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GİRİŞ
Tekstil sektöründe bölgesel ve yerel düzeyde
kayıtlı istihdamı teşvik edilmesi projesi;
Tekstil sektöründe şirket bazlı kurumsallaşmanın
desteklenmesi yoluyla kayıtlı istihdamın artırılması ve
kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu
gösterecek şekilde çalışanlar ve işverenler arasında
sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyinin
artırması için kamu-meslek odası-tekstil işletmeleri
arasında
üçlü
sosyal
diyalog
mekanizmasının
geliştirilmesi yoluyla kayıt dışı istihdamla mücadele
konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerinin
arttırılması amaçlanmaktadır.
Türkiye tekstilde dünyada en büyük 8 ihracatçı
ülkesinden biri olup, Çin ve Güney Kore ile birlikte en
rekabetçi 3 ülke arasında bulunmaktadır. Tekstil ve
hazır giyim sektörünün Sakarya, Yalova ve Düzce olmak
üzere 3 ilde yoğunlaştığı görülmektedir. Bölge sanayi ve
ticaret odaları verilerine göre başta konfeksiyon
ürünleri olmak üzere, tül-perde ve nakış, ev tekstili,
elyaf, iplik, kumaş, halı ve tente imalatı alanlarında
işletmelerin yüzde 33’ü Kocaeli’ de, yüzde 25’i
Sakarya’da, yüzde 27’si Düzce’de, yüzde 8’i Bolu’da ve
yüzde 7’si Yalova’da bulunmaktadır. Bölgenin Türkiye
genelinde sektördeki toplam istihdam içerisindeki payı
yüzde 2,9, sektörün bölge ekonomisi içindeki ağırlığı ise
yüzde 1,36 olarak tespit edilmiştir.

Sektördeki istihdamın ildeki toplam sanayi istihdamı
içindeki yeri en yüksek olan il, yaklaşık yüzde 40 ile
Düzce’dir. Düzce’nin sanayi kompozisyonunu içinde
tekstil ve tekstil ürünleri imalatı, ağaç ürünleri imalatı
ve makine ve teçhizat imalatı ön plana çıkmaktadır.
Tekstil sanayi, Düzce’de en gelişmiş sanayi sektörü
olarak ildeki sanayi işletmelerinin yüzde 20’sini, toplam
sanayi işgücünün yüzde 25’ini ve il sanayi sektörü
bilançosunun yüzde 2’sini oluşturmaktadır. Kayıt dışı,
vasıfsız, sigortasız işçi çalıştırma ve fason üretim tekstil
sektörünün en sorunlu alanlarıdır. Konfeksiyon
atölyelerinde çalışan işçilerin yüzde 80’i kadın işçidir.
Kadınların ekonomik, sosyal ve sendikal durumu bu
sektörde sömürünün derinliğini yansıtması bakımından
dikkat çekicidir. Çünkü bu iş kolunda kayıt dışılık yüzde
50’nin üzerindedir. Verilere göre konfeksiyon sanayinde
çalışanların yüzde 80’ine yakın bir kısmı kayıt dışı
çalışmaktadır. Tekstil ve hazır giyim sektöründe ise
kayıt dışı istihdam oranı yüzde 62 düzeyinde
bulunmaktadır. Kuralsız çalışmanın dışında; mevcut
yasalarda çalışma saati günlük 8 saat ve mesai de 3 saat
olduğu halde bu sektörde işçiler günde ortalama 12–13
hatta 14 saat çalıştırılmaktadırlar. Mesaiye kalınması ile
birlikte ortaya normal bir bünyenin kaldıramayacağı
anormal bir çalışma süresi çıkmaktadır.
Projenin genel amacı; Düzce ilinde tekstil
sektöründe kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt
dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Projenin
özel amacı ise; tekstil sektöründe bölgesel ve yerel
düzeyde kayıtlı istihdamı teşvik edilmesi, tekstil

