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Mothercare Grup 

Türk Fabrikalarında Suriye’li Mülteci Politikası ve İyileştirme Rehberi 

 
Mothercare, Türkiye’de konfeksiyon ve tekstil sektörlerinde çalışma imkanlarını araştıran, 
giderek sayıları artan Suriye’li mülteciler konusunda bilinçlidir.  

Mothercare, ayrımcılık ve Suriye’li mültecilerin istismar edilmesini yasaklamıştır. Biz, bu 
mültecilerin kötü durumlarına yakınlık duyuyor, ve zaten zor olan durumlarını daha da 
kötüleştirmemek için bütün Türk üreticilerimizden Türk Kanunlarına ve ETI Temel Şart ve 
Koşullarına dayanmış olan Çalışma Kurallarımıza uyumlu çalışmalarını sağlamamız 
gerekmektedir.    

 
Ocak 2016’da, Türkiye Hükümeti sığınmacıların bazı koşullar ile çalışma izni alabilmeleri için 
yeni bir yönetmelik yayınlamıştır. Bu yönetmelik ile ilgili daha fazla bilgiyi bu dökümanın 
sonunda bulabilirsiniz.   

Sonuç olarak, Mothercare’in bütün üretücüleri aşağıdaki gerekliliklere uymalıdır.  

 
1. Bütün çalışanlar kanuni olarak kayıtlı olmalıdır ve bütün kanunen gerekli olan çalışma 

izini evraklarının kopyalarını işbaşı yapmadan önce sağlamalıdır. Bununla birlikte, yaş 
kanıtı, iş sözleşmesi, çalışma saatleri ve maaş bordroları dahil olmak üzere evraklar 
firmada tutulmalıdır. 
 

2. Suriyeli mültecilerin çalıştırılması durumunda üreticiler Mothercare firmasına hemen bilgi 
vermelidir ve mültecilerin çalışma izni almaları konusunda destek olma konusunda 
taahüt vermelidir. (Aşağıdaki iyileştirme prosedürüne bakınız) 
 

3. Üreticiler, Suriyeli mülteciler için ayrımcılık konusunda sıfır tolerans yaklaşımında 
bulunmalıdır. Bütün Suriyeli mültecilere, Türk İş Kanununda ve bizim Çalışma 
Koşullarımızda belirtildiği gibi Türk çalışanlar ile aynı muamelede bulunulmalıdır. Bu 
çalışanlar asgari çalışma yaşında olmalıdırlar, en az ulusal asgari ücret almalıdırlar, 
fazla mesai primleri, haftalık dinlenme günü, hizmet iş akti ve iş sağlığı & güvenliği 
eğitimleri sağlamalıdır. 
 

4. Bizim Çalışma Koşullarımız’da belirtildiği gibi Suriyeli mültecilerin çalışması gönüllülük 
esasına bağlı olmalıdır. Bütün çalışmalar gönüllülük esasına bağlı olmalıdır ve herhangi 
bir ceza veya yaptırım olmamalıdır.  
 

5. Üreticiler Suriyeli mülteci istihdam ederler ise, derhal Morhercare’I bilgilendirmelidirlerdir. 
Biz, üreticilerimize Suriyeli mültecilerin çalışmaları ile ilgili konuların çözülmesi ile ilgili 
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yardımcı olacağız. Ancak, konunun bizlere bilgilendirilmemesi sıfır tolerans olarak işlem 
görecektir.  
 

6. Üreticiler, tedarik zincirlerinde bildikleri herhangi bir küçük yaşta Suriyeli mülteciyi derhal 
Mothercare’e bildirmelidirler. Bu durumda, Çocuk İşcilik Politikasını uygulamak üzere 
üreticilerimiz ile birlikte çalışmalar gerçekleştireceğiz.    
 

7. Üreticiler, bütün fason üretim birimlerini bildirmelidirler.   
 

