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ÖNSÖZ / PREFACE

Kayıt dışı istihdam sorunu ülkemizin
en önemli sorunlarından biridir. Bu sorun
bireyler üzerinde çok ciddi sosyal güvenlik hak kayıplarına yol açarken, Kurumsal
düzeyde de bütçe gelir gider dengelerini
olumsuz yönde etkilemekte ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sisteminin oluşturulmasında engel teşkil etmektedir.
Büyük sosyal güvenlik reformu kapsamında üç kurumun birleştirilmesiyle kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son
on yılda gerçekleştirdiği atılımlar sonucu
kayıt dışılık oranlarını yüzde 52’den yüzde
33’e kadar çekerek önemli bir başarı elde
etmiştir. Bu çerçevede önemli adımlardan
birisi 2010 ila 2012 yılları arasında Ülkemiz
ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen Yenilikçi Yöntemler ile Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi (KİTUP I) olmuştur. Söz konusu projenin başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine 2014 yılı Eylül ayında KİTUP I’in devamı niteliğinde ancak çok daha kapsamlı
bir şekilde tasarlanmış Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi
(KİTUP II) hayata geçirilmiştir. KİTUP projelerinin en önemli özelliği, denetimin yerini rehberliğin, cezanın yerini teşvikin aldığı yaklaşımın yaygınlaştırılması ve yerel uygulamaların desteklenmesi olmuştur.Tanıtım kitabımızın iç kısımlarında detaylarını bulacağınız üzere KİTUP II’nin
Teknik Destek, Mal Alımı ve Hibe olmak üzere üç bileşeni vardır ve 2016 yılı Eylül ayı itibariyle
Teknik Destek ve Mal Alımı bileşenleri tamamlanmış bulunmaktadır.
Bir taraftan Teknik Destek Bileşeni kapsamında gerçekleştirilen eğitimler, farkındalık arttırma faaliyetleri, akademik çalışmalar ve Mal Alımı Bileşeni kapsamında satın alınan 35 adet

Unregistered employment is one of the most significant problems facing
our country. It leads to a significant violation of the rights of individuals, as
well as having a negative impact on both budgetary income and expenditure
at the institutional level. It also represents an obstacle to the construction of a
sustainable social security system.
The Social Security Institution (SSI), which was established by the merging
of three institutions within the scope of the master social security reform,
accomplished much by decreasing the rate of unregistered employment from
52% to 33% thanks to the reforms it implemented over the last decade. The
Project for Promoting Registered Employment through Innovative Methods
(KİTUP I), which was jointly financed by our country and the European Union
during the period 2010 to 2012, was one of the most significant steps taken in
this context. Upon the successful completion of this project, as a continuation
of KİTUP I, the Project for Promoting Registered Employment through
Better Guidance and Inspection (KİTUP II), which was designed in a more
comprehensive manner than the previous project, was launched in September
2014. The most important characteristic of both these KİTUP projects was
the approach they promoted, which replaced inspection with guidance and
punishment with incentives and support for local practices. As you will find
detailed information in the compendium, KİTUP II involves three components,
namely the technical assistance, supply of equipment, and grant components.
As of September 2016, the technical assistance and supply of equipment
components have been completed.
The capacity of our institution to tackle unregistered employment was
enhanced through trainings, awareness raising activities, and academic efforts
under the scope of the technical assistance component on one hand and
through the use of 35 mobile service vehicles and 2000 tablet PCs purchased
under the scope of the supply of equipment component on the other.
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Diğer taraftan, Hibe Bileşeni kapsamında kendi bölgesel sorunlarını ve çözüm
yollarını en iyi ortaya koyan ve Ülkemizin
farklı yerlerinden başvuran 39 adet yerel
proje hibe ile desteklenerek kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi noktasında yerel
aktörlerin etkinliği ve sosyal diyalog mekanizmaları arttırılacaktır.Söz konusu
hibe projeleri 2016 yılı Temmuz ayı itibariyle uygulanmaya başlamıştır ve 12 ay
içerisinde tamamlanacaktır.

Kapanış Konferansı
Closing Conference

Bu vesileyle KİTUP II’nin başarılı bir şekilde tamamlanan Teknik Destek ve Mal
Alımı Bileşenlerinin uygulanmasında emeği geçen operasyon koordinasyon birimi üyeleri Kurum personelimizi ve teknik destek ekibini kutlarım. Ayrıca projenin uygulanmasında
desteğini esirgemeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun değerli yetkililerine teşekkür ederim. Öte yandan, henüz uygulanmaya başlanan Hibe Projelerinin çok önemli faaliyetler ve çıktılarla sonuçlanacağına ümit eder, yerel
proje sahiplerine başarılar dilerim.

I would like to take this opportunity to
congratulate the staff of the Operation
Coordination Unit at the SSI as well as the
Technical Assistance Team who contributed
to the implementation of the technical
assistance and supply of equipment
components of KİTUP II, which were both
well accomplished. I also would like to thank
the officials at the Ministry of Labour and Social Security and the European Union
Delegation to Turkey who provided full support for the implementation of this
project. Lastly, I would like to mention that I hope the grant projects will deliver
very valuable activities and results, and I wish all the best for the local project
owners.

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

Dr. Mehmet Selim BAĞLI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI

PRESIDENT OF THE SOCIAL SECURITY INSTITUTION

ÖNSÖZ / PREFACE

In addition, the effectiveness of local
actors and social dialogue mechanisms will
be improved in terms of promoting registered
employment through the support given to 39
local projects that highlight local problems
and identify the most appropriate solutions
from all over Turkey as part of the grant
component. These grant-related projects
began in July 2016 and they will be completed
within 12 months.

mobil hizmet aracı ve 2000 adet tablet
bilgisayar vasıtasıyla Kurumumuzun kayıt dışı istihdamla mücadele kapasitesi
arttırılmıştır.
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ETKİN REHBERLİK VE DENETİM YOLUYLA KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ OPERASYONU (KİTUP II)
OPERATION FOR PROMOTING REGISTERED EMPLOYMENT THROUGH BETTER GUIDANCE AND INSPECTION (PREII)
Toplam Tahmini Bütçesi: 13.512.681,17 €

GİRİŞ / INTRODUCTION

Bileşenler

Total Estimated Budget: € 13.512.681,17

Bütçe Miktarı (Avro)

Components

Budget Sum (Euro)

Teknik Destek Bileşeni

3.184.702

Technical Assistance Component

3.184.702

Mal Alımı Bileşeni

1.732.800

Supply of Equipment Component

1.732.800

Hibe Bileşeni

8.595.179,17

Grant Component

8.595.179,17

TOPLAM

13.512.681,17

TOTAL

13.512.681,17

Mali Kaynak: Projenin yüzde 15’i ulusal kaynaktan (2.026.902 €) ve yüzde 85’i AB
kaynağından (11.485.778.99 €) karşılanmaktadır.
Projenin Amacı: Sosyal Güvenlik Kurumu'nun rehberliğe dayalı denetim anlayışını
merkezi ve taşra düzeyinde yaygınlaştırmak, denetim ve rehberlik hizmetlerinde teknolojinin kullanımını artırmak, personel kapasitesini geliştirmek ve hibe bileşeniyle alanda
proje üreten paydaşları desteklemek amacını taşımaktadır.

Financial Resources: 15% of the project is defrayed by national resources
(€ 2.026.902), while the remaining 85% is financed by European Union (EU)
resources (€ 11.485.778.99).
Objectives of the Project: The project's objectives are to extend the scope of Social
Security Institution's approach to guidance-based inspection at both the central and local
level, to enhance the use of technology in inspection and guidance services, to develop the
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capacity of personnel, and to support all stakeholders who establish projects in this area by
benefiting from the grant component.

Bileşenler

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Mal Alımı Bileşeni

Mart 2014

Temmuz 2015

Teknik Destek Bileşeni

Eylül 2014

Ekim 2016

Components

Start Date

End Date

Hibe Bileşeni

Temmuz 2016

Temmuz 2017

Supply of Equipment Component

March 2014

July 2015

Technical Assistance Component

September 2014

October 2016

Grant Component

July 2016

July 2017

Kayıt dışı istihdam devlet için gelir kaybı, kayıt dışı çalışanlar için ise sosyal güvenlik
haklarının kaybı anlamına gelmektedir. Türkiye kamu sektörünün işgücü piyasasındaki
güçlüklerle başa çıkabilme konusundaki verimliliğini arttırmak için kayıt dışı istihdam
alanında yeni bir yaklaşım benimsemiş olup söz konusu yaklaşım, bildirime dayalı cezalandırmalardan daha ziyade rehberlik ve denetim yoluyla kayıt dışı istihdamın önlenmesidir. Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin (AB) işbirliğiyle kayıtlı istihdam düzeyini arttırmak amacıyla uygulamaya konulmuştur.
Kayıtlı istihdamın önemi 2000 yılından bu yana Türk kamu politikasının gündeminde
olmuş ve bu durum büyük ölçüde sosyal politika ve istihdam alanında Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun verilerine göre, 2002 yılında %53 seviyesinde olan kayıt dışı istihdam
son on yılda yaklaşık olarak %18 azalarak Haziran 2015 itibarıyla %33,6’ya gerilemiştir.
Kayıt dışı istihdamın bu seviyeye gerilemesinde izlenen başarılı istihdam politikalarının,
teşviklerin, denetimlerin ve uygulamaya konan AB projelerinin etkisi büyüktür. Kaydedilen bu büyük ilerlemeye rağmen kayıt dışı istihdam halen Türkiye’de işgücü piyasasında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri olmaya devam etmektedir. Türkiye’de kayıt
dışı istihdamın sürdürülebilir seviyelere çekilene kadar kayıtlı istihdamı teşvik edecek
tedbirler alınması ve yapısal çözümler üretilmesi kaçınılmazdır.
Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın “İstihdam” öncelik ekseni altında
yer alan “Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi” tedbiri çerçevesinde hayata geçirilmiştir.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın (IPA -Instrument for Pre-accession
Assistance) 4. Bileşeni İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında uygulanan, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde müzakere ettiği başlıklardan biri olan
Sosyal Politika ve İstihdam Faslı çerçevesindeki uyum çalışmalarını destekleyen “Etkin

Periods of Implementation of Each Component:

Unregistered employment results in a loss of income for the state, as well as a loss
of social security rights for individuals. Turkey has adopted a new approach to tackling
unregistered employment in order to increase the efficiency of the public sector when
it comes to dealing with the challenges of the labor market. This new approach involves
preventing unregistered employment through guidance and inspection rather than through
the use of penalties and warnings.
The Operation for Promoting Registered Employment through Better Guidance and
Inspection resulted from cooperation between the Republic of Turkey and the EU, and
it aimed to increase the level of registered employment. The importance of registered
employment has been recognized in Turkish public policy since 2000, widely as a result
of developments concerning Turkey-EU negotiations on the areas of social policy and
employment. According to data from the Turkish Statistics Institute (TUIK), unregistered
employment, which hovered around 53% in 2002, has declined by approximately 18% over
the last decade so that it was down to 33.6% in June 2015. The successful policies, incentives,
and inspections employed by the Turkish government, as well as projects introduced by the
EU, played a huge part in this decline in unregistered employment. Despite this significant
improvement, unregistered employment is still one of the most important challenges faced
by the Turkish labor market. It is vital that measures are adopted to promote registered
employment and create structural solutions so that unregistered employment is decreased
to a sustainable level in Turkey.
The Operation for Promoting Registered Employment through Better Guidance and
Inspection was introduced within the framework of the measure for "the Promotion of
Registered Employment" listed under the "Employment" priority of the EU’s Human
Resources Development Operational Programme which is the 4th component of the
IPA (Instrument for Pre-accession Assistance). The Operation for Promoting Registered

GİRİŞ / INTRODUCTION

Bütün Bileşenlerin Uygulama Dönemleri:
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Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki” Operasyonu 2.1 milyon Avro’luk
(gerçekleşen) mal alımı, 3.2 milyon Avro’luk (gerçekleşen) teknik destek ve 10.4 milyon
Avro’luk tahmini hibe programı olmak üzere 3 bileşenden oluşmaktadır.
Etkin Rehberlik ve Denetim
Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki
Operasyonu vatandaşların sosyal
güvenlik haklarından mahrum kalmalarına, haksız
rekabete sebep
olan ve ayrıca
sosyal güvenliğin
sürdürülebilirliğini
olumsuz etkileyen
kayıt dışı istihdam
sorununun
çöMal Alımı Bileşeni kapsamında alınan araçlar
zümüne katkıda
The vehicles purchased within Supply of Equipment Component
bulunmak amacıyla uygulamaya konulmuştur.
Operasyon, işgücü
piyasasındaki kayıtlılığı ve farkındalığı arttırmayı, kayıt dışı istihdam ile mücadelede
ilgili kurum ve sosyal ortaklar arasında işbirliğini güçlendirmeyi, kayıt dışı istihdamın
çalışana ve ülkeye getirdiği yükler konusunda ki güncel gelişmeler ışığında toplumu bilgilendirmeyi ve tutum değişikliği gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.
Operasyonun Faydalanıcı Kurumu ve yürütücüsü Sosyal Güvenlik Kurumu olup, İhale ve Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali
Yardımlar Dairesi Başkanlığı'dır. Projenin Mal Alım Bileşeni Haziran 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Teknik Destek Bileşeni, Human Dynamics liderliğindeki konsorsiyumun
rehberliğinde Eylül 2014 tarihinde uygulanmaya başlamış ve Ekim 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Diğer taraftan Hibe Programı Bileşeni ise Temmuz 2016 tarihinde başlamış olup 12 ay içerisinde tamamlanacaktır.

