çalışma
İşçilerin temsil hakkı çok önemlidir. Sorunları kendileri
tarafından dile getirilmeli ve duyulmalıdır. ÇSGB, İşçi Sayıları ve
Sendika Üye Sayıları Hakkında Tebliğ, Temmuz 2021
istatistiklerine göre, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanunu ile belirlenen işçilerin sendikaya üye olabilecekleri 20
sektörde toplam 15 milyon işçi bulunmaktadır (kayıtlı olarak
istihdam edilmektedir). Bunların 2,1 milyonu sendikalıdır ve
sendikalaşma oranı %14,13’tür. Dokuma, konfeksiyon ve deri
[60] Ayrıca bakınız Dünya Bankası, 2020b. Şeker, Özen ve Erdoğan, 2020.
[61] Örneğin: UNICEF, 2019.
[62] SDG-2030 Agenda kabul edilmesiyle birlikte BM Üye Devletleri, “kimsenin geride
bırakılmayacağı” sözünü vermiştir, daha fazla ayrıntı için: UNDP, 2018.
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sektöründe 16 sendika ve toplam 1,3 milyon işçi bulunmaktadır.
[63] DİSK-’AR’ın salgın döneminde sendikalaşmaya ilişkin Nisan
2020 Araştırması şu sonuçlara ulaşmıştır: “İşçilerin %90’ı
sendikalı değildir ve %92’si toplu sözleşme kapsamında
çalışmamaktadır. Sendika üyesi işçilerin %39’u toplu sözleşme
kapsamında değildir. Sendikalı işyerlerinde Covid-19’un
oluşturduğu risklere karşı işçileri korumak için adımlar atılırken,
sendikasız işyerlerinde çalışanlar işverenin insafına kalmış
durumdadır.” Özellikle kadınlar ve gençler temsil ve söz sahibi
değildir.
Bu nedenle, MKOBİ’ler de dâhil olmak üzere tüm işyerlerindeki
işçiler için sendikalaşma ve toplu sözleşmelerin yapılması için çaba
gösterilmesi, kayıt dışı işletmelerde ve kayıt dışı işlerde çalışan
işçilerin haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi açısından
önemlidir. DERİTEKS, DERİTESK, TÜDİS, TEKSİF, TEKSTİL,
Deri, Tekstil ve Kundura İşçileri Derneği, TDKD, TDSD gibi
sendika ve işçi örgütlerinin temel amaçları, işçiler arasında
rekabet yerine dayanışma oluşturmak, işçileri temel hak ve
özgürlükleri konusunda bilinçlendirmek, hak ihlali riskleri ve
durumları karşısında zamanında müdahale etmek olmalıdır.
Ortaklaşa ve uyumlu stratejiler ve eylemler geliştirilmelidir. Tek
bir bakanlık, birlik, oda veya işveren birliği, sektörlerin insan
hakları sorunlarını tek başına çözemeyecektir. Her konuda işçi ve
işveren sendikalarına göre hareket edilmelidir. Bu kuruluşlara
devlet ve ÇSGB, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı gibi kamu kurumları her zaman danışmalı, insana
yakışır iş, çocuk ve göçmen işçi, eşit fırsatlar ve kapsayıcı iş
uygulamaları ile ilgili sektör stratejileri, eylem planları veya
müdahale programlarının geliştirilmesinde ortak olmalıdır. Eş
zamanlı olarak, sendikalar ve odalar, tüm işyerlerinde çalışma
standartlarını sağlamak için harekete geçilmesi amacıyla
hükümete ve merkezi ve yerel düzeydeki kuruluşlarına baskı
yapmalı veya düzenli olarak bilgi sağlamalıdır. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)[64], deri sektöründe çalışma standartlarına
uyumsuzluğun ve İSG risklerinin sektörel meclislerde
tartışılmasına, sektörel raporların veri toplama
[63] https://www.csgb.gov.tr/media/83673/2021_temmuz.pdf
[64] Türkiye Odalar ve Bordalar Birliği (TOBB) Türkiye’de özel sektörü temsil eden ve yerel ticaret
ve sanayi odaları, deniz ticareti ve ticaret borsalarından 365 üyesi olan en üst düzey yasal
kuruluştur.