İYİLEŞTİRME PROSEDÜRLERİ 
Giriş 
 

Mothercare üretim zincirinde Suriyeli mültecilerin çalışması durumunda aşağıdaki prosedürler 
uygulanmalıdır.   

Bu prosedürler denetmenin (gerektiğinde), üreticinin, çalışanın ve Mothercare firmasının alacağı 
aksiyonlar ile organize edilmiştir.  

Türk Kanununda, Türk fabrikalarında çalıştırılabilecek Suriyeli mültecilerin sayıları ile ilgili bir 
sınırlama vardır. Bu sayı çalışan toplam Türk çalışanların sayısının 10%’udur.  

 
1. Dökümanlı Suriyeli Mülteciler 

 Üreticiler, çalışanların doğru evrak ve izinleri olsa bile tedarik zincirlerindeki bütün 
Suriyeli mültecileri Mothercare firmasına haber vermelidirler.  

2. Kayıtsız Suriyeli Müteciler, iki senaryo vardır:  

a) Çalışma izini için başvuruda bulunulabilir (10% sınırının uygulanmaması halinde vb.); 
veya 
b) Çalışma izini için başvuru seçeneği olmaması (Sınırın ulaşılmış olması veya çalışanların 
başvurmak istememesi durumunda) 
 
Her iki senaryoda bu prosedürlerin içinde dikkate alınmıştır.   

 

Kim? Aksiyonlar 

Denetmen 

 

 

 

Bu dökümanın bir kopyasının firma üst yönetimine sağlandığından emin 
olun (İngilizce ve yerel dilde) 

Suriyeli mülteci olması halinde Mothercare firmasına derhal haber verin 
(Değerlendirme raporunun gönderilmesinden önce ve 24 saat içinde). 
Aşağıdaki bilgileri dahil ediniz:  
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Kim? Aksiyonlar 

Denetmen 

Devamı 

• Ziyaret tarihi 
• Firma isim ve adresi 
• Kaç mülteci istihdam edilmektedir ve çalışma izinleri var mıdır? 
• Mülteci(lerin) çalışma izini başvuru aşamasında olup olmadığını 

ve mevcut durumlarını tespit edin.  
• Fabrika’nın Suriyeli mülteci sayı sınırını ve aşılıp aşılmadığını 

tespit ediniz 
• Bütün bireylerin isimleri, yaşları ve iletişim bilgileri 
• Kabul edilebilir yaş evrakları bulunmalı 
• Herhangi bir Mothercare politika ihlalini (yukarıdaki 1 – 7 

noktaları) 
 
Önemli notlar: 

1. Herhangi bir çalışan küçük yaşta ise, derhal Mothercare firmasına 
haber verin ve Çocuk İşçilik İyileştirme Politikasına başlayın 

2. Her mültecinin gereken talimatlara ilgili dilde sahip olmalarını 
sağlayın (aşağıda ‘çalışanlar’ bölümüne bakınız) 

3. Mültecilerin okuyamaması durumunda, atmaları gereken adımları 
ve sonraki aşamaları lütfen siz açıklayınız (gerekirse tercuman ile)  

4. Mültecinin fabrikada istihdam edilememesi durumunda sebeplerini 
ve tazminat koşullarını anladıklarına emin olun 

5. Üreticinin gereklilikleri anladığına emin olunuz 

Üretici Suriyeli mülteci çalıştırılması durumunda Mothercare firmasına haber 
verilmelidir 

Fabrikalarınızda dökümansız Suriyeli mülteci çalışması durumunda bu 
prosedürleri uygulamalısınız ve Mothercare firmasına bilgi vermelisiniz  

Dökümansız Suriyeli mülteciler ile ilgili iki senaryo vardır: 

a) Çalışma izinine başvuru yapılabilmesi durumu (Sayı sınırı 
aşılmadıysa). Ureticilerin yapması gerekenler:  

 

1. Suriyeli mülteci(leri) yerel yetkililer ile kayıt altına almalı ve her 
çalışanın izin başvurusu ile ilgili destek vermelidirler   