Employment through Better Guidance and Inspection supports the harmonization efforts
detailed within the framework of the Chapter on Social Policy and Employment, which is one
of the chapters negotiated by Turkey during the EU accession period. The project comprises
three components, namely the supply of
equipment component with budget of 2.1
million Euros (completed), the technical
assistance component with a budget of 3.2
million Euros (completed), and the grant
component with an estimated budget of
10.4 million Euros.
The Operation for Promoting Registered
Employment through Better Guidance and
Inspection was introduced with the aim of
identifying a solution to the problem of
unregistered employment, which results in
the loss of citizens' social security rights, as
well as bringing about unfair competition
and adversely affecting the sustainability
of social security. The project aims to
enhance registration and awareness in the
labor market, to strengthen cooperation
among related institutions and social
partners with regards to the fight against
unregistered employment, and to inform
and reorient society in light of current developments concerning the burdens imposed by
unregistered employment on both the employed and the country.
The beneficiary and the implementing authority of the project is the Social Security
Institution, while the contracting authority is the Directorate of European Union and
Financial Assistance of the Ministry of Labour and Social Security. The project's supply of
equipment component was completed in June 2014. The implementation of the technical
assistance component, guided by a consortium led by Human Dynamics, began in
September 2014 and it was completed in October 2016. Finally, the grant component began
in July 2016 and it is due to be completed within 12 months.
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Sosyal Güvenlik Otobüsü Etkinliği
Social Security Bus Event
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AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU MÜSTEŞARI FRANÇOIS BEGEOT İLE RÖPORTAJ

RÖPORTAJ - AB TÜRKİYE DELEGASYONU / INTERVIEW - EU DELEGATION TO TURKEY

INTERVIEW WITH FRANÇOIS BEGEOT, COUNSELLOR, EU DELEGATION TO TURKEY
Türkiye'de kayıtlı istihdamın teşviki konusunda
yürütülmekte olan Avrupa Birliği (AB) projeleri
hakkında ne düşünüyorsunuz?

What do you think about the European Union (EU)
projects related to promoting registered employment
in Turkey?

Kayıt dışı istihdam, Türkiye iş piyasasında karşılaşılan
en önemli güçlüklerden birisidir. Bireyler üzerinde ciddi
olumsuz sonuçları olabildiği gibi kamu bütçesinden de
gelir kaybı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, yüksek seviyede kayıt dışı istihdama dair kaygıların, bilhassa
ekonomik ve sosyal kriz sonrasında, AB'nin siyasi gündeminin de üst sıralarında yer aldığını ifade etmek istiyorum. Bundan hareketle, Mayıs 2016'da, Avrupa Kayıt Dışı
İstihdamla Mücadele Platformu oluşturuldu. Bu platform,
Üye Devletlerin ilgili makamları ve özellikle amacı kayıt
dışı istihdamı takip etmek, önlemek ve gerekli müeyyideleri uygulamak olan iş teftiş, sosyal güvenlik, vergi ve
göç makamları olmak üzere farklı uygulayıcılar arasındaki
işbirliğini arttırmaktadır.

Unregistered employment is one of the key challenges facing
the labor market in Turkey. It has serious negative consequences
for individuals. It also means a loss of income for the public
budget. Let me also state that, especially in the aftermath of
the economic and social crises, the concern about high levels of
undeclared work is also a high priority on the EU policy agenda.
In May 2016, the European Platform Tackling Undeclared Work
was established. The platform enhances cooperation between
member states' relevant authorities and different enforcement
actors such as labor inspectorates, social security, tax, and
migration authorities, whose aim is to track, prevent, and
sanction undeclared work.

Çalışanların yaklaşık %33'ünün sosyal güvenlik sistemine bildirilmediği Türkiye'de kayıt dışı istihdam ciddi bir
sorundur. Bu bağlamda AB, ortak projelere verdiği mali destek yoluyla Türkiye'nin kayıt dışı istihdamla
mücadele çabalarına katkıda bulunmaktadır.
Proje faydalanıcısı olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) projeyi güçlü bir şekilde sahiplenmesi ile
birlikte, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı ile finanse edilen Kayıtlı İstihdamın
Teşviki operasyonunun birinci ve ikinci aşamaları Türkiye'de kayıt dışı istihdamın azaltılmasına önemli
katkıda bulunmaktadır.
Bu operasyonun birinci aşamasında uygulama süreci tamamlanan hibe projeleri ile ikinci aşamasında
uygulanmakta olan mevcut hibe projelerinin konuya yerel düzeyden farklı açılarla yaklaştığını da sözlerime eklemek istiyorum.
Sonuç olarak, Türk makamları ile hem merkezi hem de yerel düzeyde tesis edilen güçlü işbirliği sayesinde AB projelerinin, kayıt dışı istihdam sorunu ile mücadelede Türkiye'ye sağlanan destek kapsamında
örnek teşkil ettiğini ifade etmekten memnuniyet duyuyorum.

Considering that informal employment is a critical problem in
Turkey, where around 33% of working people do not declare their
work to the social security system, the EU supports Turkey's
efforts to tackle the problem of undeclared work through its
financial support for joint projects.
Together with the strong ownership of the Social Security Institution (SSI) as the project beneficiary,
both the first and second phases of the Operation for Promotion of Registered Employment funded
by the Human Resources Development Operational Programme have made and continue to make
significant contributions to reducing undeclared work in Turkey.
Let me also briefly state that the grant projects implemented under the first phase of the operation, as
well as the current grant projects subject to implementation under the second phase, have approached
the issue from different local dimensions.
Overall, I am happy to say that the EU projects, with the strong cooperation of Turkish institutions at
both the central and local level, have been exemplary in supporting Turkey in relation to the problem of
informal working.
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What are the main issues that Turkey should focus on?

Bu konu vatandaşların günlük hayatını etkileyen zorlu bir meseledir. Araştırmalar, kayıt dışı istihdamın
en olumsuz etkisi olarak, kayıt dışı çalışanların ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı hale gelmesini
göstermektedir. Zira kayıt dışı çalışanlar sağlık sigortası, işsizlik yardımı ve emeklilik haklarından yararlanamamaktadır. Kayıt dışı istihdam aynı zamanda uzun çalışma saatleri ve sağlık üzerinde menfi etkisi
olan çalışma yöntemleri gibi riskli istihdam koşullarına neden olmaktadır. Bu durumdan en fazla mağdur
olanlar ise kadınlar, gençler ve yaşlılardır. Tüm bunların neticesi ise önemli büyüklükteki bir grup için artan
yoksulluk ve sosyal dışlanma riskidir. Bu nedenle Türkiye’nin öncelikle farkındalık artırmaya odaklanması;
daha sonra da “cezalandırma” yerine “önleme”yi amaçlayan etkin bir sistem kurması gerekmektedir.

The issue at stake is a challenging one that affects the daily lives of all citizens. Studies have shown
that the main negative consequence of undeclared work is the economic and social vulnerability of
informal workers, since they do not have access to health insurance, unemployment, and pension
benefits. It also encourages undesirable employment conditions such as excessive working hours and
working methods that have adverse effects on health. Women, young people, and the elderly suffer
the most. The consequence of all this is an increased risk of poverty and social exclusion for a large
percentage of the working population. Therefore, Turkey should focus on awareness raising in the first
place and then on establishing an effective system for prevention that does not rely on penalties.

Bununla birlikte sosyal güvenlik ile ilgili kurumların personelinin yanı sıra, sosyal ortakların ve kamuoyunun da mevcut düzenlemeler hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olması gerekiyor ki kayıt dışılığı daha
iyi tespit edebilsinler ve bu meseleyi daha iyi bir şekilde ele alabilsinler. Bunun yapılabilmesi için elbette
uygun bir eğitim de gerekmekte.

Moreover, the staff of the institutions dealing with social security, as well as the social partners and
the general public, need to have a good understanding of existing national regulations so as to better
identify and deal with situations of undeclared work. This requires proper training.

Sosyal politika ve istihdam konulu katılım müzakereleri kapsamında Avrupa Birliği Konseyi Türkiye’den, kayıt dışı istihdama ilişkin ekonomik ve sosyal bir analizle birlikte AB müktesebatının kademeli
olarak devreye sokulması ve uygulanmasına yönelik bir eylem planı hazırlamasını istemiştir. Bunun ardında yatan sebep, istihdam alanındaki mevzuatta öngörülen birçok tedbirin, kayıt dışı çalışma durumu
için geçerli olmayışıdır. Bu itibarla "kayıtlı istihdamın teşviki", IPA-IV İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Programımız kapsamında finansman desteği verdiğimiz önemli bir alandır. Ayrıca kayıt dışı istihdam
oranlarının sürekli olarak azaldığını görmekten de memnun olduğumuzu ifade etmek isterim.
Kayıt dışıyla mücadele etmek için önleyici bir bakış, yasaların uygulanması ve yaptırımlardan oluşan
dengeli bir yaklaşımı temel alan bütüncül bir politikanın uygulanması gerekmektedir. Bu tür bir yaklaşım
teftiş ve denetleme, iş hukuku, gönüllü kayıtlılık ve farkındalık yaratma konularını içeren bir dizi tedbiri
bünyesinde barındırmalıdır.
“Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki (KİTUP II) Teknik Yardım” projesiyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Bu proje aslında SGK tarafından geliştirilen "yeni yaklaşıma" uygun olarak, denetim boyutuna odaklanan ikinci aşamayı teşkil etmektedir. Bu yeni yaklaşımın amacı, önleyici ve bilgilendirici yaklaşımlar kullanılarak, sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasıdır.
Bu bağlamda SGK’nın, kayıt dışılığın önlenmesinde cezadan ziyade rehberlik ve farkındalık yaratılması
yöntemlerine odaklanan yeni yaklaşımını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.
Bu proje, hem merkezde hem de yerel düzeyde SGK’nın rehberlik ve denetim kapasitesini arttıran bir
projedir. Bu kapsamda sektörel rehberler yaygınlaştırılmış, eğitimler ve çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir. Bununla birlikte projeyle birlikte oluşturulan Akademik Danışma Kurulu ve yapılan bölgesel analizler
yoluyla SGK’nın merkezde politika yapıcı niteliği geliştirilmiş; hedefi belirli farkındalık kampanyaları yoluyla da kayıtlı istihdamın arz ettiği önem konusunda kamuoyunun bilgi düzeyi yükseltilmiştir.
İnanıyorum ki tüm bu ortak çabalar Türkiye’nin kayıt dışı istihdam sorunuyla mücadelesine önemli
katkılar sağlayacaktır.

Under the EU Accession Negotiations on Social Policy and Employment, the European Council has
asked Turkey to produce an action plan for the gradual implementation and enforcement of the acquis,
together with an economic and social analysis of undeclared work in Turkey. The rationale behind this
was that many of the safeguards provided by the labor legislation do not apply in the case of informal
work. Therefore, "promoting registered employment" is an important area that we finance under IPA
IV - Human Resources Development, and we are glad to see that the rate of unregistered employment
exhibits a continuous declining trend.
An integrated policy response with a balanced approach to prevention, law enforcement, and
sanctions needs to be employed in order to tackle the problem of undeclared work. The response should
entail a set of measures, including inspection and audit, labor regulation, voluntary compliance, and
awareness rising.
What is your opinion of the Technical Assistance for Promoting Registered Employment through
Better Guidance and Inspection (PRE II) project?
This is the second phase of the project, which this time focuses on the inspection aspect in line with
the "new approach" developed by the SSI. The new approach aims at the implementation of social
security acts through the use of preventative and informative approaches.
In this context, we very much welcome the new approach of the SSI toward the problem of undeclared
work, which focuses on prevention through guidance and awareness raising rather than the imposition
of penalties.
The project has served to increase the guidance and inspection capacity of the SSI at both the central
and local level through the dissemination of sectoral guides, training sessions, and study visits. The
policy-making capacity of the SSI has been increased at the central level through the establishment of
an Academic Advisory Board and the conducting of regional analyses. Additionally, public awareness of
the importance of registered employment has been likewise increased through a targeted awareness
raising campaign.
I believe that all these joint efforts will help Turkey to further tackle the problem of undeclared work.
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Türkiye'nin bu konuda daha fazla mercek altına alması gereken başlıca meseleleri nelerdir?
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INTERVIEW WITH BURAK ÇAĞATAY DOĞAN, ACTING DIRECTOR, MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL
SECURITY DIRECTORATE OF EUROPEAN UNION AND FINANCIAL ASSISTANCE
IPA I aşamasında, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nca yürütülmekte
olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nın (İKG OP) öncelik alanları, “istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve
sosyal içerme” olarak belirlenmişti. Bu alanlarda IPA I fonları ile nasıl bir dönüşüm sağlanabildi? Bu alanlarda IPA I öncesine göre kaydedilen mesafe hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bildiğiniz gibi, Avrupa Birliği’nin aday ülkelere
sağladığı mali destek, 2007 yılından itibaren Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (the Instrument
for Pre-accession Assistance - IPA) şemsiyesi
altında toplandı. IPA kaynakları temelde, aday
ülkelerin katılım süreçlerini desteklemeyi hedeflemektedir. IPA çerçevesinde sağlanan mali ve
teknik destek, aday ülkelerin kurumsal kapasitesini arttırmayı, dolayısıyla katılım sürecinin sıkıntısız devam etmesini, bütünleşmenin aşağıdan
yukarıya doğru gelişmesini amaçlamaktadır. Bir
diğer deyişle IPA kaynakları, sadece kamu kurumlarının değil, sivil toplum örgütlerinin de bu
bütünleşme sürecine etkin bir şekilde katılmasını, böylece AB sürecinin toplumsal bir desteğe
kavuşmasını da amaçlamaktadır.
Bu açıdan bakıldığında IPA fonları, hem kamu
yönetimi birimlerine, hem de daha geniş sosyal yapılara çok olumlu katkılar sağlamıştır. Bu fonlarca öngörülen ve desteklenen yapısal dönüşümler, hem kamu yönetiminin,