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çalışmalarıyla güncellenmesinde öncü aktör olabilir. STK’lar,
işverenler, sendikalar, ihracatçılar, markalar ve alıcıların aktif
katılımıyla fikir alışverişi için sonuç odaklı istişare etkinlikleri
düzenlenmelidir.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) İş Sağlığı ve Hekimliği (İSİH)
şubesinin temel amacı, çalışanların çalışma ortamından
kaynaklanan sağlık sorunlarını tespit etmek ve koruyucu
önlemlere yönelik öneriler geliştirmek, iş sağlığı hekiminin
haklarını korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek, iş sağlığı ile
ilgili politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmak, işyeri
hekimlerinin mesleki yeterliliklerini geliştirmeye yönelik
mezuniyet sonrası eğitimler ve bilimsel etkinlikler düzenlemektir.
İş Sağlığı Sertifikasına sahip hekimlerin işe başlayabilmeleri için
TTB’den Yetki Belgesi almaları gerekmektedir. Bu nedenle, deri ve
deri ürünleri üreten kayıt dışı işyerlerinde meydana gelen meslek
hastalıkları ve kazalarının raporlanması ve bu verilerin İş Sağlığı
ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programına (İSG-KATİP)
girilmesi için TTB ve ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü (İSGGM) ortak projeler uygulayabilir. Bu veri açığının
kapatılması, İSG konularında farkındalığın artırılmasına ve
müdahalelerin işçilerin ihtiyaçları ışığında yapılmasına yardımcı
olacaktır.
İşçilere işverenlerinin karşılık vermesine maruz kalmadan geri
bildirimde bulunma ve şikâyetlerini ifade etme fırsatı veren
sistemler kurulmalı ve sürdürülmelidir. Ancak bulgularımız, bu
sistemlerin etkili olması için işçilerin örneğin İSG standartları,
fazla mesai, molalar, çalışma saatleri ve günleri gibi hakları
konusunda eğitilmesi ve duyarlı hale getirilmesi gerektiğini ortaya
koymaktadır. Bireysel veya toplu olarak, iş kazalarının ve hatta,
risklerin belgelenmesi, sorumlu aktörleri harekete geçirecek
kanıta dayalı savunuculuk çabalarına da katkıda bulunacaktır.
Türkiye’deki büyük üreticiler, mikro ve küçük ölçekli işletmelere
taşeronluk yaptırırken, iş ilişkilerinin resmileştirilmesinde ve
güvenli çalışma ortamlarının sağlanmasında yardımcı olmalıdır:
örneğin uzun vadeli sözleşmeler, bilgi ve altyapı ile (akıllı telefon
uygulamaları, yardım hatları, arabuluculuk gibi teknolojilerin
kullanıldığı şikâyet mekanizması gibi). Bu da ancak güvene dayalı
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ilişkiler ve uygun fiyatlar ile kurulabilir. Piyasadaki baskının
uluslararası rekabetten ve tüketici markalarının taleplerinden
kaynaklandığı göz önüne alındığında, Türkiye'deki piyasa
aktörleri ve dernekleri, endişelerini bu aktörlere toplu olarak ifade
etmenin yollarını aramalıdır. Değişim ancak Türkiye dâhil dünya
çapında
birçok
üretim
alanında
dibe
doğru
yarışın
kazanılamayacağının anlaşılmasıyla mümkündür. Bazı üreticilerin
küresel olarak Covid-19 salgınında konumlarını değerlendirmeye
başladığı (bkz. Anner 2020) ve üretici derneklerinin ulusal
sınırların ötesinde (STAR Network, Sustainable Textile of the
Asian Region gibi) işbirliği yapmaya başladığı düşünüldüğünde,
’Türkiye’deki sanayi kuruluşları da tedarik zincirlerindeki en
savunmasız durumdakiler için hak talebinde bulunmalıdır.