2. Politikamızda (yukarıda) belirtildiği gibi bütün çalışanlara adil 
davranıldığından emin olmalıdırlar. Bu, çalışaların yetkililer ile kayıt 
işlemleri sırasında zamana ihtiyaç duymaları halinde en az ulusal 
asgari ücretin ödenmesini kapsamaktadır. Mothercare firmasına kanıt 
sunmanız gerekecektir.   
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Kim? Aksiyonlar 

Üretici devamı 1. Yerel kanunları uygulayın ve çalışanın Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 4817 sayılı kanunun 2016/8375 sayılı 
yönetmeliği olan Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma 
İzinlerine Dair Yönetmelik gereğince başvuru yapmasını 
sağlayınız – daha fazla bilgi dökümanın sonundadır. Ayrıca Türk 
üreticilere daha önce gönderilen Çalışma İzni Başvuru Rehberi 
rehberine bakınız (kopyaları mevcuttur). 
 

2. Mültecilere başvuru aşamalarını alamaları için İnsan Kayakları 
desteği verin ve tercüme gerekirse yardımcı olun.  
 

3. Mothercare firmasına denetimden sonra iki hafta içinde ve daha 
sonra düzenli olarak çalışma izni başvuru aşaması ile ilgili bilgi 
gönderin (veya bu iyileştirme evrakını aldıktan sonra).  
  

4. Bütün çalışanlar için personel dosyaları ve iş sözleşmeleri, 
mülteciler iççin kayıt evrakları kopyaları ve izinleri 
bulundurulmalıdır.  
 

5. Evrakları mevcut değil ise ve sayı sınırı dolmuş ise yeni Suriyeli 
mülteci istihdam etmeyin.  
 

6. Fabrikanızda işe başlangıç tarihinden itibaren brüt asgari ücret 
sağlanmadı ise bu çalışana önceki aylardan ödenmesi gereken 
farkın ödeyin.    
 

a. Çalışma izni başvurusu yapılamama durumu – Sayı limit 
sınırında ise veya çalışan kayıtlı olmak istemiyor ise.  
 

1. Çalışan eğer kayıtlı olmak istemiyor ise, bunun sorun olmadığını 
ve destek sağlayacağınızı tekrarlayın. Eğer hala kayıtlı olmak 
istemiyor ise, aşağıdaki 2 numaralı maddede belirtilen aynı 
prosedürü uygulayın.  
 

2. Eğer Suriyeli mülteciler ile ilgili sayı sınırı üzerinde iseniz, 
firmanızda çalışan mülteci sayısını azaltmanız gerekmektedir:  
 

a) Mülteci(ler) ile iş ilişkisini derhal kesin.  
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Kim Aksiyonlar 

Üretici devamı b) Kayıpları telafi edin. İhbar ve kıdem ücretlerini bir ay içinde ödeyin. 
İhbar tazminatı bir aylık net ücretten ve kıdem ve ihbar tazminatı 
bir sene çalışanlar için yerel kanunun belirttiğinden daha az 
olamaz.  
 

Yukarıdaki gereklilikler ile ilgili anlamadığınız bir konu var ise lütfen 
Mothercare yetkilisi ile iletişime geçiniz.  

Çalışan Türkiye’de yaşamak ve çalışmak istiyorsanız, yetkili mercilere kayıtlı 
olmalısınız ve çalışma izni için başvuruda bulunmalısınız. Çalışma izni 
başvurusu yapmak istemiyorsanız, çalışamazsınız.   

Onay alınması 6 aya kadar sürebilir ve yetkili devlet kurumlarını ziyaret 
etmeniz gerekebilir.Bu konu hemen düzenlenebilecek bir konu değildir 
ancak size ve firmaya daha sonraki adımlar ile ilgili tarafımızdan bilgi 
verilecektir.  

Fabrikalar’da istihdam edilebilecek Suriyeli mültecilerin sayısı ile ilgili 
kanuni bir sayı sınırı vardır – bu sayı firmada toplam Türk çalışanların 
10%’u dur.  