The priority areas for the Human Resources
Development Operational Program (HRD OP)
implemented by the Directorate of European
Union and Financial Assistance were identified
as “employment, education, and lifelong
learning” for IPA I. What kind of transformation
was made possible in these areas through IPA I?
Could you please inform us about the progress
made through IPA I in comparison to the prior
situation?
As you might know, the financial assistance
provided by the European Union to candidate
countries was gathered under the Instrument
for Pre-Accession Assistance (IPA) as of 2007.
IPA funds are basically intended to support the
pre-accession processes of candidate countries.
The objective of the financial and technical
assistance provided under the IPA is to increase
the institutional capacity of candidate countries
and, therefore, to facilitate the continuance
of the accession process without problems
and enable integration through a bottom-up
approach. In other words, IPA funds not only
target public institutions, but also civil society
organizations so that they effectively participate
in the integration process and, thus, the EU
accession process will be supported by wider society. From this perspective, it could be
said that IPA funds have provided very positive contributions to both public institutions
and social structures in a broader sense. The structural changes foreseen and supported
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IPA I çerçevesinde Türkiye’ye yaklaşık 4.8 milyar Avro kaynak aktarılmıştır. Bu fonlara
eklenen yüzde 15’lik ulusal kaynakla beraber bu rakam çok ciddi bir miktara ulaşmaktadır. Bu kaynaklar kullanılarak, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
çerçevesinde 2008 yılından bu yana, yaklaşık 480 milyon Avroluk fon ile 500’ün üstünde proje desteklendi. Bu projelerle, gençlerin istihdam imkanları arttırıldı, mesleki
eğitimin kalitesi geliştirildi, kayıtlı istihdam teşvik edildi, dezavantajlı kişilerin işgücü
piyasasına katılımı ve toplumsal entegrasyonuna katkıda bulunuldu, hayat boyu öğrenme imkanları geliştirildi.
Bu projeler bir yandan orta ve uzun vadeli olumlu dönüşümlere zemin hazırlarken, bir
yandan da binlerce kişinin hayat kalitesinin geliştirilmesine imkan sağladı.
IPA II dönemi, Nisan 2016’da imzalanan Finansman Anlaşması ile başladı. IPA
II’yi, IPA I’den ayıran en temel özellikler nelerdir? IPA II, yapısal bir değişiklik getiriyor mu? Böylesi bir değişikliğe neden ihtiyaç duyuldu?
IPA II, bir önceki döneme nazaran, önemli yapısal farklar getiriyor. İlk dönemde, “bileşen” yaklaşımı vardı. IPA II’de bunun yerini “sektörel” yaklaşım aldı. Bu bize, daha kapsamlı politikalar geliştirme imkanı sağlıyor. Yani bileşenlere teker teker bakmak yerine,
daha bütünlükçü bir yaklaşım söz konusu olacak. Sektörel yaklaşım, o sektöre ilişkin
politikalar üretirken, alt sektörlerin tümümü, birbirleriyle etkileşim içinde ele almayı
gerektiriyor. Ardından da, söz konusu sektörün, diğer sektörlerle uyumumu gözetmek
gerekiyor. Başkanlığımız sorumluluk alanına giren “eğitim, istihdam, sosyal politika”
sektöründe, örneğin, her üç alt alanı beraberce düşünmek, etkinlikleri ona göre tasarlamak durumundayız. Bu hem kaynakların daha verimli kullanılmasını, hem de projelerin
etki alanının genişlemesini sağlayacaktır. Yani IPA II döneminde, “stratejik planlama”
öne çıkacaktır.
IPA II döneminde, İKG OP’nin yerini alacak olan İKG Sektörel Operasyonel Programı
(İKG SOP), daha geniş bir faaliyet alanına kavuşacaktır. Ayrıca IPA II, farklı sektörler
arasında işbirliğini güçlendirmek için yeni izleme ve koordinasyon mekanizmaları da
getirmektedir. Bu yapısal değişikliğin temelinde, elbette, kaynakların daha verimli kul-

by these funds have contributed to more productive public institutions through the
internalization of European examples and the fact that transformation becomes more
widespread in society by enabling civil society organizations to intervene in a more
active manner in issues in their own field. In addition, these funds that promote public
administration/civil society cooperation are also important in terms of developing a
new governance model.
Roughly 4.8 billion Euros worth of funds have been transferred to Turkey within the
scope of the IPA I. Considering the 15% national contribution added to these funds,
the amount that we are talking about is very significant. More than 500 projects
have been supported by these funds under the auspices of the Human Resources
Development Operational Program since 2008. Through these projects, employment
opportunities for young people were improved, the quality of vocational education was
improved, registered employment was promoted, contributions to the participation of
disadvantaged groups in the labor market and their social integration were increased,
and the possibilities for lifelong learning were enhanced. These projects provided
opportunities to establish the grounds for positive transformation in the middle- and
long-term on one hand and to improve the quality of life of thousands of people on the
other.
IPA II began with the conclusion of the Financing Agreement in April 2016. What
are the most basic characteristics that make IPA II different from IPA I? Does IPA II
bring about structural changes? Why did you feel the need for such a change?
IPA II brings about significant structural differences when you compare it to the
previous project. In IPA I, we followed a “components” approach, which is replaced by
a “sectoral” approach in IPA II. This provides us with the opportunity to develop more
comprehensive policies. That is, a more integral approach will be adopted during this
new period rather than focusing on the individual components one by one. A sectoral
approach makes it necessary to handle all the sub-sectors alongside each other
while developing policies regarding that sector. Then, the harmonization between
the sector in question and other sectors should be preserved. For instance, we have
to think about all the three sub-fields together and design events accordingly in the
“education, employment, and social policy” sector, which falls within the responsibility
of our department and which will enable a more productive use of resources and a
more widespread area of impact for our projects. “Strategic planning” will be more
prominent in this new IPA II.
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Avrupa örneklerini de içselleştirerek, daha verimli hale gelmesine, hem de, sivil toplum
örgütlerinin, kendi alanlarındaki meselelere aktif olarak müdahale etme imkanı sağlayarak, dönüşümün tabana yayılmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca, kamu yönetimi-sivil toplum işbirliğini öne çıkaran bu fonlar, yeni bir yönetişim modelinin geliştirilmesi
açısından da önemlidir.
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lanılmasını sağlamak yatmaktadır. IPA I döneminden çıkarılan olumlu ve olumsuz
dersler çerçevesinde bu değişikliklere gidilmiştir.
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IPA II döneminde Başkanlığınız, “Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politika Sektörü” için sorumlu kılındı. Başkanlığınızın bu alanlardaki öncelikleri neler olacak?
Önceliklerimiz İKG SOP’da sıralanmış durumdadır. Buna göre, stratejik ana hedefimiz, istihdama ulaşım kanallarını arttırarak, istihdamın kalitesini yükselterek,
eğitime ulaşımı kolaylaştırarak ülkemizdeki hayat kalitesini yükseltmektir. Bir diğer deyişle, “insan kaynağı”na yatırım, temel hedeftir. Buna ulaşmak için, istihdam
alanında, bir yandan, yeni istihdam alanlarının oluşması, farklı sektörler için nitelikli eleman yetiştirilmesini hedeflerken, bir yandan da “insana yakışır” işlerin ve
iş ortamların oluşturulması için gayret sarf edeceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için,
hem bireylerin, hem de işverenlerin kapasitesini arttıracak projeler geliştireceğiz.
İstihdam ve eğitim, “ikiz kardeş” gibidir. Eğitim ve istihdamı ayrı ayrı düşünmek
mümkün değildir. Kaliteli istihdam, kaliteli eğitimle sağlanır. Doğal olarak, eğitimde kalitenin artması da, önceliklerimiz arasında. Eğitime ulaşmada zorluk yaşayan
grupların ve bireylerin önündeki engellerin kaldırılması, eğitim düzeyinin yükseltilmesi, yaratıcı eğitimin teşviki, “hayat boyu öğrenme” kanallarıyla, eğitimin hayatın
her alanına ve her dönemine yayılması, bizim İKG SOP ile ulaşmak istediğimiz hedefler arasındadır. Ayrıca, sosyal politika önceliklerimizle de, tüm çabalara rağmen,
sosyal korumaya ihtiyaç duyacak bireylerin onurlu bir hayat sürmesini hedefliyoruz. Bunun için de, sosyal koruma alanında kurumsal kapasitenin geliştirilmesini,
sosyal koruma hizmetlerine erişimin arttırılmasını amaçlıyoruz. Böylece, “bütüncül
yaklaşım” çerçevesinde, çok farklı grupları, “stratejik hedef” temelinde kapsamaya
çalışıyoruz: Herkesin hayat kalitesinin arttırılması...
Avrupa Birliği’nce sağlanan IPA fonlarının, Türkiye’de istihdamın arttırılmasına katkıları nelerdir? İstihdamda yaşanan nitelikli eleman eksikliği, kayıt dışı
istihdam gibi sorunların çözümünde ne yönde katkı sağlanmıştır?
“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” IPA’nın bileşenlerinden biri olup, İKG OP tarafından uygulanıyor. İKG OP insan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında IPA
aracılığıyla verilen AB fonlarının desteklediği öncelikleri belirliyor. İKG OP’nin genel
amacı “daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ve daha geniş bir sosyal uyum ile
sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip bilgi temelli ekonomiye geçişi
desteklemek”tir. İKG OP istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme, sosyal içerme ve

The Human Resources Development Sectoral Operational Program (HRD SOP), which will
replace the HRD OP in IPA II, will have a broader activity area. Moreover, IPA II involves
new monitoring and coordination mechanisms in order to strengthen cooperation between
different sectors. What underpins this structural change is surely the objective of facilitating
a more productive use of resources. These changes were implemented as a result of the
positive and negative lessons learned during IPA I.
Your department is responsible for the “Education, Employment, and Social Policy
Sector” in IPA II. What will the priorities of your department be in this area?
Our priorities are listed in the HRD SOP. Accordingly, our main strategic objective is to
increase the quality of life in our country by increasing access to employment, improving
the quality of employment, and facilitating access to education. In other words, investment
in “human resources” is the main goal. To achieve this aim, we will work to create new
employment opportunities and train qualified staff on the one hand, and to create “decent”
work and job opportunities on the other. We will develop projects that will increase the
capacity of both individuals and employers in order to accomplish this. Employment and
education can be seen as “twins”. Indeed, it is not possible to separate education and
employment from one another. The quality of employment is determined by the quality of
education. Therefore, increasing the quality of education is among our priorities. Among
others, the objectives of the HRD SOP are as follows: eliminating obstacles that prevent
disadvantaged groups and individuals from accessing education, increasing the quality
of education, promoting innovative education, and disseminating education throughout
life and in every field via “lifelong learning” channels. In addition, through our social
policy priorities, we aim to guarantee the dignity individuals who might still need social
protection despite recent efforts in that regard. To achieve this aim, we will work to increase
institutional capacity in the field of social protection and to increase access to social
protection services. Thus, we try to accommodate various groups under the “strategic
objective” through implementing an “integrated approach”. The ultimate aim is to increase
the quality of life for all.
What is the contribution of the IPA funds provided by the European Union to enhancing
employment in Turkey? What are the benefits of these funds in terms of the solution
to problems such as a lack of qualified staff and significant unregistered employment?
“Human resources development” is one of the components of the IPA and it is
implemented by the HRD OP. The HRD OP identifies the priorities supported by EU funds
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teknik yardım olarak beş öncelik eksenine sahiptir.
2008 yılından bu yana Bakanlığımız, bu öncelik eksenlerinde 480 milyon Avroluk fon ile 500’ün üzerinde proje yürüttü. Bu projelerle, genç
istihdamının desteklenmesi; kamu istihdam hizmetlerinin desteklenmesi, mesleki eğitimin kalitesinin geliştirilmesi; kız çocuklarının okula
devam oranlarının artırılması, kayıtlı istihdamın teşviki, hayat boyu öğrenme imkanlarının geliştirilmesi ve dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına katılımı ve toplumsal entegrasyonuna katkıda bulunuldu.
Projelerimizden örnek vermek gerekirse, yine SGK ile yürütülmekte
olan ve kayıtlı kadın istihdamının arttırılması amacıyla geliştirilen ve
yaklaşık 40 milyon Avro bütçeye sahip “Evde Çocuk Bakım Projesi” ile
kayıtlı çalışan veya çalışacak kadınların, belli yaşa kadar olan çocuklarının bakımı için, bakıcı istihdam edilmesi halinde, 24 ay süreyle maddi
destek sağlanmasını öngördük. Şu an itibariyle Antalya, Bursa ve İzmir
illerinden 3 bin 600 kadın bu projeden yararlanmaya başladı. Uygulama süreci içerisinde yararlanan kadın sayısını 5 bine kadar çıkarmayı
hedefliyoruz.

provided through the IPA within the scope of human resources development. The general objective
of the HRD OP is to “support the transition to a knowledge-based economy capable of sustainable
economic growth with more and better jobs and greater social cohesion”. The HRD OP includes
five priority areas, namely employment, education, lifelong learning, social inclusion, and technical
assistance.
Our ministry has conducted more than 500 projects funded from a 480 million Euro budget in these
priority areas since 2008. These projects have contributed to the employment of young people, public
employment services, the quality of vocational education, increasing the school attendance rates of
girls, promoting registered employment, developing opportunities for lifelong learning, and increasing
the participation of disadvantaged groups in the labor market, as well as their social integration.
As an example, through the Home-Based Child Care Services Project, which is again implemented
with the SSI in order to increase the registered employment of women (and which has a budget
of approximately 40 million Euros), we have provided financial support for 24 months for women
working as registered employees and women who will work as registered employees who need to
secure child care for their offspring. Some 3,600 women have benefited from this project so far in the
provinces of Antalya, Bursa, and İzmir. We aim to increase this number to 5,000 women throughout
the project.
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SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRÜ ve
KİTUP II KIDEMLİ OPERASYON YÖNETİCİSİ AHMET AÇIKGÖZ İLE RÖPORTAJ
INTERVIEW WITH AHMET AÇIKGÖZ, SENIOR REPRESENTATIVE OF OPERATION BENEFICIARY (SROB)
AND GENERAL DIRECTOR OF INSURANCE PREMIUMS, SOCIAL SECURITY INSTITUTION

RÖPORTAJ - FAYDAL ANICI KURUM / INTERVIEW - BENEFICIARY INSTITUTION

Türkiye'nin izlediği istihdam ve özellikle kayıtlı istihdamın teşviki politikaları konusunda yaklaşımınız nedir?
Türkiye’de bir istihdam politikası uygulanıyor. Malumunuz Türkiye’deki istihdamın arttırılması ile Türkiye İş Kurumu ilgileniyor. Elbette istihdamın artması, işsize iş bulmak,
toplumun gelir dağılımını düzenlemek önemli konular ama
istihdama kattığımız kişilerin kayıtlı istihdam içerisinde olması elbette çok daha önemlidir. Bu açıdan tabi istihdam
deyince işin içerisine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giriyor.
Malumunuz her çalışanın kayıt içinde olmadığı da bir gerçek. Bununla ilgili olarak TÜİK’in hazırlamış olduğu iş gücü
anketleri var. Bizler kayıt dışı oranlarını bu anketlerden takip
ediyoruz. Kayıt dışı istihdama yönelik olarak almamız gereken tedbirleri ve politikaları da ayrıca belirliyoruz. Tabi kayıtlı
istihdamın ve kayıtsız istihdamın önemli sonuçları vardır.
Kayıt dışı çalıştırılma içerisinde olan işçilerimizin çok büyük
kayıpları söz konusudur. Bunların sosyal güvenceden yoksun
olmaları, hastalandıklarında sağlık güvencelerinin olmaması, iş kazası geçirdiklerinde çalışamadığı günler için gelirden
yoksun olmaları ya da sakat kalmaları durumunda onlara bir
aylık bağlanamaması gibi durumlar ortaya çıkıyor. Yaşlandıklarında, çalışamayacak duruma geldiklerinde bir gelirden
yoksun olmaları anlamına geliyor. Bu açıdan çalışanlar açısından en büyük çekinceler
bunlardır. İşverenlerimiz açısından da haksız rekabet gibi ciddi sonuçlar vardır. Bu kayıt
dışı çalıştıran işyerlerimizin, işverenlerimizin uzun vadede büyüme imkanları da yoktur.
Tabii ki Sosyal Güvenlik Kurumu açısından da bir gelirden yoksun olma, dolayısıyla SGK
sisteminin sürdürülebilir olmaktan çıkartma noktasında da olumsuz neticeleri vardır.
Bu açıdan kayıtlı istihdamın gerçekten, her açıdan topluma katkıları varken, kayıtsız
çalıştırmanın her açıdan topluma son derce negatif etkileri vardır.