Hızlı değerlendirme ile Türkiye’de küçük ölçekli üretimde ciddi
eksiklikler olduğu ortaya konmuştur. Uluslararası piyasa
aktörlerinin ve tüketicilerin, hayatta kalma mücadelesi veren
insanların savunmasızlığından yararlanarak zaten var olan
zorlukları ve adaletsizliği pekiştirmeleri kabul edilemez. Bulgular,
markaların ve perakendecilerin tüm değer zincirleri boyunca insan
hakları konusunda gereken özeni uygulamaları gerektiğinin ve
dolayısıyla ilk aşamanın ötesine geçmeleri gerektiğinin altını
güçlü bir şekilde çizmektedir. Belirlenen sorunlar ancak tüketici
markaları bu konuda UNGP’yi takip ederse görünür hale gelebilir.
Atılması gereken adımlar şunlardır: İnsan hakları risklerinin
belirlenmesi ve değerlendirilmesi; bu risklere yanıt verilmesi;
alınan önlemlerin etkililiğinin gözden geçirilmesi; hesap
verebilirlik/raporlama. Bu ayrıca, iş modellerinin, satın alma
uygulamalarının ve fiyat beklentilerinin eleştirel olarak gözden
geçirilmesi anlamına gelmektedir.
Türkiye’deki büyük üreticiler gibi markalar da tabakhaneler ve
diğer tedarikçilerle uzun vadeli ticari ilişkiler kurmaya
çalışmalıdır. Değer zincirlerinde anlamlı sosyal diyaloğu teşvik
etmeli, diyaloğa katılmalı ve işçilerin iletişim kuracağı güvenli
kanallar oluşturmak üzere şikâyet giderme mekanizmalarını
(OECD yönergelerine dayalı olarak) uygulamak için iş ortaklarıyla
işbirliği yapmalıdırlar. Bulgular, tedarik zincirlerindeki sorunların
bağlamsal özelliklere göre değiştiğini açıkça göstermektedir.
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Değer zincirlerinde ve ulusal olarak işçileri koruyacak sistem
mevcut değilse, finansal ve yasal olarak muhtaç koşullardaki
insanlar sömürülmeye eğilimli olacaktır. Ancak, özellikle
Avrupa’daki markalar, bu bulguları, üretimi tüketici pazarına
yaklaştırmanın işçi haklarıyla ilgili endişeleri gidermek için yeterli
bir strateji olmadığına dair bir işaret olarak anlamalıdır. Bu
araştırma Avrupa Birliği’nde olduğu gibi hazırlanmakta olan
mevcut durum tespiti düzenlemesinin tüm tedarik zincirini
içermesi gerektiğinin bir başka kanıtıdır.

Kadınlar ve Çocuklara Özel Tasarlanmış Müdahaleler
Hızlı değerlendirme, cinsiyet ve yaşın deri sektöründe verilen
görevi etkilediğini göstermiştir. Kadın ve çocuklar, erkek işçilere
kıyasla diğer görevlere uygun görülmektedir. Bu nedenle, iş
deneyimleri erkek işçilerinkine benzememektedir. Aynı zamanda
yetişkin erkek egemen işgücüne entegre edilmiş kadın ve
çocukların kendilerine özgü ihtiyaçları da göz ardı edilmektedir.
KEİG Platformu’nun 2015 raporunda da değerlendirildiği gibi,
kadınların bu tür alışılmamış (atipik) istihdamı, işgücünün
cinsiyete göre ayrışmasının ve tabakalaşmasının bir ürünüdür.
Örneğin Adana’da Saat Kulesi yakınında bulunan Ayakkabıcılar
Çarşısı çevresinde bulunan ayakkabı atölyelerinin hemen hemen
tamamında erkekler çalışmaktadır. Bu nedenle HDD saha
çalışanları görüşme yapacak kadın işçi bulamamıştır. İstanbul
Gedikpaşa mahallesi veya Bayrampaşa Deri Sanayi Sitesi gibi
işçiler, işverenler ve ebeveynlerle görüşmelerin yapıldığı diğer
yerlerde ise durum çok da farklı değildir: Erkek çalışanların
yanında çok az kadın işçi bulunmaktadır. KEİG’in “…atipik
[alışılmamış] istihdam özellikle belirli işgücü grupları için belirgin
hale gelmiş ve bu işçi grupları kötü çalışma koşullarının hüküm
sürdüğü pazar katmanlarına sıkışmıştır. Kadınların ve özellikle
belirli kadın gruplarının (göçmen kadınlar, düşük eğitimli
kadınlar, hizmet sektöründe çalışan kadınlar) ağırlıklı olarak bu
gruplarda yer aldığı görülmektedir,” ifadesi oldukça anlamlı hale
gelmektedir.