 Çalışma izni başvurusu mümkün ise (Sayı sınırı aşılmadı ise vb): 

1. Fabrika, mümkün oldukça çabuk çalışma izni başvurusu 
yapabilmeniz için size yetkili yerel mercilere kayıt ettirecektir.   

2. Yerel mercilere kayıt işlemi ve çalışma izni başvurusu için 
işvereninizin sorumluluğudur. Verilecek rehberlik eşliğinde 
zamanlıca izin başvurusunda bulunmak sizin sorumluluğunuzdur.  

3. Çalışma Koşullarımızda ve Türk İş Kanununda belirtildiği gibi 
sizlere Türk çalışanlar ile aynı haklar sağlanmalıdır. Asgari çalışma 
yaşında olunmalıdır, en az brüt asgari ücret ve fazla mesai 
ödeneği, hafta tatili, iş sözleşmesi ve iş sağlığı & güvenliği eğitimi 
sağlanmalıdır.     

4. Gönüllülük esasına bağlı çalışmasınız ve herhangi bir ceza veya 
yaptırım olmamalıdır.  

5. İşten başvuru prosesi için izin almanız gerekir ise en az brüt asgari 
ücret sağlanacaktır; ancak bu izin ile ilgili müdürünüze haber 
vermeli ve gelişmeler ile ilgili bilgilendirmelisiniz.  
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Kim Aksiyonlar 

Çalışan 

devamı 

Daha fazla bilgiyi aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz:    

Türkçe: 
http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/april-2016-
brosu-birlesik-work-permit-guidelines-turkey.pdf 
Arapça: 

http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/april-2016-
work-permit-guidelines-arabic_0.pdf 

İngilizce: 
http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/reports/july-2016-
work-permit-guideliens-english.pdf   

a) İzin başvurusu mümkün değil ise – sayı sınırı ulaşılmadı ise vb. 

Ne yazık ki, sayı sınırı ulaşıldığı için bu fabrikada çalışamazsınız. Ancak: 
Kıdem ve ihbar tazminatınız ödenecektir. İhbar tazminatı bir aylık net 
ücretten ve kıdem ve ihbar tazminatı bir sene çalışanlar için yerel kanunun 
belirttiğinden daha az olamaz.  

Mothercare Üretici/fabrika ile özel durumların görüşülmesi ve bu iyileştirme rehberi 
aksiyon planı ile ilgili toplantı ayarlanması. Küçük yaştaki ve Suriyeli 
mültecilere karşı herhangi bir ayrımcılık iddiasının acilen sooruşturulması.   

İki hafta içinde fabrika ile birlikte hareket ederek son durumu anlamak ve 
Suriyeli mültecilerin kayıtları ile ilgili kanıtları incelemek.  

Aksiyon planının takip edildiğini ve üreticinin düzenli güncelleme 
yapılmasının sağlanması.  

 
Daha fazla bilgi ve tavsiye için: 

1. Publication in Turkish of the 2016/8375 ‘Regulation on Temporary Protection Provided 
Foreign Work Permits’: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160115.htm  

2. The Turkish Ministry of Labour and Social Security: www.csgb.gov.tr 
3. The Directorate General of Migration Management for the Turkish Ministry of Interior 

Affairs: www.goc.gov.tr 
4. The International Organisation for Migration – Turkey: www.turkey.iom.int 
5. The Turkish Branch of the UN Refugee Agency: www.unhcr.org.tr 
6. The Fair Labor Association - FLA. http://www.fairlabor.org/  

 
 Daha fazla bilgi sağlayabilecek Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel paydaşlar: 

1. Refugee Support Centre http://www.mudem.org/ 
2. ASAM http://www.sgdd.org.tr/en/Refugee-Assistance-Project-Istanbul-Sakarya-Izmir-i4 
3. HRDF (Human Resource Development Foundation)   

http://www.ikgv.org/eng_ikgv_gecici/objectives.htm 