sektöründe şirket bazlı kurumsallaşmanın desteklenmesi
yoluyla kayıtlı istihdamın artırılması ve kayıtlı
istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek
şekilde çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik
konusundaki farkındalık düzeyinin artırması için kamumeslek odası-tekstil işletmeleri arasında üçlü sosyal
diyalog mekanizmasının geliştirilmesi yoluyla kayıt dışı
istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin
kapasitelerinin artırılmasıdır.
Projenin hazırlanması süresince eş başvuru sahibi Düzce
Üniversitesi ile projenin genel çerçevesi hakkında
toplantılar düzenlenmiş ve projeye davet edilecek
iştirakçiler tespit edilmiştir. Projenin iştirakçileri Düzce
Valiliği ve Düzce İşkur İl Müdürlüğü ile projenin temel
faaliyetleri hakkında ve beklenen destekler konusunda
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Projenin iştirakçileri
Düzce’de kayıtlı istihdamın artırılması için seçilen
sektörde hem fikirdir. Aynı zamanda projeye dahil olan
tüm kurumlar Düzce’nin kalkınmasında uygulanacak bu
projenin çok önemli bir adım olduğunu düşünmektedir.
Proje kapsamında Tekstil Koordinasyon Komitesi’nin
oluşturulacaktır. Bu komite işveren temsilcileri, yerel
otoriteler ve sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere
altı kişiden oluşacaktır. Projenin birinci ayında tekstil
platformunun kurulma çalışmaları başlatılacaktır.
Platformun en önemli amacı, Düzce’de tekstil
sektöründe kayıtlı istihdamın artırılması ve tekstil
sektörünün Düzce’de geliştirilmesi için yürütülmesi
gereken çalışmalar için stratejilerin üretilmesi ve

yönetilmesidir. Komite aylık düzenli toplantılar
düzenleyerek projenin faaliyetleri ve tekstil sektörünün
Düzce’de geliştirilmesi ile ilgili kararlar alacaktır.
Küçük tekstil işletmeleri ve küçük tekstil işletmelerine
işveren küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik
kayıtlı İstihdamın avantajları ve kayıt dışı istihdamın
riskleri ile ilgili bir kitapçık hazırlanacaktır. Tekstil
şirketlerine yapılacak çalışma ziyaretlerinde bu
kitapçıklar dağıtılarak kayıtlı istihdam konusunda
farkındalık
artırılmaya
çalışılacaktır.
Tekstil
işverenlerine yönelik düzenlenecek çalıştay ve
kahvaltılı toplantılarda kayıtlı istihdamın teşvik
edilmesinin yanı sıra Devlet destekleri ve ISO 9001
eğitimlerinin de tanıtımı yapılacaktır.
Projenin süresi 12 aydır. Tekstil firmalarının temsilcileri
düzenlenecek kahvaltılı toplantılarına ve eğitimlere
katılım konusunda isteklidirler.
Bu Rehber Tekstil Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşvik
Edilmesi projesi kapsamında hazırlanmıştır.

1. Proje Yönetim Kurulu
Proje yönetim kurulu; Düzce Ticaret Odası’ndan 3
kişi, Düzce Ticaret Üniversitesi’nden 2 kişi ve Düzce
Valiliği ve Düzce İşkur İl Müdürlüğü’nden birer kişi
olmak üzere toplam 7 kişi’den oluşmaktadır.
Görev ve sorumlulukları; Proje Yönetim Kurulu her
ay en az bir kere toplanacaktır. Birinci Yönetim Kurulu
toplantısı projenin birinci ayında düzenlenecektir.
Birinci YK toplantısında, projenin genel tanıtımı
yapıldıktan sonra, projenin aktivite planı tanıtılacak ve
proje kapsamında istihdam edilecek personellerin nasıl
seçilecekleri detaylandırılacak ve projenin ilk 5 ayında
başlaması gereken faaliyetler tartışılacaktır.