What is your approach with regards to employment
policy and, in particular, policies to promote registered
employment in Turkey?
Turkey is currently implementing an employment policy.
As you might know, the Turkish Employment Agency is
responsible for increasing employment in Turkey. Increasing
employment rates, finding jobs for the jobless, and
regulating income distribution in society are of course all
important issues, but ensuring that these individuals are
registered employees is arguably more important. From
this perspective, when we talk about employment, we know
that the Social Security Institution is closely related. As you
know, it is a fact that not every employee is registered, and
TURKSTAT has conducted labor force surveys focusing on
this issue. We follow up unregistered employment rates
through these surveys and identify the measures and
policies necessary in this struggle against unregistered
employment. Registered employment and unregistered
employment both have significant impacts. For instance,
workers who are not registered experience immense loses
such as being deprived of social security, not having health
coverage when they are ill, not having any income when
they suffer a work-related accident and cannot work, or not receiving a monthly salary
when they become disabled. Similarly, when they are too old to work they cannot earn
any income. All of these are reserved for employees. When it comes to employers,
they suffer from unfair competition due to unregistered employment. Workplaces
and employers that make individuals work without being registered do not have
any real chance to grow in the long run. As for the Social Security Institution, due to
unregistered employment it is also deprived of income and the SSI system might suffer
from negative impacts such as no longer being sustainable. In short, while registered
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employment contributes to society in many ways, unregistered employment has
extremely negative impacts on both society and individuals.

Operasyonu mal alımı, teknik destek ve hibe olarak üç bileşene ayırma sebebiniz
ve hedefiniz nedir? Hibe programının öncelikli konuları nelerdir?
Öncelikle bu sorun çok boyutlu bir sorundur. Yani tek bir noktadan bu sorunu çözme
imkanımız yok. Genelde kayıt dışı çalıştırma, kaçak sigortalılık kavramı karşımıza çıktığında herkesin aklına gelen ilk konu; denetimdir. Yani işyerlerinde denetim yapalım ve
bu şekilde bu sorunu çözelim denir fakat biz konuya öyle bakmıyoruz. Bir defa suçun
çok olduğu bir toplumda her kapıya bir polis dikemezsiniz. Biz de her iş yerinin başına bir denetmen bir müfettiş veremeyiz. Bu sorunu bu yolla çözme imkanımız yoktur.
Dolayısıyla bu konuyu çok boyutlu olarak ele almak ve her boyutuna yönelik de farklı
projeler gerçekleştirmek durumundayız. Dolayısıyla bizim gerçekleştirdiğimiz, yürüttüğümüz Avrupa Birliği Projesinin içeriklerine de baktığımızda tek bir noktadan hareket
etmediğini görüyoruz. Bunlardan yola çıkarak projemizi üç temel alana ayırdık. Bir tanesi Mal Alımı Bileşeni ikincisi Teknik Destek Bileşeni ve üçüncüsü de Hibe Bileşenidir. Mal
alımı bileşeninde özellikle denetim altyapımızı güçlendirici birtakım alımlar oldu. Bütün
denetmen ve müfettişlerimize internet erişimli tablet bilgisayar dağıtıldı. Bu şekilde işverenlere yapılan denetimlerde sigortaların kuruma bildirilip bildirilmediklerini çok daha
hızlı bir şekilde kontrol ederek, vakitlerini daha sağlıklı kullanma imkanına kavuştular.
Yine büyükşehir olan illerimize tam donanımlı denetim araçları bu proje kapsamında

In the first place, this problem is multi-dimensional, that is, it is not possible to
solve the problem by dealing with just one aspect of it. In general, when it comes to
unregistered employment and the concept of illegal insurance practices, the first thing
that comes to one’s mind is inspection. “Let’s carry out inspections of workplaces
and solve this problem” is the general approach, but that is not how we perceive this
issue. First, you cannot assign a policeman to be in charge of every door in a society
where crime rates are very high. Similarly, we cannot assign a controller or an inspector
to every workplace. It is not possible to solve this problem in such a way. Therefore,
we have to deal with the issue in a multi-dimensional manner and conduct different
projects targeting each and every dimension of the problem. Parallel to this, when we
look into the content of the European Union project that we are implementing, we
can observe that the project is also multi-dimensional. Based on all that, our project
is divided into three components. The first component is the supply of equipment
component, the second is the technical assistance component, and the third is the
grant component. Within the first component, a couple of procurement processes
were completed in order to strengthen our inspection infrastructure. Tablet PCs with
an Internet connection were distributed to all our controllers and inspectors. Thus, they
would be able to operate in a more time efficient manner when determining whether
insurances have been reported to the SSI during inspections of employers. In addition,
fully equipped inspection vehicles were purchased for provinces with significant
populations (over 750,000 inhabitants), which is very important for strengthening
the inspection infrastructure and facilitating their contribution to our institution’s
inspection system.
Additionally, there were a great number of activities conducted within auspices of the
technical assistance component, ranging from the creation of an Academic Advisory
Board, informing the imams, mukhtars, and students of technical high schools and
universities about our work, to carrying out field analyses. We are coming closer to the
end of the project and all these activities were realized with great success. We received
a good number of very positive feedback comments. The third component of our project
is the grant component. The SSI is not the only institution to tackle unregistered
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Why did you divide the Operation into three components (the supply of equipment,
technical assistance, and grant components) and what was your objective in doing
this? What are the priority areas of the grant program?
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Imamlara Yönelik Farkındalık Arttırma Faaliyetleri
Awareness Raising Activities for Imams

alındı. Bu da gerçekten denetim altyapısının güçlendirilmesi için önemlidir. Bu açıdan
kurumumuz denetim sistemine bir katkısı olmuştur. Teknik destek bileşeni kapsamında çok faaliyetleri var aslında. Akademik Danışma Kurulu oluşturulmasından imamların, muhtarların bilgilendirilmesine, yine teknik lise öğrencilerinin, üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesinden, saha analizleri yapılmasına kadar çok çeşitli faaliyetlerimiz
ve aktivitelerimiz vardır. Tabi projemizin artık sonuna geldik ve bütün bu faaliyetler
gerçekten başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Üçüncüsü
de projemizin hibe bileşenidir. Kayıt dışı istihdamı önleyecek tek kurum SGK değildir.
Esasında bizim böyle bir iddiamız da yoktur. Bu sorunun çözümünde her insanın bir
katkısı olması gerektiğiniz düşünüyoruz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, STK’ların,
sendikaların, işçi ve işverenlerimizin, belediyelerimizin kısacası toplumun her kesiminin
sorunun mücadelesinde bir katkısının olması gerektiğini düşünüyoruz. İşte biz bu projemizi yazarken bu konuda katkı verecek tüm bu saydığım kurum ve kuruluşları, STK’ları,
sendikaları, işçi ve işverenleri işin içine katmak üzere bir hibe bileşeni oluşturduk. Bu
noktada bu kurumlarımız kendi aralarında birliktelikler kurarak projeler ürettiler. Genel
proje teklifleri titiz bir şekilde incelendi. Projenin de nihayetinde bir bütçesi var. Bütçe-

employment and, in fact, we do not make such a claim because we think that every
individual needs to play a role in the resolution of this problem. We believe that other
public institutions and organizations, civil society organizations, trade unions, workers
and employers, and municipalities, to cut it short, each and every segment of society,
should contribute to this struggle in one way or another. That is how we acted during
the preparation of this project and hence we created a grant component to include
all the institutions and organizations I listed. These institutions developed projects in
cooperation with each other. Their project suggestions were examined meticulously.
After all, the overall project has a certain budget and the individual identified projects
must be supported within the scope of this budget. These projects will begin to be
implemented soon. The three components of the Operation therefore all provided
valuable contributions to the prevention of unregistered employment.
What is your opinion of the project for Promoting Registered Employment
through Better Guidance and Inspection (PRE II) of which you are the beneficiary?
At the Social Security Institution, our primary duty is to work in order to prevent
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si kapsamında belirlenen projeler bu proje kapsamında desteklenecek. Bu projelerimiz
2016 Temmuz ayı itibariyle uygulanmaya başladı. Bu üç bileşen de gerçekten kayıt dışı
istihdamın önlenmesi adına çok güzel katkılar vermiştir.
Faydalanıcısı olduğunuz "Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın
Teşviki Projesi (KİTUP II)" hakkında görüşleriniz nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kayıt dışı istihdamı önleyici çalışmalar yapmak zaten
bizim birinci vazifemizdir. Yani bunun için proje olmasaydı biz SGK olarak elbette boş
durmayacaktık. Ama projenin içerisinde bu çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi yürütmek hem bize farklı bir tecrübe kazandırdı, hem
de bu faaliyetlerimizi daha disiplinli ve bir takvimin içerisinde yapmamızı sağladı. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan önceki kurumlarda
(SSK, Bağ-Kur, ES) bu kadar samimi ve düzenli kayıt dışı ile mücadele eden başka araçlar kullanılmamıştı. Üç kurumun birleşmesiyle oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu kurulduktan sonra, aslında bu projemizin birincisi olan KİTUP I’i 2010-2012 yılları arasında
yapmıştık. O projemiz de gerçekten çok başarılı olmuştu ve bize
çok önemli geri dönüşümler sağlanmıştı. Ayrıca ikinci projemizi
hazırlamamızda da bize katkı verdi. İkinci projemizi de bu vesile
ile hazırlayıp yürütmüş olduk. Bu projemizin de artık yavaş yavaş
sonuna geldik. Bu projelerimiz, kuruma bu alanda mücadele noktasında personelimize birikim ve altyapı sağlamış oldu.

unregistered employment, that is, even if the project did not exist, we would still be
working toward this aim. However, working and conducting activities within the scope
of this project led to us gaining a different kind of experience and conducting our
activities in a more disciplined way according to a schedule. To be honest, before the
Social Security Institution was founded, such tools for regularly combating unregistered
employment had never been used in institutions. Actually, we implemented a project
that could be seen as the first one of its kind during the period 2010–2012 following
the establishment of the Social Security Institution. Similar to this one, that project
was indeed very successful, and we received
significant feedback and contributions that helped
us to prepare our second project. In this vein, we
prepared and implemented our second project, and
here we are coming near to the end of it. These
projects provided experience and infrastructure
for our staff in this struggle against unregistered
employment.
What is the most important output of the
project in your opinion?

I have already mentioned that there were various
activities undertaken during the project. I have also
pointed out that this problem cannot be solved
through only one approach. Therefore, no one
Projenin en önemli çıktısı sizce nedir?
activity is superior to another. For instance, there
is no clear answer as to whether the informative
Projemizde çok değişik faaliyetler olduğunu ifade ettim. Bu
activities targeting mukhtars and imams during
sorunun tek yönlü bir mücadele ile de çözülmeyeceğini belirtthe project were better or worse when compared
tim. Dolayısıyla herhangi bir faaliyetin diğer faaliyete çok fazla
to the analyses conducted by the Academic
Belçika Çalışma Ziyareti
bir üstünlüğü yoktur. Örneğin projemizin içerisinde muhtarlar ve
Belgium Study Visit
Advisory Board. I would like to point out that each
imamlarımıza bilgilendirme faaliyetinin, akademik danışma kuruactivity is important in itself because I believe that
lumuzun yaptığı analizlerden ne kadar daha iyidir ya da kötüdür
we can only solve the problem of unregistered
sorusunun belli bir cevabı yoktur. Her faaliyetin kendi içerisinde
employment by approaching it from all angles. I
özel bir öneme sahip olduğunu belirtmek isterim. Çünkü sorunu ancak her noktadan
sincerely do not believe that any one of the project activities was superior to others.
faaliyetlerimizle çözebileceğimize inanıyorum. Hiç bir faaliyetimizin diğerinden üstün
As I have mentioned, the project will finish soon, but that does not mean we will stop
olduğunu düşünmüyorum. İfade ettiğim üzere bu proje bitmek üzere ama duracak da
because we still have a pretty long way to go. I would also like to state that we will
değiliz, daha gidecek epey yolumuz var. Bu projelerden aldığımız birikim ve tecrübe ile
undertake and complete better activities and projects in the future thanks to the
çok daha iyi faaliyetlerimizi ve projelerimizi gerçekleştireceğimizi ifade etmek istiyoexperience we have gained during this project.
rum.
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ETKİN REHBERLİK VE DENETİM YOLUYLA KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ TEKNİK DESTEK PROJESİ (KİTUP II)

TEKNİK DESTEK BİLEŞENİ / TECHNICAL ASSISTANCE COMPONENT

TECHNICAL ASSISTANCE FOR PROMOTING REGISTERED EMPLOYMENT THROUGH BETTER GUIDANCE AND
INSPECTION (PRE II)
Yirmi dört ay süreli “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki
Teknik Destek Projesi II” Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse
edilmekte olup, projenin Sözleşme Makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, projenin yararlanıcısı ise Sosyal Güvenlik
Kurumu’dur.

This 24-month project entitled Technical Assistance for Promoting Registered
Employment through Better Guidance and Inspection (PRE II) is co-financed by the
European Union and the Republic of Turkey. The contracting authority is the Directorate
of European Union and Financial Assistance of the Ministry of Labour and Social
Security, while the beneficiary of the project is the Social Security Intuition.

Projenin başlıca hedefi, hem merkezde hem de yerel düzeyde SGK’nın rehberlik, denetim ve kayıtlı istihdamın arttırılmasına yönelik kapasitesini ve kayıtlı istihdamın önemine ilişkin toplumun genel farkındalığını arttırmaktır. Böylece Türkiye’deki kayıt dışı
istihdamın azaltılması amaçlanmıştır.

The main objective of the project is to increase the guidance, inspection, and
registered employment capacity of the SSI at both the central and local level, as well as
increasing public awareness of the importance of registered employment. In this way,
the target is to reduce unregistered employment in Turkey.