Rapor, bu konuları derinlemesine ele alamasa da, toplumsal
cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın faydalı olacağının altını çizmiştir.
Görüşmelerde sıklıkla dile getirilen “çalışma zorunluluğu”
çocuklar için eğitimden vazgeçmek anlamına gelirken, kadınların
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mesaileri ücretsiz bakım yükleri nedeniyle evde de devam
etmektedir. Görüşme yapılan, evinde ayakkabı diken kadın işçi
gibi, pek çok kadın da iş ve özel hayat ayrımı ve dengesi olmadan,
çocukları ve ev işleriyle vb. ilgilenirken bir yandan da evden
çalışarak ayakkabı imalatında geçimini sağlamaktadır. Bu kadın ve
çocuklar çalışma hayatına katılmalarına rağmen aile kararlarına
dahil edilmemektedir. Çoğunlukla kazandıkları parayı kendileri
için harcayamamakta ve bu paranın nasıl harcanacağına dair
fikirleri sorulmamaktadır. Kısacası, bu kadınlar ve çocuklar için
tek gerçek işte (işveren ve hatta iş arkadaşlarıyla) ve evde içinde
oldukları bağımlılık ilişkisidir.
Bu hızlı değerlendirme, deri üretim sektöründeki kayıtdışı çalışma
koşullarını ve bunun bireyler ve sektör üzerindeki etkilerini
tartışmaya yönelik ilk çalışmadır. Çalışmaya katılanların uyruk,
yaş ve cinsiyetlerindeki çeşitlilik, çalışanların yaşadığı
sorunlardaki farklılıklar hakkında fikir vermesine rağmen, bu
araştırma feminist bir araştırma sorusunu ele almamış ve cinsiyet
eşitsizliğine odaklanmamıştır. Deri ürünleri imalatında kesişimsel
insan hakları ihlallerinin veya ayrımcılığın kapsamını ve bunların
kadınlar üzerindeki fiziksel, zihinsel, bilişsel ve toplumsal
etkilerini belgelemek için daha fazla saha araştırması yapılmalıdır.
Kadın tekstil ve/veya hazır giyim sektörü işçilerinin çalışma
deneyimlerine yönelik yapılan birkaç araştırma dışında (Uluğ,
2000: Kumaş ve Fidan, 2005: Suğur, 2005: Kocacık ve Ayan, 2011:
Yavuzçehre, 2014: Budak ve Demir, 2017: Erol vd., 2017: Kaya,
2018: Çakır vd., 2020), Türkiye’de ayakkabı, kemer veya çanta gibi
deri ürünleri üretimini ele alan herhangi bir çalışma
bulunmamaktadır. Ayrıca, Göç Araştırmaları Derneği’nin (GAR)
belirttiği gibi, “Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmaların sayısının
çokluğuna rağmen, kadınlar üzerinde yoğunlaşan veya konuyu
toplumsal cinsiyet yaklaşımıyla ele alan az sayıda çalışma
bulunmakta […] ücretli işlerde çalışan kadınların iş deneyimlerini
cinsiyet perspektifinden inceleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.”
(2020: 6) Kadın hakları ve/veya insan hakları örgütleri, işçi
sendikaları ve odaları tarafından yapılabilecek bu tür durum
analizi ve/veya sistemli olarak ayrıştırılmış veri toplama, kanıta
dayalı savunuculuk çabalarını, planlamayı ve iş ilkelerinde
toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasını güçlendirecektir.