2. Proje Uygulama Birimi
Proje uygulama birimi; proje koordinatörü, proje
asistanı ve Düzce TSO’da projeden sorumlu yöneticiden
oluşmaktadır.
Görev ve sorumlulukları; 12 ay boyunca proje
aktivelerin uygulanması, raporların hazırlanması,
toplantı
tutanaklarının
ve
dokümanlarının
arşivlenmesinden sorumludur. Ayrıca bu ekip proje
kapsamında gerçekleştirilecek 4 adet kahvaltılı toplantı
ve çalıştayların organize edilmesi ve Düzce TSO’a bağlı
tesktil firmalarının ziyaret edilerek Kayıtlı İstihdamın

avantajları ve kayıt dışı istihdamın riskleri ile ilgili
kitapçığının ve proje kapsamında düzenlenecek
eğitimlerin tanıtımın yapılmasını organize edecektir.

3. Proje Yayın Ekibi
Proje yayın ekibi; Düzce uygulama ekibinden bir,
Düzce Üniversitesi’nden bir ve Düzce İşkur İl
Müdürlüğü’nden bir kişi olmak üzere toplam üç kişiden
oluşmaktadır.
Görev ve sorumlulukları; Proje kapsamında
hazırlanacak kayıtlı İstihdamın avantajları ve kayıt dışı
istihdamın riskleri ile ilgili kitapçığının basım öncesi
incelenmesi ve değerlendirmenin proje yönetim
kuruluna sunulmasından sorumludur. Bu ekip ayrıca
proje kapsamında hazırlanacak poster, el ilanı
vb.lerinin son kontrolünden sorumludur.

4. Platform Güncelleme Ekibi
Platform Güncelleme ekibi; web sitesi güncelleme
konusunda Düzce TSO’da çalışan deneyimli görevli iki
kişiden oluşmaktadır.
Görev ve sorumlulukları; Platform güncelleme ekibi
platform
oluşturulduktan
sonra
platformun
güncellemesinden sorumlu olacaktır.

5. Platform Lansman Ekibi
Platform Lansman Ekibi; Düzce Valiliği’nden bir,
Düzce TSO’dan bir ve Düzce Üniversitesi’nden bir
kişinin katılımı ile oluşturulacaktır.
Görev ve sorumlulukları; Projenin son ayında
platformun lansmanı’nın gerçekleştirilebilmesi için
lansmandan
sorumlu
firma
ile
görüşmeler
gerçekleştirecek ve lansmanın başarılı geçmesi için iki
aylık bir süre için görevlendirilecek 3 kişilik bir ekiptir.

6. Düzce Tekstil Koordinasyon Komitesi
Düzce TSO Düzce’de yer alan paydaşlar ile tekstil
sektörünün gelişmesi için çalışmalar yürütmektedir.
Ancak çalışmalara Düzce’de yer alan tüm paydaşların
dahil edilmesi, tekstil sektörünün ihtiyaçlarına göre
eğitim,
seminer,
çalıştay
vb.lerinin
online
düzenlenebilmesi ve ilgili paydaşlar ile kesintisiz
iletişimin sağlanması için bir Tekstil Koordinasyon
Komitesinin oluşturulması zorunluluk göstermektedir.
Düzce Tekstil Koordinasyon Komitesi; Düzce TSO
Tekstil Grubu’ndan 4 üye; Düzce Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulu Tekstil-Giyim Teknolojisi’nden 4 öğretim
üyesi, Düzce Valiliği’nden bir ve Düzce İşkur İl
Müdürlüğü’nden 1 kişi ve ilgili diğer paydaşlardan 3
kişiden olmak üzere 13 kişiden oluşmaktadır. Bu Komite

proje süresince her iki ayda bir toplanacaktır. Komite
13 kişiden oluşmaktadır.
Görev ve sorumlulukları;
• Tekstil sektöründe kayıt dışı istihdamın
azaltılması için proje kitapçığını tekstil firmalarında ve
Düzce’de tanıtımının yapılması
• Düzce Tekstil Sektörünün sorunları,
yolları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi
• Tekstil
firmalarına
kahvaltılı toplantılara katılım