Proje faaliyetleri başlıca 7 ana başlık altında gerçekleştirilmiştir;

In order to achieve these objectives, the project was divided into seven main activities:

1- Eğitim Faaliyetleri
2- Yurt Dışı Çalışma Ziyaretleri
3- Görünürlük Materyalleri
4- Farkındalık Arttırma Etkinlikleri
5- Akademik Danışma Kurulu, Anketler ve Derinlemesine Mülakatlar
6- Sektör Rehberleri
7- Risk Değerlendirmesi

1- Staff Training
2- Study Visits
3- Visibility Materials
4- Awareness Raising Events
5- Academic Advisory Board, Surveys and In-Depth Interviews
6- Sector Guides
7- Risk Assessment

1- Eğitim Faaliyetleri
Sosyal güvenlik müfettişlerine, sosyal güvenlik denetmenlerine, sosyal güvenlik uzmanlarına, KADİM (Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele) servisleri çalışanlarına ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların personellerine yönelik eğitimler gerçekleştirilmiştir. Eğitimler
vasıtasıyla SGK ve ilgili kurumların personel kapasiteleri arttırılmıştır. Ayrıca bu alanda
çalışan SGK, zabıta, emniyet, vergi dairesi gibi kurumlar arası diyaloğun geliştirilmesine
katkıda bulunulmuştur.
• İzmir ve Afyon’da 4 ayrı grup halinde SGK Müfettiş, Uzman ve Denetmenlerine yö-

1- Staff Training
Social security inspectors, social security controllers, social security experts, KADİM
personnel, and the staff of other relevant institutions have all been trained. The staff
capacity of the SSI and other relevant institutions has been increased by means of
the training. Moreover, the development of increased dialogue between the SSI and
institutions such as the tax office and police force has been supported.
• Four large group sessions were held in Izmir and Afyon involving four-day training
programs attended by social security inspectors, social security controllers, and social
security experts (a total of 684 participants).
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nelik 684 kişinin katılımıyla dört günlük eğitim programları gerçekleştirildi.
• Farklı illerde, toplamda 20 adet dört günlük eğitimler düzenlenmiştir. Söz konusu
eğitimlere toplamda 613 denetmen ve diğer ilgili kuruluşlardan 492 temsilci katılmıştır.
• Ankara’da iki oturumlu dört gün süren ve 49 personelin katılım sağladığı Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi düzenlenmiştir.
• Ankara’da iki oturumlu dört gün süren ve 19 personelin katıldığı SAS (bir istatistik
program) eğitimi gerçekleştirilmiştir.
• Hem merkezde hem illerde KADİM çalışanlarının rehberlik ve denetim kapasitesini
arttırmak amacıyla 15 adet dört günlük eğitim programı 697 personelin katılımıyla tamamlanmıştır.
Eğitim günlerinin toplam sayısı 7820 gün ve toplam katılımcı sayısı ise 2549 kişi olarak gerçekleşmiştir.

KADİM Servisi Personeline Yönelik Eğitim
Training for KADIM Services Staff

• In total, 20 four-day training sessions were organized in the provinces, and they
were attended by 613 controllers and 492 representatives from different organizations.
• Project cycle management training was delivered in Ankara in two four-day sessions,
which were attended by 49 participants.
• SAS (a statistics program) training was conducted in Ankara over two four-day
sessions, which were attended by 19 participants.
• To enhance the guidance and inspection capacity of the KADIM staff in both the
headquarters and the provincial offices, 15 four-day training sessions were held with
697 participants.
The total number of training days was 7,820, and they were attended by a total of
2,549 trainees.

2- Study Visits
2- Yurt Dışı Çalışma Ziyaretleri
Avusturya, İtalya, Fransa, İspanya ve Belçika’ya ortalama 10’ar kişilik gruplar halinde
toplamda 51 katılımcıyla beş çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Five study visits to Austria, Italy, France, Spain, and Belgium, involving a total of 51
participants, have taken place.

TEKNİK DESTEK BİLEŞENİ / TECHNICAL ASSISTANCE COMPONENT

KADİM Servisi Personeline Yönelik Eğitim
Training for KADIM Services Staff
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KİTUP II ÇALIŞMA ZİYARETLERİ

PRE II STUDY VISITS

Ülke

Şehirler

Tarih

Katılımcılar

Country

Cities

Dates

Avusturya

Viyana

27-30 Nisan 2015

SGK Üst Düzey Yöneticileri

Austria

Vienna

27-30 April 2015

SSI High Level Directors

İtalya

Roma

9-12 Haziran 2015

Sosyal Güvenlik Müfettişleri

Italy

Rome

9-12 June 2015

Social Security Inspectors

Fransa

Paris

13-16 Ekim 2015

Sosyal Güvenlik Uzmanları

France

Paris

13-16 October 2015

Social Security Experts

İspanya

Madrid
Toledo

9-12 Kasım 2015

Sosyal Güvenlik Denetmenleri

Spain

Madrid
Toledo

9-12 November 2015

Social Security Controllers

Belçika

Brüksel

23-26 Mayıs 2016

Sosyal Güvenlik İl Müdürleri

Belgium

Brussels

23-26 May 2016

Social Security Provincial Directors

Participants
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3- Visibility Materials
Various visibility-related materials were prepared for distribution during each
awareness raising activity. All the visibility and promotional materials were to be used
for continued communication with participants after the activities, thereby helping
them to incorporate the idea of registered employment into their daily lives and
establishing a bond with the project by leaving a more lasting impression.

Fransa Çalışma Ziyareti
France Study Visit

3- Görünürlük Materyalleri
Her bir farkındalık arttırma faaliyetinde dağıtılmak üzere farklı görünürlük materyalleri hazırlanmıştır. Görünürlük ve tanıtım materyallerinin hazırlanmasında temel amaç,
faaliyetlerden sonra katılımcılarla iletişim halinde olmak, katılımcıların kayıtlı istihdam
fikrini günlük hayatlarının bir parçası haline getirmelerine yardımcı olmak ve projeyle
daha uzun süreli bir bağ kurmalarını sağlamak olmuştur.
Farkındalık arttırma faaliyetlerinde dağıtılmak üzere hazırlanan materyaller şunlardır: 5200 Not Defteri, 3800 Dosya, 5200 Kalem, 4200 Afiş, 47500 Broşür, 10100 Çanta,
11800 Çay Tabağı, 1800 Fincan, 90 Klaket Saat, 260 Tahta, 600 Taşınabilir Şarj Aleti.
Projenin hedef grupları tarafından takip edilmesini sağlamak amacıyla Türkçe ve
İngilizce dillerinde internet sitesi erişime açılmış ve Facebook, Twitter ile Instagram

The visibility materials prepared to be distributed during the awareness raising
activities were: 5,200 notebooks, 3,800 folders, 5,200 pens, 4,200 posters, 47,500
brochures, 10,100 bags, 11,800 tea saucers, 1,800 mugs, 90 clapper clocks, 260
blackboards, 600 power banks.
A bilingual website and Facebook, Twitter, and Instagram accounts were established
in order to facilitate the follow up of the project with the target groups. In addition to
the primary functions of transferring information and communicating with the target
groups, the website functioned as a project diary or blog. It was updated regularly with
information concerning implemented or planned activities so that users were able to
follow the progress of the project.
A short movie on unregistered employment was created for the media workshops
and three television spots were produced. The heroes featured in these TV spots
had different aims. For instance, Gülsüm aimed at raising awareness of unregistered
female employees in agriculture, while Fırat aimed at increasing awareness of the high
rate of unregistered employment among young university graduates. Additionally, the
animation of calendar explained the nature of unregistered employment in a striking
way. Two radio spots entitled Mirkelam and Erkin Koray who are very famous singers
aimed at increasing awareness among employees. The themes of these spots were “Do
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not accept working without insurance in order to avoid
regret in the future” and “Working without insurance is
akin to stealing from your future”.

hesapları oluşturulmuştur. İnternet sitesi bilgilendirme
ve hedef gruplar ile iletişim kurma işlevinin yanı sıra bir
nevi proje günlüğü olarak da kullanılmıştır. Site düzenli
olarak gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler konusunda güncellenmiştir.

Bunların yanında, iki sinema spotu, beş billboard mesajı hazırlanıp kullanılmıştır ve proje faaliyetlerini anlatan dört adet proje bülteni çıkartılıp dağıtılmıştır.
Biri çocuklar için, ikisi işverenler için olmak üzere üç
uzaktan eğitim modülü hazırlanmıştır. Meslek liseleri ve
üniversite öğrencileri için düzenlenen faaliyetlerde dağıtılmak üzere öğrenci broşürleri hazırlanmıştır.
6-10 yaş grubunu hedefleyen ve KİTUP I’in çıktılarından olan dört ayrı Kahraman KİT
konulu resimli kitapları bayan kahraman KİTİ’yi de kapsayacak şekilde yeniden yazılmıştır. Ayrıca bunlara iki yeni hikaye de eklenmiştir. Bu hikaye kitapları şunlardır; Gelecek Kumbarası, Sağlık Muslukları Açılsın, Dedem Harçlıklarını Nereden Buluyor, Çalışkan
Arıların Kumbaraları, Geleceğin Bayram Olsun, Sihirli Eller. Resimli hikaye kitapları için
ayrıca yüksek kaliteli animasyon filmleri hazırlanmıştır.

Three distance learning modules, one for children
and two for employers, were prepared. Further, student
brochures were prepared for distribution at activities
organized for vocational high school and university
students.
Promosyon Malzemeleri
Promotional Materials

The four Hero KİT picture books developed during
the KİTUP I project targeted the 6–10 years age group,
and they were re-written to include the heroine KİTİ.
Two new additional stories were written. These books
are Gelecek Kumbarası, Sağlık Muslukları Açılsın,
Dedem Harçlıklarını Nereden Buluyor, Çalışkan Arıların
Kumbaraları, Geleceğin Bayram Olsun, and Sihirli Eller.
Additionally, high quality animated movies based on
the picture books were produced.

A web-based game for school-aged children based
on the cartoon characters Hero KİT and KİTİ was
developed. The aim of the game is to escape from the
labyrinth by answering questions about social security
and filling one’s future moneyboxes. The game aimed
at raising children’s awareness of social security and its
importance. The game was promoted through school
activities, social media, different websites, and other activities.
Stationery sets were prepared and distributed to primary school students during the
awareness raising events that included pencils, erasers, rulers, and pencil cases.
4- Awareness Raising Events
The media professional event was held in Istanbul and it involved the participation
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Medya araçlarında kullanılmak üzere kayıt dışı istihdam konusunun işlendiği bir kısa film çekilmiş ve üç TV
spotu hazırlanmıştır. Bu filmlerdeki kahramanlardan
Gülsüm’ün amacı tarımda kayıt dışı çalışan kadınlarda
farkındalığı arttırmak, Fırat’ın amacı ise üniversite öğrencilerini kayıt dışı istihdam konusunda bilinçlendirmektir. Yine bu filmlerde ele alınan takvim animasyonu
ise, kayıt dışı çalışma konusunu çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır. Diğer yandan, çalışanlar arasında farkındalığı arttırmak amacıyla ünlü sanatçılardan Mirkelam ve
Erkin Koray’ın şarkıları kullanılarak iki adet radyo bilgilendirme spotu hazırlanmıştır. Bu spotlarda “Gelecekte
pişman olmak istemiyorsanız sigortasız çalışmayı kabul
etmeyin” ve “Sigortasız çalışmak geleceğinizden çalmaktır” mesajları kullanılmıştır.

In addition, two cinema spots and five billboards were
produced. Four project bulletins were prepared and
distributed.
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KİT ve KİTİ adlı çizgi film karakterlerinde yola çıkılarak okul çağındaki çocuklar
için internet tabanlı bir labirent oyunu geliştirilmiştir. Labirent oyununun amacı
oyuncunun sosyal güvenlikle ilgili soruları cevaplayarak ve kendi geleceğiyle ilgili
kumbaralarını doldurarak labirentten çıkmasıdır. Oyunun amacı çocukların sosyal
güvenlikle ilgili farkındalıklarını arttırmaktır. Söz konusu oyun okul faaliyetleriyle,
sosyal medya yoluyla, farklı internet siteleri ve diğer aktivitelerle tanıtılmıştır.
Öte yandan, kalem, silgi, cetvel ve kalem kutusundan oluşan kırtasiye setleri hazırlanarak ilkokul faaliyetlerinde öğrencilere dağıtılmıştır.
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4- Farkındalık Arttırma Etkinlikleri
Medya profesyonellerine yönelik İstanbul’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, SGK Başkanı, medya çalışanları, TV dizisi senaristleri, yapımcılar, köşe yazarları
ve editörlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, toplumun
geneline doğrudan hitap eden medya çalışanlarının film, dizi, TV programları gibi
medya araçları vasıtasıyla kayıtlı istihdama yönelik farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmaları istenmiştir.
İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik Ankara Üniversitesinde bir Medya Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Türkiye geneli farklı iletişim fakültelerinden 136 öğrenci katılım sağlamıştır. Çalıştay sonucunda öğrenciler sekiz TV spotu, dokuz radyo spotu,
değişik spot reklamlar, açık alan reklamları, ve senaryo metinleri hazırlamışlardır.
Söz konusu çıktılar proje boyunca farklı etkinliklerde veya materyallerde değerlendirilmiştir.

of the Minister of Labour and Social Security, the President of SSI, media professionals,
TV series scriptwriters, producers, columnists, and editors. The aim of this event was to
gain the support of media professionals in order to increase public awareness of registered
employment using various media tools.
A media workshop with faculty of communication students was held at Ankara University.
Some 136 students from various communication faculties attended the workshop. The
scenarios and texts for eight TV spots, nine radio spots, strip advertisements, and outdoor
advertisements were developed. These outcomes from the workshop were used during
various awareness raising events or in different visibility materials.
Further, 31 half-day awareness raising meetings were held with mukhtars and imams.
It was determined that the most appropriate way to reach agricultural workers as the
main group of unregistered employees was through the use of high levels of one-to-one
contact. In the awareness meetings for mukhtars, senior managers gave presentations on
topics such as agriculture insurance and related regulations; the importance of registered
employment; its contribution to the nation and to individuals; social security and its
benefits for the worker, the nation, and the economy; the adverse effects of unregistered
employment; and related legal regulations, sanctions, and application mechanisms.
Lunch meetings were held with representatives from local and mainstream media
organizations with the aim of creating a strong foundation for close cooperation in raising
awareness of social security and the necessity of registered employment in the provinces
where the project activities are implemented. In these meetings, the media organizations

Köy muhtarlarına ve imamlara yönelik yarım günlük 31 farkındalık arttırma toplantısı düzenlenmiştir. Muhtar ve imamlar ile kayıt dışı istihdamın ana grubunu
oluşturan tarım işçilerine ulaşmak amaçlanmıştır..Muhtarlara yönelik farkındalık
arttırma toplantılarında SGK’nın üst düzey yöneticileri tarafından, tarım sigortası
ve ilgili düzenlemeler; kayıtlı istihdamın önemi; kayıtlı istihdamın topluma ve bireylere katkısı; sosyal güvenliğin işçiye, millete ve ekonomiye faydaları; kayıt dışı
istihdamın olumsuz etkileri ve ilgili hukuki düzenlemeler; yaptırımlar ve uygulama
mekanizmaları gibi konularında sunum yapılmıştır.
Proje faaliyetlerinin gerçekleştirildiği illerde sosyal güvenlik ve kayıtlı istihdamın
önemi konusunda yerel basın yoluyla farkındalığı arttırmak için yerel basın men-

Sosyal Güvenlik Otobüsü Etkinliği
Social Securiy Bus Event
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Sosyal Güvenlik Otobüsü Lansmanı
Social Securiy Bus Launching Event

suplarına yönelik öğle yemeği toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılarda kayıt dışı istihdamla mücadele ve kayıtlı istihdamı teşvik konusunda basın bilgilendirilmiş ve proje faaliyetlerinin tanıtımı için basının desteği istenmiştir.

were encouraged to contribute to combating unregistered employment and
encouraging registered employment. The media were also asked to provide
guidance on and incite public interest in current events.

