ANTALYA’DA ESNAFLARA KİDEP FAALİYETİ

Kayıtlı istihdamın arttırılmasına yönelik kamuoyunda farkındalık
yaratmak amacı ile Antalya ilinin de aralarında bulunduğu, ülke genelinde
15 farklı ilde düzenlenmekte olan, “Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi
Projesi(KİDEP)”
Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği(AESOB)
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Çok sayıda esnaf, sanatkâr ve oda başkanının katıldığı toplantının
açılışında konuşan Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı
Adlıhan DERE, ülkemizde kayıt dışı istihdamı etkileyen en büyük problem
işsizliktir ve işsizliğin temelinde mesleksizlik yer almaktadır diye belirtti.
Dere ”Küresel rekabette en temel unsur iş gücünün niteliğidir. Mali
ve teknolojik alt yapı günümüzde rekabet için yeterli olmamakta ve iş
gücünün niteliği ön plana çıkmaktadır. Bir ülkenin ekonomik yapılanmasında
beyaz yakalı çalışanlar kadar, mavi yakalı çalışanlarda çok önemlidir.
Ülkemizde, ‘Ne iş olsa yaparım’ devrinin tamamlanması için mücadele etmeli
ve bunu da kararlılıkla sürdürmeliyiz “ dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkârları İle SGK Uygulamalarında Her Daim
İşbirliği İçinde Olduk

Katılımın yoğun olduğu toplantıda konuşan Antalya Sosyal Güvenlik İl
Müdürü Nejat Deniz, ülke genelinde 15 ayrı ilde tertiplenen KİDEP
projesinde Antalya esnafı ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını
belirtti.
Ayrıca, İl Müdürü Nejat Deniz konuşmasında ; “Antalya ili esnaf ve
sanatkârlar yönünden dinamik bir il. Antalya’nın esnaf ve sanatkârları ile
böyle güzel bir projede bir araya gelmenin onurunu yaşıyorum. Sosyal
Güvenlik Uygulamaları yönünden esnaf ve sanatkârlar ile her daim işbirliği
içerisinde olduk. Gelecekte de işbirliği içerisinde olacağımızdan kuşkum yok.
Kurumumuzun kapıları hepinize her daim açık. Sizlerin kapılarının da
Kurumumuza açık olduğunu biliyor ve hepinize hayırlı, bol kazançlar
diliyorum”. Dedi.
Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumunun kayıt dışılık ile mücadelede
büyük çaba gösterdiğini dile getiren Deniz, “Kurumumuz gerçekten esnaflar
ile ilgili olarak kayıt dışından, kayıt içine alma noktasında büyük çaba
göstermektedir. 2002 yılında yüzde 52.5 olan kayıt dışılığı ileri bir mücadele
yüzde 34’lere kadar geriledi. Bugün 11 farklı teşvik uygulamamız devam

ediyor. Biz Antalya İl Müdürlüğü olarak kentteki işyerlerimize ve çalışan
sigortalılarımıza, 78 milyon 574 bin TL’lik istihdama yönelik teşvik veriyoruz.
“ diye açıkladı.
Antalya Sizlerin Duyarlılığı ve Çabası İle Türkiye İkincisi
Ayrıca Deniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde,
tüm yurtta topyekûn, 07 Şubat 2017 tarihinde başlatılan “Çalışma
Hayatında Milli Seferberlik “kapsamında ilave istihdamda Antalya ilinin
Türkiye ikincisi olmasının sevincini esnaf ve sanatkârlar ile paylaştı.
Deniz, “Siz değerli esnaf ve sanatkârlarımızın, kayıtlı istihdama
gösterdiği duyarlılık ve çabalar sayesinde yaşadığımız haklı onuru bir kez
daha paylaşmanın kıvancını duyuyor, sevincini yaşıyor ve hepinize ayrı ayrı
teşekkürlerimi sunuyorum. “ dedi.
İşverenimizin İmkânı Yoksa Devletimizin Önemli Teşvik
Paketleri Var!
Antalya ilinin Çalışma Hayatında Milli Seferberlikte Türkiye ikincisi
olmasına değinen Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta Primleri Genel
Müdürlüğü, Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü ,
“Yüzde 11.1 oranı ile dünyada en çok büyüyen ilk büyük ekonomi olduk.
Sizler ile birlikte, devletin kurum kuruluşlarıyla tek vücut olup başarılı bir
performansa imza attık. İlk seferberlik başarılı sonuçlandı. İnsan zirveye
çıkar ama orada kalmak çok daha önemlidir. İnşallah Antalya’dan gelecekte
birincilik bekliyoruz. Bir sigortalı çalıştırıyorsak, ilave bir istihdam daha
kattığımızda ekonomimiz canlanır. Bir şey olmaz demeyelim. Ekonomik
sıkıntı ve gerekçeler ile işverenimiz kayıt dışı sigortalı çalıştırıyorsa, bu yola
yönelmesine gerek yok. İşverenimizin imkânı yoksa devletimizin önemli
teşvik paketleri var. Bir ayını esnafımız, bir ayını devlet ödeyecektir. Bu
konuda yasal çalışmalar devam ediyor. İnşallah faydalı bir teşvik sistemi
kurulur temennisinde bulundu.
Kayıt dışı istihdamda Türkiye’nin önemli bir yol aldığının altını çizen
Süngü, kayıt dışı istihdam ülke olarak hepimizin sorunu ve sosyal güvenliğin
sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemekte, gelecek kuşakları da tehlikeye
sokmaktadır. Bugün Türkiye’de iki kişi, bir emekliyi finanse etmektedir. Bu
da çalışan ve işveren üzerindeki yükleri git gide arttırmaktadır."
açıklamasında bulundu.
Sosyal güvenlik primlerini ödeyen işveren ve esnafı Sosyal Güvenlik
Kurumunun sahipleri ve ortakları olarak gördüklerinin altını çizen Süngü,
“Biz bu anlayış içinde hizmet vermekteyiz. Sosyal güvenlik primlerini
ödeyen işveren ve esnafımız Sosyal Güvenlik Kurumunun da aynı zamanda
sahipleri ve ortaklarıdır. Sosyal Güvenlik biliyorsunuz anayasal bir haktır.
Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak

gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Bir işverenimiz, bir esnafımız bir
işçimizin bir sıkıntısı olduğunda, devlet nerde diye sorarsa, bu soruyu
sormamız lazım. Devlet hepimiziz. Bu bilinç içerisinde, siz Antalyalı
esnafımız ile işbirliği içinde olmak mutluluk verici.” Açıklamasında bulundu.
Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarının sunumlarıyla devam eden
bilgilendirme toplantısı, esnaf ve sanatkârların sorularının cevaplanması ile
sona erdi.