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Türkiye’de az sayıda feminist ve kadın hakları STK’sı kayıtdışı
kadın çalışması, kadın işçi hakları ve çalışma koşullarını ele
almaktadır. Bu konuları insan hakları izleme, savunuculuk veya
farkındalık artırma hedeflerine dâhil etmemektedirler. Ancak bu
hızlı değerlendirme, taban örgütleri ve kadın hakları savunucuları
tarafından bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir.
Ayrıca, Türkiye’de TGDA’’da ve özellikle deri ürünleri üreten
işyerlerinde ve tedarik zincirlerinde toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet ve taciz konusunda yasa, politika ve uygulamalara genel bir
bakış ve durum analizi araştırmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Yine, kadın örgütleri ve feminist araştırmacılar; kamu kurumları,
BM kuruluşları gibi uluslararası örgütler ve ’Türkiye’de faaliyet
gösteren uluslararası kalkınma ajansları veya Türkiye’deki yabancı
diplomatik misyonlar (büyükelçilikler) için politika ve girişimlerin
tasarlanması için yol haritası sunacak deneysel çalışmalar
yürütebilir.
Son olarak, bulgular hane halkının çocuk emeğine olan ihtiyacının
ortadan kaldırılması için yetişkinlere daha kaliteli işlerin
yaratılmasının, geçim kaynaklarının çoğaltılmasının ve çocukların
okul
sisteminde
tutulmasının
hayati
önem
taşıdığını
göstermektedir. Türkiye’nin farklı illerinde üretilen farklı deri
ürünleri için üreticilerin farklı çalışma uygulamaları ve işgücü
profilleri bulunmaktadır. Bu nedenle, bu ağır ve tehlikeli sanayide
çocuk işçiliğin ortadan kaldırılması için tüm işyerlerinde geçerli
bir tek çözüm yolu veya önceden belirlenmiş bir faaliyet yeterli
olmayacak, SMART (belirli, ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi veya
ilgili ve zamana bağlı) bir hedef konulamayacaktır. Bununla
birlikte, tüm paydaşların çocuk koruma yaklaşımına sahip
olması[65] ve sahadan toplanan güncel, geçerli, izlenebilir
verilerle birlikte çocuk güvenliği ilkelerine uyması[66] oldukça
önemlidir. Bu nedenle ÇSGB İl Çocuk İşçiliğini Önleme Birimleri
[65] Örneğin:
https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2014/WCMS_245210/lang-en/index.htm
[66] Örneğin:
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8562/pdf/kcs_standards_10.14.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15852/pdf/eng-child-safeguarding-for-cvaguidance-final.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/15679/pdf/tryggare-tillsammans-childsafeguarding-policy_inkl_bilagor_-eng.pdf
Ayrıca bakınız Hayata Destek Derneği “Çocuk koruma ne demektir?”
https://www.youtube.com/watch?v=6ECI11gik3Y
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ve İŞKUR, yerel ’STK’lar, akademisyenler, sendikalar ve sanayi ve
ticaret odaları tarafından da desteklenmesi gereken önemli
kurumlardır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın deri ürünleri imalatında
mesleki ve teknik eğitime yönelik müdahaleleri ve uzun vadeli
stratejisi devam etmeli ve ihtiyaç duyulması halinde özel şirketler,
’STK’lar ve odalar tarafından desteklenmelidir.
Çocuklar esas olarak okula gitmeli ve çocukluklarının tadını
çıkarmalıyken tedarik zincirlerindeki yetişkin işçiler ve mikro ve
küçük ölçekli üreticiler aslında en az çalıştıkları malzeme kadar
değer görmelidir. Bunun nasıl sağlanabileceği konusunda bazı
önerilerde bulunulmuştur. Bu arka plan düşünüldüğünde,
Türkiye’de deri işçisi ve küçük ölçekli üretim yapan işveren
olmanın uygun şekilde değer bulacağı bir deri endüstrisinin nasıl
oluşturulacağı konusunda rol ve sorumlulukları olan tüm
aktörlerin daha fazla ve derinlemesine önerilerde bulunacağı ve
daha fazla katılım sağlayacağı kapsamlı araştırmaların yapılması
umulmaktadır.
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