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Tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilir gelişme
ve KSS farkındalığının artırılması amaçlanmıştır.
ü

Pilot illerde 3.000 kişinin (çalışanlar, işverenler ve kamu kurumu
işveren örgütleri personeli) eğitimi
Eğitim Konuları:
o
o
o
o

ü

Çalışma standartları ve cinsiyet eşitliği,
Temiz üretim ve çevre hassasiyeti,
KSS farkındalığı eğiticinin eğitimi,
İşletmelerde sürdürülebilirlik

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe KSS Durum Raporu;
o Rapor; çalışma hakları, sürdürülebilirlik,
çevre ve temiz üretim olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.
o Makro, mezo ve mikro düzeyde politik ve stratejik önerileri
içermektedir. Rapora ihkib.org.tr sayfasından ulaşılabilir.

ü

Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe En İyi KSS Uygulamaları Raporu

ü

İnsana Yakışır İş Filmi (işveren ve işçi örgütleri, sendikalar, işçiler ve
işveren taraflarının katılımı ile)

Harnessing Sustainable Linkages for
the SMEs in Turkeys Textile Sector
Project Period: 2010-2013
Finance:
Millennium Development Goal Achievement Fund
Stakeholders: İHKİB, UNDP, UNIDO and ILO
Pilot Provinces: Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş and Adıyaman

Sustainability and increasing CSR awareness
in the textile and apparel sector
ü

3.000 persons (workers, employers and staff of public & employer
organizations) were trained in these subjects;
o Labour standards and gender equality,
o Clean production and environmental sensitivity,
o CSR awareness (training the trainees)
o Sustainability for firms

ü

CSR Assessment Report for Textile and Apparel Sector;
o The report is composed of 3 parts; labour rights,
sustainability, environment and clean production
o covers political and strategic suggestions in
macro, meso and micro levels 					
You can reach the report in ihkib.org.tr

ü

Report of CSR Best Practices in Turkish Textile
and Apparel Sector

ü

Decent Work Film (with participation of			
employment and labour organizations, unions, 				
labours and employers)