Üniversite ve meslek lisesi öğrencilerini hedef alan faaliyetlerin amacı ise gençleri kayıtlı
istihdamın önemi konusunda eğitmek olmuştur. Çünkü bu grup öğrenciler, eğitimleri sırasında staj yapan ve mezuniyetleri akabinde iş hayatına atılacak olan ve dolayısıyla sigortasız
çalıştırılma konusunda bilinçlendirilmesi önem arz eden bir hedef grubudur. Bu doğrultuda
üniversitelerde 33 farkındalık arttırma etkinliği, yaklaşık 6000 öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Ayrıca meslek liselerinde 60 farkındalık artırma etkinliği 7259 öğrencinin katılımıyla düzenlenmiştir.

The goal of the activities organized for vocational school and university students
was to educate the younger generation regarding the importance of registered
employment. This particularly important target group, members of which will be
doing their internships or starting to work after graduation, needs to be better
informed and more aware of registered employment. Thirty-three awareness
raising events were organized and delivered for university students, and they were
attended by approximately 6,000 participants. Sixty awareness raising events for
vocational high school students were organized, which were attended by 7,259
participants.

Öte yandan eğitim hayatlarının ilk aşamasında olan ilkokul öğrencilerine yönelik de Milli
Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğiyle 30 şehirde ve 40 ilkokulda farkındalık arttırma etkinliği (Sosyal Güvenlik Otobüsü) organize edilmiştir. Bu etkinliklere 7433 ilkokul öğrencisi
katılım sağlamıştır.

Additionally, forty awareness raising events (featuring the Social Security
Bus) were organized for primary school students in 30 cities. These events were
organized in cooperation with Ministry of National Education and UNICEF, and they
were attended by 7,433 participants.

TEKNİK DESTEK BİLEŞENİ / TECHNICAL ASSISTANCE COMPONENT

29

KİTUP II TANITIM KİTABI
30

5- Akademik Danışma Kurulu, Anketler ve Derinlemesine Mülakatlar
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Mevzuat, düzenlemeler, organizasyon, bilgi sistemleri ve denetmen ve müfettişler
için mesleki eğitimler konularında SGK personelini bilgilendirmek ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla ilgili alanda çalışan akademisyen, bürokrat ve hakimlerden oluşan bir Akademik Danışma Kurulu (ADK) oluşturulmuştur. Söz

5- Academic Advisory Board, Surveys, and In-Depth Interviews
In order to support the SSI staff with advice and proposals regarding legislation,
regulations, organization, information systems, and vocational training for controllers
and inspectors, as well as to contribute to the reduction of unregistered employment,
an Academic Advisory Board (AAB) was established. The members of the AAB

Sektörler

Bölge

Anketler

Derinlemesine
Mülakatlar

Sectors

Region

Surveys

In – Depth
Interviews

Tekstil

İstanbul

2.859

16

Textiles

Istanbul

2.859

16

Turizm

Antalya & Muğla

1.816

32

Tourism

Antalya & Muğla

1.816

32

İnşaat

İstanbul

2.367

16

Construction

Istanbul

2.367

16

Mobilya

Ankara & Bursa

1.001

32

Furniture

Ankara & Bursa

1.001

32

8.043

96

8.043

96

Toplam Kişi Sayısı

Total Number of Persons

konusu kurul proje süresince yedi defa iki gün süren çalıştaylarda bir araya gelmiştir.
ADK kayıt dışı istihdama doğrudan ve dolaylı olarak sebep olan faktörleri belirlemek için
alt yüklenici özel bir şirkete yaptırılan anket ve derinlemesine mülakatların sonuçlarını
ele almıştır (8043 kişi ile anket ve 96 kişi ile derinlemesine mülakat). ADK çalışmaları
sonucunda Türkiye’de kayıt dışı istihdamın temel özellikleri ve gösterdiği eğilimlerle ilgili görüş ve yorumların ile politika önerilerini içeren bir rapor hazırlamıştır.
6- Sektör Rehberleri
Otuz altı ayrı sektörde, işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı kapsamındaki hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmeye yönelik işveren rehberleri hazırlanmış ve dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca 15 ilde ilgili sektörlerden 647 kişinin katılımıyla sektör rehberlerinin tanıtımları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, söz konusu rehberleri içeren 1600 DVD’nin
dağıtımı sağlanmıştır.
Sektör rehberleri listesi:
• Çocuk Bakım (Kreş. vb.) Faaliyetleri,

3. Akademik Danışma Kurulu Toplantısı
3rd Academic Advisory Board Meeting
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Sektör Rehberleri
Sector Guides

were working as academicians, bureaucrats, and judges. The board held seven AAB
workshops, each lasting for two days, during the project. The AAB also used the results
of a regional analysis conducted by a subcontracted private company (surveys with
8043 persons and in-depth interviews with 96 persons) to identify those factors that
directly and indirectly contribute to unregistered employment.
As a result of the AAB workshops, a report including the essential characteristics of
unregistered employment, trends, and suggestions for policies aimed at overcoming
the problem of unregistered employment in Turkey was prepared.
6- Sector Guides
Thirty-six sector guides, which were intended to inform employers about the steps
to follow in order to register new workers and meet the requirements for retaining
existing workers, have been prepared and disseminated. The sector guides were
presented in 15 provinces, with the participation of 647 people. Further, 1,600 DVDs
were also prepared and disseminated.
The list of sector guides:
• Child Care Sector
• Hospital Services and Other Services about Human Health Sector
• Restaurant, Cafe and Food Delivery Services Sector
• Hotels and Similar Stopover Sector
• Road Transport Services Sector
• Carpet and Rug Manufacturing Sector
• Interurban Bus Management Sector
• Intracity Passenger Transportation Sector
• Furniture Production Sector
• Building, Maintenance and Repairing Ships and Floating Structures’
• Fitter’s Work Sector
• Glass and Glass Products Manufacturing Sector
• Clay Construction Material Manufacturing Sector
• Cement, lime and Plaster Manufacturing Sector
• Basic Pharmaceutics Production and Trade
• Pressing and Reproduction of Recorded Media Sector
• Tree, Cork, Reed and Knitting Manufacturing Sector
• Shoes and Slippers Manufacturing Sector
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• Hastane Hizmetleri ve İnsan Sağlığı ile İlgili Diğer Hizmetler,
• Lokantalar, Kafeteryalar ve Seyyar Yemek Hizmeti Faaliyetleri,
• Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri,
• Karayolu ile Yük Taşıma, Kargo Yükleme Boşaltma Hizmetleri,
• Halı ve Kilim İmalatı,
• Şehir İçi Otobüs ve Dolmuş Taşımacılığı,
• Şehirlerarası Otobüs İşletmeleri,
• Mobilya İmalatı,
• Gemilerin ve Yüzen Yapıların İnşası, Bakım ve Onarımı,
• Montaj İşleri (İmalat Yapmaksızın Makine ve Tesisat Montajı),
• Cam ve Cam Ürünleri İmalatı,
• Kilden İnşaat Malzemeleri İmalatı,
• Çimento, Kireç ve Alçı İmalatı,
• Temel Eczacılık Ürünleri İmalatı + Eczacılığa İlişkin İlaçların İmalatı,
• Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması (Matbaacılık Dahil),
• Ağaç, Mantar, Kamış ve Örgü Malzeme Ürünü İmalatı
• Ayakkabı, Terlik vb. İmalatı,
• Deri Giyim Eşyaları İmalatı,
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• Dış Giyim Eşyalarının İmalatı,
• Pamuklu, Yünlü, İpekli ve Diğer Dokuma,
• Sebze ve Meyve Suyu İmalatı,
• Kakao, Çikolata ve Şekerleme İmalatı,
• Hazır Yemeklerin ve Yiyeceklerin İmalatı,
• Fırın ve Unlu Mamuller İmalatı,
• Süt ve Süt Ürünleri İmalatı,
• Et ve Et Ürünleri İmalatı,
• Ev Hizmetleri,
• Özel Güvenlik Faaliyetleri,
• İnşaat,
• Eğlence ve Dinlence Faaliyetleri (Eğlence Mekanları),
• Benzin İstasyonları (Akaryakıt),
• Kapıcılık,
• Giyim Eşyalarının Perakende Ticareti,
• Gayrimenkul Faaliyetleri,
• Berberler ve Kuaförler

7- Risk Değerlendirmesi

• Leather Clothing Sector
• Outer Wear Sector
• Cotton, Wool, Silk and Other Textile Manufacturing Sector
• Fruit and Vegetable Juice Manufacturing Sector
• Cacao, Chocolate and Candy Manufacturing Sector
• Catering Manufacturing Sector
• Bakery and Baked Products Manufacturing Sector
• Milk and Milk Products Manufacturing Sector
• Meat and Meat Products Manufacturing Sector
• Household Service Sector
• Private Security Sector
• Construction Sector
• Entertainment Venue Sector
• Fueling Station Sector
• Doorman Services Sector
• Retail Sale of Clothing
• Real Estate Activity Sector
• Barber and Hairdresser Sector
7- Risk Assessment

Risk değerlendirme analizi için kayıt dışı istihdam olasılığı yüksek olan firmaları belirlemek ve denetimlerin etkililiğini arttırmak üzere bir metodoloji belirlenmiştir. Metodoloji çerçevesinde, bu risk analizlerine yönelik SGK veri tabanında belirli değişkenler
tespit edilmiş ve bunlar istatistiksel analiz programında işlenmiştir. Risk analizi programından memnun edici sonuçlar elde edilmiştir. Diğer yandan risk analizi çalışmalarında
kullanılmak üzere kayıt dışı çalışanları, riskli işletme ve sektörleri tespit etmeye yönelik
bir risk yönetimi el kitabı hazırlanmıştır.

For the risk assessment analysis, a methodology was determined to identify those
firms most likely to employ unregistered workers. It was also intended to increase the
effectiveness of inspection visits. In the context of this methodology, the SSI database
included certain variables of interest for the analysis. These variables were exported
to the statistical analysis program and then used with satisfactory results. A risk
management manual was produced to be used in risk analyses and understands the
definitions of indicators for detecting unregistered employees and enterprises.

Risk analizi üzerine 30 SGK personelinin katılımıyla iki eğitim gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerde belli bölgeler seçilerek risk analizi uygulamaları yapılmıştır.

Two training sessions were conducted for 30 SSI staff members. Certain regions
were selected for risk analysis during the training.

Ortak Hususlar
Proje faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve her türlü ayrımcılıkla mücadeleyle ilgili ilkeleri gözetilmiştir. Özellikle kadınların karşılaştığı zorluklar
projede ele alınmış ve eşit muameleyi sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Proje boyunca aşağıdakileri maddelere dikkat edilmiştir:

Cross-cutting Issues
All the policies and activities utilized during the project observed principles relating to
the promotion of gender equality and combating all forms of discrimination. The particular
challenges faced by females were integrated and addressed in the project in order to
improve equal treatment. During the project, the following issues were considered:
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Medya Profesyonelleri ve Dizi Yapımcıları/Senaristleri Bilgilendirme Toplantısı
Information Meeting for Scriptwriters and Media Professionals

• Proje çalışmalarında, kadın ve erkeklerin eşit temsil edilmesi,
• Görünürlük materyallerinde kullanılan görsellerin ayrımcılık içermemesi,
• Faaliyetlerin katılımcıları olarak kadın ve erkeklerin eşit derecede kapsanması;
• Toplumsal cinsiyet açısından nötr, yansız bir dilin kullanılması,
• Proje materyallerinin içeriğinde insan haklarına/kadın haklarına saygılılık,
• Proje faaliyetleri boyunca kilit mesajların hem kadınlara hem erkeklere yönelik olması,
Diğer yandan, muhtarlara, gazetecilere ve üniversite öğrencilerine yönelik farkındalık
arttırma etkinliklerinde katılımcılara toplumsal cinsiyetle ilgili farkındalık oluşturmak
için genel bilgiler sunulmuştur. Sunumlarda cinsiyet tanımlarının biyolojik farklardan
ziyade kültürden kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu kültürel tanımlamanın sonucu olarak
da kadınlar sosyal yaşama erişim konusunda erkeklerin gerisinde kaldığı ifade edilmiştir. Konuyla ilgili çözüm olarak, kadın ve erkeklere atfedilen sosyal kalıplardan uzaklaşıp
kadınların toplumsal yaşama katılmalarının önündeki engelleri kaldırmaya vurgu yapılmıştır. Basına yönelik faaliyetlerde toplumsal cinsiyet konularına ilişkin gazete haberlerinden olumlu olumsuz örneklere yer verilmiştir. Medya çalışanları kullandıkları dilin
cinsiyetlerle ilgili nasıl kalıplar oluşturduğuna ilişkin bilgilendirilmiş ve medya temsilcilerinin bu konuda daha hassas olmaları istenmiştir.