yönelik

çözüm

düzenlenecek

• Proje
kapsamında
oluşturulacak
Platformunun Güncellenmesinin Yönetilmesi

Tekstil

• Tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan eğitimlerin
belirlenmesi, sorunlara yönelik çalıştay ve seminerlerin
belirlenmesi
Düzce TSO’ya bağlı tekstil firmalarına düzenlenecek
çalışma ziyaretleri şu şekilde düzenlenecektir:
1. Ziyaretler Tarih ve Saatlerinin belirlenmesi:
Ziyaret saatlerinin belirlenmesi için proje asistanı
tekstil firmalarını telefon ile arayarak randevu
saatlerinin belirleyecektir. Bir haftada 5-10 firma
ziyareti planlanmaktadır. Firmaların iletilişim bilgileri
Düzce TSO tarafından sağlanacaktır. Proje asistanı
tarafından ziyaret takvimi dokümanı oluşturulacaktır.

2. Ziyaret Sırasında Takip Edilecek Gündem:
Firmalara düzenlenecek ziyaretlerde takip edilecek
gündem aşağıdaki gibidir:
•

Tanışma

•

Proje Tanıtımı

•

Proje Kitapçığının Tanıtımı

•

Tekstil sektörü ve firma sorunları ile sohbet

•

Proje Eğitimlerinin duyurusunun yapılması

•

Tekstil Platformunun duyurusunun yapılması

• Başkan tarafından imzalı Düzce
Toplantıya Davet Mektubunun verilmesi

Kahvaltılı

3. Ziyaret Süresi: Ziyaret süresi maksimum 2 saat
olarak planlanmıştır.
4. Ziyaret Sırasında Yapılması Planlanan Duyurular:
Ziyaret sırasında platform ve eğitimlerin duyurusunun
yapılması planlanmaktadır. Ziyaret sırasında firmalara
proje el ilanları ve 1 adet poster bırakılacaktır. Ayrıca
firma yöneticileri Düzce TSO tarafından düzenlenecek
kahvaltılı toplantılarına davet edilecektir.
5. Yapılan Ziyaretler ile İlgili Haber Bültenlerinin
Hazırlanması: Proje asistanı her ziyaret ile ilgili
fotoğraflar çekecek ve bu fotoğrafları arşivleyecektir.

Haftalık olarak yapılan ziyaretler ile ilgili Düzce TSO
web sitesinde haber yayınlanacaktır. Ziyaretler
tamamlandığında Ziyaretler hakkında proje asistanı
tarafından görünürlük kurallarına dikkat edilerek bir
haber bülteni hazırlanacaktır. Bu haber bülteninin
tasarımı ve basımı yüklenici firma tarafından
yapılacaktır. 500 adet haber bülteni basılacaktır.
Kahvaltılı toplantılarda ve lansman sırasında haber
bülteni katılımcılara dağıtılacaktır. Ayrıca haber bülteni
Tekstil platformundan indirilebilecek ve takip
edilecektir. Tekstil Platformunda proje ile ilgili
haberler bölümünden tüm ziyaretler ile ilgili kısa
haberlerin duyurusu yapılacaktır.
6. Ziyaret
Değerlendirme
Raporlarının
Oluşturulması: Ziyaretlerin değerlendirilebilmesi için
Tekstil Koordinasyon Komitesi ile birlikte bir Ziyaret
Değerlendirme rapor şablonu oluşturulacaktır. Bu rapor
ile ilgili şablon proje koordinatörü tarafından Tekstil
Koordinasyon
Komitesine
sunulacaktır.
Tekstil
Koordinasyon Komitesi’nin geri bildirimlerine göre rapor
son halini alacaktır. Bu rapor ziyaret sonrasında proje
asistanı tarafından doldurulacak. Proje koordinatörü
tüm raporları konsolide ederek bu raporlardan oluşan
özeti tekstil koordinasyon komitesi ile paylaşacaktır.

www.kayitlitekstil.org

facebook.com/kayitlitekstil

twitter.com/kayitlitesktil

ikgproje@duzcetso.org.tr

“Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Düzce TSO sorumludur
ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.”