5. Akademik Danışma Kurulu Toplantısı
5th Academic Advisory Board Meeting

• Equal representation and portrayal of women and men.
• The images used in the visibility materials should not convey gender biases.
• Equal coverage of women and men as participants in activities.
• Use of gender-neutral language.
• Content of all materials respected human rights/women’s rights.
• Key messages addressed both women and men throughout the project activities.
During the awareness raising events for mukhtars, journalists, and university students,
some general information was provided concerning the issue of gender equality. In
the presentations, it was mentioned that gender definitions arise from culture rather
than from biological differences. As a result of this cultural identification, women
lag behind men in terms of their ability to access different facets of social life. As a
simple solution, an emphasis should be placed on moving away from social stereotypes
regarding women and men and removing the barriers to women’s participation in social
life. During the activities conducted with media professionals, positive and negative
examples from news on gender issues were discussed. The media professionals were
informed about how language can be used to perpetuate gender stereotypes, and the
attendees were asked to be more sensitive toward this issue.
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PROJE UZMANLARI GÖZÜNDEN KİTUP II
PRE II FROM THE PERSPECTIVE OF PROJECT EXPERTS
YRD. DOÇ. DR. KAMİL ORHAN

ASSOCIATE PROFESSOR KAMİL ORHAN

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
KİTUP II PROJE UZMANI

PAMUKKALE UNIVERSITY
LABOUR ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS
PRE II PROJECT EXPERT

“Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunu izleyen yıllarda sanayisini ve ekonomisini yapılandırmıştır. Sanayileşme hamlesi ile
yaşanan toplumsal dönüşümler sosyal politik düzenlenmeleri zaruri kılmıştır. Kayıtdışılık; hızlı ve düzensiz kentleşme,
sanayileşme; sosyal yapıda, ekonomide yüksek tempoda dönüşümler; gelir dağılımında adaletin bozulması; yaşanan bu
değişimlere kamusal planda yasal zeminlerin eş zamanlı tepki
verememesi gibi makro etkenlerin ortaya çıkardığı olumsuz
etkilerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kayıtdışılığın bir
parçası olarak kayıt dışı istihdam, ülke kaynaklarının rantabl
kullanılamaması, gelir dağılımı adaletinin sağlanamaması,
sosyal refahı arttıracak gelir transferlerinin yapılamaması gibi
olumsuz önemli sonuçlara yol açmaktadır. Bunların yanı sıra
bireylerin güvencesiz, insan onuruna uygun olmayan işlerde
çalışmalarına yol açmakta, toplumsal riskleri artırmaktadır.
Kayıtdışılığın azaltılması, çağdaş toplumsal normlara ulaşmanın sosyal, ekonomik ve etik zorunluluklarından birisidir.
Yapılması gerekenlerden birisi piyasa şartlarının, hukuki koşulların düzenlenmesidir. Bu
konuda gerekli adımlar atılmış ekonomik, hukuki altyapı sorunları çözülmeye çalışılmıştır. Ancak sadece kanunları ve altyapının hazırlanması yeterli değildir. Yurttaşların
farkındalığının arttırılması ile konuya ilişkin toplumsal farkındalık geliştirilmelidir. Aynı
zamanda bu mücadelede etkin rol oynayan kurum ve kuruluşların da insan kaynakları
etkinliğinin geliştirilmesi de gerekmektedir. Bu açıdan, AB desteğiyle, Sosyal Güvenlik

“The Republic of Turkey structured its industry and economy
in the years following its foundation. Social transformations
accompanied by moves toward industrialization made social
policy regulations mandatory. Unregistered employment
appeared as one of the negative impacts of macro factors
such as rapid and irregular urbanization, industrialization,
rapid transformation in terms of the social structure and
economy, disruption of fair income distribution, and the
fact that legal measures in the public sphere were not able
to respond to these changes simultaneously. Unregistered
employment, which is a part of the informal economy, brings
about significant negative results such as the unproductive
use of the country’s resources, unfair income distribution,
and not being able to conduct income transfer in such a way
as to increase social welfare. In addition, due to unregistered
employment individuals cannot find decent work that provides
them with insurance and hence social risks increase.
Decreasing the rate of unregistered employment is a social, economic, and ethical
must in order to reach modern social norms. Among other concerns, it is necessary to
regulate market conditions and legal grounds. The necessary steps have been taken in
this respect to resolve problems related to the legal infrastructure. However, it is not
sufficient to simply prepare laws and infrastructure. Raising the awareness of citizens
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Üniversite Öğrencilerine Yönelik
Farkındalık Arttırma Faaliyetleri
Awareness Raising Activities for
Univertisy Students

Bu doğrultuda yapılan çalışmalarda,
kurumda görev yapan denetmenler, KADİM servisi çalışanları ile eğitim çalışmaları yapılmıştır. Interaktif bir ortamda
gerçekleştirilen eğitimlerde kurumsal
insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi için denetimin psikolojik tarafları,
denetlenen ve denetleyenin psikolojik
özellikleri gibi hayati önem taşıyabilecek
alanlarda bilgi aktarılmıştır. Katılımcıların özverili ve etkin katılımları ile başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kayıtdışının önlenmesinde SGK ile paydaş konumda olan diğer kurumlardan gelen temsilcilere, konunun topyekun herkesi bireysel ve kurumsal açıdan
etkileyen bir konu olduğu anlatılmıştır. Farkındalığı arttırılan, konuya ilişkin bilinç ve
bilgi seviyesi yükseltilen kurum temsilcileri ile çalıştaylar yapılarak işbirliği imkanlarının
geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Gelecekte iş piyasasında yer alacak 30 şehirdeki üniversite öğrencilerine paneller düzenlenmiştir. Bu panellerde öncelikle iş hayatına hazırlıklı olmalarının yolları, kendilerini geliştirmek için ipuçları verilmiş sonrasında ise iş hayatında kayıtdışılığın getireceği
zararlar ve kayıtlılığın önemi açıklanmıştır. Üniversite öğrencilerinin kurum yetkilileri ile
bir araya gelerek soru ve sorunlarına cevap bulmaları sağlanmıştır. Bir bütün olarak ele
alındığında proje kayıtdışılığın en önemli çözümü olan toplumsal bilincin geliştirilmesi
açısından özgün, özel ve hayati katkılarda bulunmuştur. Pek çok etkinlikte katılımcılardan gelen gönüllü geri bildirimler, başlangıçta konuya önem verilmediğini ancak etkinlikten sonra önemin anlaşıldığını net göstermiştir. Yoğunlukla gözlenen bu olgu, yapılan
projenin ve çalışmaların önem ve etkinliğine dair en açık göstergedir.

and thus engendering social awareness is also a necessity. Moreover, institutions and
organizations that play an active role in this struggle should develop their human
resources in a more efficient manner. In this respect, the Technical Assistance for
Promoting Registered Employment through Better Guidance and Inspection PRE II,
which is conducted by Human Dynamics with the support of the EU, whose beneficiary
is the Social Security Institution, represents a means of continuing an important
mission. Thanks to the effective struggle that started around 2006–2007, the rate of
unregistered employment has decreased to 30% today compared to a rate of 50% at
the end of 1980.
To achieve this aim, controllers working at the SSI participated in training sessions
with officials and staff responsible for KADIM services. Information was provided
on topics that might sometimes be of vital importance, including the psychological
aspects of inspection and the psychological characteristics of controllers and those
who are being inspected, during these interactive training sessions. The sessions were
successful thanks to the devotion of participants and their effective participation.
Representatives from other institutions that are also stakeholders in the prevention
of unregistered employment alongside the SSI were told that this issue has an impact
on everyone, both individually and institutionally. Workshops were organized with the
participation of representatives from those institutions who were now more aware and
knowledgeable about this issue, which served to improve the grounds for cooperation.
Panels were organized in 30 cities for university students who will be a part of the
labor market in the future. The topics discussed during these panels were as follows:
how to be prepared for working life, tips for personal development, and the hazards
of being unregistered in working life and the significance of registered employment.
The university students came together with officials from the SSI and found
answers to their questions. The project contributed to raising social awareness in a
genuine, special, and vital way, which is the most important aspect of the solution to
unregistered employment. Voluntary feedback from the participants at various events
clearly showed that they had not been paying attention to the issue at the beginning,
but that they understood how important it was by the end of the events. This situation,
which is commonly observed during the project, is the most visible indicator that the
project and its activities are important and effective.”
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Kurumu faydalanıcılığında Human Dynamics tarafından yürütülen “Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın
Teşviki Projesi” önemli bir misyonu devam ettirmiştir. Özelikle, 2006-2007 yıllarından sonra başlayan etkin mücadele
ile kayıt dışılık oranı 1980 lerin sonundaki % 50’ler seviyesinden günümüzde %
30’lar seviyesine indirilmiştir.
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DOÇ. DR. HADİ SAĞLAM

ASSOCIATE PROFESSOR HADİ SAĞLAM

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI BAŞKANI
KİTUP II PROJE UZMANI

ERZİNCAN UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY
HEAD OF ISLAMIC LAW DEPARTMENT
PRE II PROJECT EXPERT

“Diyanet İşleri Başkanlığı ve bünyesinde görev yapan
İmamlar, halkın üzerinde merkezden taşraya hatta köylere kadar en yaygın ve en etkili kişilerdir. Hiç kuşkusuz
günümüzde bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci yozlaşmış, tehlikede iştirak, nimette taksimat ilkesi ihlale
uğramıştır. Bu da toplumsal yapıların değişmesi, zayıfın
temel haklarının korunmasında devletin denetim, gözetim ve müdahalesi çalışma hayatına zorunlu kılınmıştır.
Bu bağlamda kayıt dışı istihdamın kayıt içine alınmasında, kamu gücü ve mahkeme kararlarını yeterli saymak
yerine dini, ahlaki ve vicdani yaptırıma hararetle ihtiyaç
duyulmuştur. Nitekim İmamlarla Sakarya, Gaziantep, Isparta ve Balıkesir’de yapılan bilgilendirme toplantılarda
bu açıkça görülmüştür. Günümüzdeki işçi ve işveren arasındaki ilişki sağlıklı bir zemine oturtulması için dini ve
ahlaki ilkelerin daha çok etkili olduğu bir gerçektir. Bunun
için halka vaaz ve irşatla görevli imamlara, hedef kitle
halkı (işçi-işveren) aydınlatmaları amacıyla, hemen her
il ve ilçede, sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına, kayıt
dışı insan çalıştırmanın bir insan hakkı ihlali olduğu bilincinin yerleşmesine verimli
katkı sunacağı açıktır. Aksi takdirde halkın üzerinde asıl etkili olan dini öğütlerin ihmal edilmesi, projenin amacının gerçekleşmesine katkıyı azaltacaktır. İş bu nedenle
halkı irşat eden imamlarla bilgilendirme toplantıları, KİTUP II projesinin amacına çok
daha verimli katkı sunmuştur.”

“Imams who work under the auspices of the Presidency of
Religious Affairs are widespread throughout Turkey and they are
the most effective people to inform the public in urban to rural
areas and even in villages. There is no doubt that in our day the
sense of individual and social responsibility is corrupted, and the
principle of standing together during danger and sharing food is
no longer valid, which has resulted in a change of social structures
and rendered the inspections, supervision, and interventions by
the government necessary to protect the rights of the weak and
powerless. In this context, rather than deciding that public power
and court decisions are sufficient, there is a strong need for the
assistance of religious, moral, and conscientious sanctions in
ending unregistered employment. This was clearly seen in the
meetings with the imams, which were held in Sakarya, Gaziantep,
Isparta, and Balıkesir. It is a fact that religious and moral principles
are more effective in providing a healthier ground for relations
between employers and employees nowadays. It is fairly clear
that imams who are responsible for preaching to and guiding the
public will contribute to creating a sense of social security and a
belief that having unregistered employees is a violation of human rights with the aim
of enlightening the target group (employers-employees). If not, neglecting religious
recommendations, which have a real impact on people, will decrease the likelihood of
realizing project goals. Therefore, meetings where imams who guide the people are
present will provide a fruitful contribution to achieving the project goals.”

PRE II COMPENDIUM

Operasyon Koordinasyon Birimi (SGK) ile Teknik Destek Ekibi (Human Dynamics)
Operation Coordination Unit (SSI) and Technical Assistance Team (Human Dynamics)
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“KİTUP” ADININ AÇILIMINI BİLİYOR MUSUNUZ?
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DO YOU KNOW WHAT “KİTUP” STANDS FOR?
“KİTUP” kelimesi “Kayıtlı İstihdamı Teşvik” kelimelerinin baş harfleri (KİT) ve “yukarı,
yükselmek, artış” kelimelerinin İngilizce karşılığı olan (UP) kelimesinin birleştirilmesiyle
oluşturulmuş bir isimdir. Türkçe okunuşu “kitup” iken, İngilizce okunuşu “kitap” şeklindedir. KİTUP I projesinin başlangıç döneminde, önerilen birçok isim arasından AB ve
Türkiye tarafından finanse edilen bir projeye isim olması nedeniyle Türkçe ve İngilizce
bir birleşimin dikkat çekiciliği göz önünde bulundurularak ve kayıtlı istihdamın artmasını çağrıştırmasından dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından projeye isim olarak
seçilmiştir. KİTUP I’in devamı niteliğinde olması sebebiyle aynı isim KİTUP II’de de kullanılmaya devam edilmiştir.

The abbreviation “KİTUP” is composed of the initial letters (KİT), meaning “Promoting
Registered Employment” in Turkish, and the English word “UP”, which means “high,
towards a higher position and to increase”. The abbreviation is pronounced as “kitup”
in Turkish and “kitup” in English. At the beginning of KİTUP I, “KİTUP” was selected as
the name for the project from among the many other names proposed by the Social
Security Institution because it was intended to represent a project financed by both
the EU and Turkey since it is composed of a Turkish word and an English word and
because it evoked enhancing registered employment. The same project name was also
used for KİTUP II because it was a continuation of KİTUP I.

PRE II COMPENDIUM

Kapanış Konferansı /
Resim Yarışması Ödül Töreni
Closing Conference /
Award Ceremony for Painting Contest
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ETKİN REHBERLİK VE DENETİM YOLUYLA KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İÇİN MAL ALIMI

MAL ALIMI BİLEŞENİ / SUPPLY OF EQUIPMENT COMPONENT

SUPPLY OF EQUIPMENT FOR PROMOTING REGISTERED EMPLOYMENT THROUGH BETTER GUIDANCE AND INSPECTION
Mal Alımı Bileşeninin kapsamında 35 adet mobil hizmet aracı ile bu araçlarda kullanılmak üzere 35'er adet
dizüstü bilgisayar ve yazıcı/tarayıcı ile SGK’nın müfettiş ve denetmenlerinin kullanımına sunulmak üzere
2000 adet tablet bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir.
Araçlar kombi van tipinde olup, 5+1 yolcu taşıma kapasitesinde ve araçların içi mobil ofis olarak tasarlanmıştır. Mobil hizmet aracında kullanılmak üzere alınan
dizüstü bilgisayarlar en güncel teknolojik özelliklere
sahip olup, yazıcılar ise çıktı alma, fotokopi çekme ve
tarama işlemlerini yerine getirebilen çok fonksiyonlu
özelliktedir. Bu sayede Sosyal Güvenlik Kurumu genelinde teknoloji kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı
sağlama ve ilgili birimlerin hareket imkanının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Mobil hizmet araçlarının öncelikli
olarak, kişilerin sigortalılık bilincini artırmaya yönelik etkin rehberlik faaliyetlerinde ve
kayıtlı istihdamın teşviki çalışmalarında kullanılmasının yanında, denetim yoluyla kayıt
dışı istihdamla mücadelede de kullanılması amaçlanmıştır. Araçlar, nüfusu 750.000 ve
üzeri olan illerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Diğer yandan tablet bilgisayarlar 24 ay süreli ve 5 gb kotalı 3g

Within the supply of equipment component, some
2,000 tablet computers were procured to be used by
inspectors and controllers from the SSI, in addition to
35 mobile service vehicles and 35 laptops and printers/
scanners to be used in these vehicles. The vehicles
are of the combi van type, with a passenger capacity
of 5+1, and they are designed inside as mobile offices.
The computers purchased to be used in the mobile
service vehicles are equipped with the most up-todate technological features, while the printers are
multifunctional in the sense that they can print, copy,
and scan documents. The aim of all these efforts is
to contribute to the broader usage of technology in
the Social Security Institution in general, as well as
to improve the mobility of related units. First and
foremost, the mobile vehicles will be used in effective guidance activities in order to
increase insurance awareness, help encourage registered employment, and help in
the struggle against unregistered employment through inspection. The vehicles have
been delivered to all Social Security Provincial Directorates located in provinces that
have a population of 750,000 and more and also to Directorate General of Insurance
Premiums in the Headquarter.

Araç Teslim Edilen İller (1’er adet)

Provinces that received vehicles (1 vehicle)

İstanbul (4 adet)

Bursa

Kayseri

Mersin

İstanbul (4 vehicles)

Bursa

Kayseri

Mersin

Ankara (2 adet)

Denizli

Kocaeli

Muğla

Ankara (2 vehicles)

Denizli

Kocaeli

Muğla

İzmir (2 adet)

Diyarbakır

Konya

Sakarya

İzmir (2 vehicles)

Diyarbakır

Konya

Sakarya

Adana

Erzurum

Malatya

Samsun

Adana

Erzurum

Malatya

Samsun

Antalya

Eskişehir

Manisa

Tekirdağ

Antalya

Eskişehir

Manisa

Tekirdağ

Aydın

Gaziantep

Mardin

Trabzon

Aydın

Gaziantep

Mardin

Trabzon

Balıkesir

Hatay

K. Maraş

Şanlıurfa

Balıkesir

Hatay

K. Maraş

Şanlıurfa

Van

Sigorta
Primleri GM.

Van

Directorate General of
Insurance Premiums
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Procurement Table

Adet

Açıklama

Product

Number

Notes

Mobil Hizmet Aracı

35

Kombi van tipi olan araç üst yapı uygulamasıyla
mobil ofis olarak tasarlanmış ve ofise dizüstü
bilgisayar ile yazıcı/tarayıcı yerleştirilmiştir.

Mobile service vehicle

35

The combi van type vehicles are designed as mobile
offices with a vehicle superstructure application and the
offices are equipped with laptop computers and printers/
scanners.

Dizüstü Bilgisayar

35

Çok Fonksiyonlu Yazıcı/
Tarayıcı

35

Tablet Bilgisayar

2000

3g İnternet Hattı

2000

Tablet bilgisayarlarda kullanılmak üzere 24 ay süreli
ve 5 gb kotalı 3g internet paketi alınmıştır.

Laptop computer

35

Multifunctional printer/
scanner

35

Tablet computer

2000

3G Internet facility

2000

Tablet computers were purchased with 3G internet
packages, which have a quota of 5 GB and are valid for 24
months

Mobil Hizmet Aracı ve Tablet BilgisayarTeslim Töreni
Delivery Ceremony of Mobile Service Vehicles and Tablet PCs

internet paketi ile birlikte satın alınmıştır. Böylelikle Kurum müfettiş ve denetmenlerinin, denetim esnasında internet ağı üzerinden işyeri çalışanlarının sigortalılık
sorgulamasını yapmaları sağlanmıştır. Bu sayede zaman ve enerji tasarrufu sağlanarak daha etkili denetimlerin gerçekleştirilmesinin önü açılmıştır.

All the tablet computers were purchased with 3G internet packages, which have a quota
of 5 GB and are valid for 24 months. Therefore, the social security inspectors and controllers
will be able to enquire via the Internet whether employees have social security coverage
or not during the course of inspections. Thus, more effective inspections will be possible,
which will in turn help to save both time and energy.
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ETKİN REHBERLİK VE DENETİM YOLUYLA KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İÇİN HİBE PROGRAMI
GRANT SCHEME FOR PROMOTING REGISTERED EMPLOYMENT THROUGH BETTER GUIDANCE AND INSPECTION

Genel Bakış

HİBE BİLEŞENİ / GRANT COMPONENT

1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü Türkiye’nin yanı sıra diğer aday ve potansiyel aday
ülkeler için Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) yasal dayanağını oluşturmaktadır.
IPA’nın temel amacı Avrupa’ya entegrasyon konusunda yaşanılan güçlüklerin
giderilmesi ve AB üyeliği sürecindeki Kopenhag kriterlerinin karşılanması için gerekli
olan reformların uygulanması açısından faydalanıcı ülkelere destek vermektir. Bu
bağlamda, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi IPA’nın bileşenlerinden biridir. İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP), insan kaynaklarının
geliştirilmesi kapsamında IPA fonlarından yardım almak için programlama esaslarını
belirlemektedir. İKG OP’nin genel amacı “daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları
ve daha geniş bir sosyal uyum ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneğine sahip
bilgi temelli ekonomiye geçişi desteklemek”tir. İKG OP istihdam, eğitim, hayat boyu
öğrenme ve sosyal içerme olarak dört öncelik eksenine
sahiptir. Hibe programı kapsamında çıkılan teklif çağrısının
konusunu oluşturan kayıtlı istihdamın teşviki (PRE),
istihdam önceliği kapsamında önemli bir müdahale alanı
olarak kabul edilmektedir.
IPA kapsamında finanse edilen “Etkin Rehberlik ve
Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki II” operasyonu,
özellikle kadınların işgücüne katılım oranlarını artırarak daha
fazla kişiyi istihdama çekmeyi ve istihdamda tutmayı ve
özellikle gençler için işsizlik oranlarını düşürmeyi amaçlayan
“istihdam” öncelik ekseninin genel hedefine ulaşılmasına
katkı sağlayacaktır.
Kayıt dışı istihdam, işgücünün hiçbir resmi kayıt ve
istatistikte yer almaması veya eksik seviyelerde yer alması
anlamına gelmektedir. Bu istihdam türü resmi işgücü
rakamlarına yansımamaktadır. Kayıt dışı istihdamın ardında
yatan temel etken, işverenlerin sosyal güvenlik primleri

General Overview
Council Regulation (EC) 1085/2006 sets out the legal basis for the Instrument for
Pre-Accession Assistance (IPA) for Turkey and other potential EU members. The main
objective of the IPA is to support beneficiary countries in eliminating the challenges
that exist to integration with Europe and implementing reforms, which are necessary
in order to meet the Copenhagen Criteria. Within this scope, human resources
development is one of the components of the IPA. The Human Resources Development
Operational Program (HRD OP) identifies programming procedures that are to receive
support from IPA funds within the framework of human resources development. The
general objective of the HRD OP is to “support the transition to a knowledge-based
economy capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater
social cohesion”. The HRD OP has four priority areas, namely employment, education,
lifelong learning, and social inclusion. The promotion of
registered employment (PRE), which is the focus of this
call for proposals, is deemed to be an important area of
intervention within the scope of the employment priority.
The Operation for Promoting Registered Employment
through Better Guidance and Inspection II financed under
the IPA will contribute to achieving the general objective of
the employment priority, which aims to attract more people
to employment and keep them employed by, for example,
increasing women’s participation in the labor market and
decreasing unemployment among young people.
Unregistered employment means that the labor force is
not recorded in any official register or statistics, nor it is
able to be represented at an accurate level. Unregistered
employees are not represented in the official labor force
figures. Employers who want to decrease their production
costs by avoiding labor-related costs such as social security
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premiums and taxes represent the main underlying factor behind unregistered
employment. Another factor is the lack of knowledge on the part of the public about
social security.

Kayıt dışı istihdam çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Başlıca sorunlar şu şekildedir:

Unregistered employment causes various problems, including:

• Sosyal güvenlik bütçe açıklarının artması,
• Gelir dağılımında eşitsizlik,
• Haksız rekabet,
• Kötü çalışma koşulları,
• Sosyal koruma alanında hazırlanan çeşitli dokümanlarda öngörülen hedeflerin
gerçekleştirilmesinde yaşanan güçlükler,
• Sosyal koruma sisteminin yönetiminde yaşanan güçlükler,
• Düşük üretim kalitesi,
• Kayıtsız çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin yüksekliği,
• Kayıtsız çalışanlar için sendika ve toplu pazarlık haklarına ulaşılamaması,
• Vasıfsız işgücünün artması.

• Increase in the social security budget deficit;
• Unfair income distribution;
• Unfair competition;
• Bad working conditions;
• Challenges to achieving the objectives foreseen in various documents in the field
of social protection;
• Challenges to the management of the social protection system;
• Low production quality;
• High risk of work-related accidents and occupational diseases for unregistered
employees;
• No access to trade unions and collective bargaining rights for unregistered
employees; and
• Rise in the unqualified labor force.

Bu sorunların son on yılda Türkiye üzerinde ağır etkilerinin olmasına rağmen,
bu alandaki çeşitli çalışmaların sonucu olarak kayıt dışı istihdam oranı Mayıs 2016
döneminde % 33'lere gerilemiştir (TÜİK).
Diğer taraftan, SGK yerel düzeyde 81 ilde sosyal güvenlik merkezleri ve il müdürlükleri
şeklinde yapılanmıştır. Yerel düzeyde sosyal güvenlik il müdürlükleri, sosyal ortaklar
ve sektörle olan ilişkilerinden dolayı kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ekonomiyle
mücadele konusunda en önemli organlardır. Sosyal güvenlik il müdürlükleri kendi
bilgi ve deneyimleri yardımıyla yerel düzeyde doğru analiz yapma kapasitesine
sahiptirler. Ayrıca Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) servisleri ve sosyal güvenlik
denetmenleri yerel ortaklıklar aracılığıyla bu alanı yakından gözlemlemektedirler.
Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda SGK’nın taşra teşkilatının güçlendirilmesi
büyük önem taşımaktadır. SGK, kayıt dışı istihdam ile mücadele konusunda bölgesel
sorunların farkında olan ve bu sorunların çözümünde katkı sağlayabilecek sosyal ortaklar
ile işbirliğine büyük önem vermektedir. Bu bağlamda SGK, daha önce uygulanan ve
çeşitli bölgesel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri destekleyen “Yenilikçi
Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi (KİTUP I)” kapsamında bir hibe programı
yürütmüştür. Bu nedenle, söz konusu hibe programı bu işbirliğinin devamı niteliğinde
“Etkin Rehberlik ve Denetim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki Operasyonu (KİTUP II)”
kapsamında yürütülmektedir.

Although these problems have had severe effects in Turkey over the last ten years,
the rate of unregistered employment did decline to 33.6% in May 2016 as a result of
various efforts in this regard (Turkish Statistical Institute, TURKSTAT).
The SSI is structured as social security centers and provincial directorates in 81
provinces at the local level. The provincial directorates of social security and their
social partners are the most important players at the local level in the struggle
against unregistered employment and the informal economy due to their relations
with the sector. The provincial directorates of social security have the capacity to carry
out accurate analyses informed by their knowledge and experience. Moreover, the
KADIM services and social security controllers closely observe this field through local
partnerships. Strengthening the provincial organization of the SSI is of the utmost
importance in the struggle against unregistered employment. The SSI attaches high
importance to cooperation with social partners who are aware of regional problems
in terms of the struggle against unregistered employment and who can contribute to
overcoming these problems. In this context, the SSI previously implemented a grant
program known as Promoting Registered Employment through Innovative Methods
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ve vergiler gibi işgücü maliyetlerinden kaçınarak üretim maliyetlerini düşürmek
istemeleridir. Diğer bir etken ise sosyal güvenlik konusunda kamuoyundaki bilgi
eksikliğidir.
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Bu çerçevede toplam 10.400.000 Avro değerinde 39 hibe projesi yerel yönetimler,
sivil toplum kuruluşları ve sosyal ortaklar tarafından SGK taşra birimleriyle işbirliği
içerisinde hayata geçirilmektedir. Bu bağlamda, bir önceki hibe programında
gerçekleştirilen faaliyetlerin devamı ve tamamlayıcısı niteliğinde olan faaliyetler
gerçekleştirilecektir. Hibe projeleri yoluyla, yerel kuruluşların ve sosyal ortakların
çalışanlarının kurumsal kapasitesi daha da güçlendirilecektir. Ayrıca, daha önce
“Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi (KİTUP I)” sırasında SGK
taşra birimleri ve sosyal ortaklar arasında kurulan bağların kurumsallaştırılması
amaçlanmıştır.
Hibe projeleri 2016 yılı Temmuz ayı itibariyle uygulanmaya başlamıştır ve 12 ay
içerisinde tamamlanacaktır.

(PRE I), which supported activities carried out by various regional institutions. As a result,
the new grant program, Promoting Registered Employment through Better Guidance and
Inspection (PRE II), was implemented as a continuation of this cooperation.
Some 39 grant projects with a total combined budget of 10,400,000 Euros have been
conducted by local administrations, civil society organizations, and social partners
in cooperation with the SSI’s provincial units. Within this scope, PRE II will enable
complementary activities to those conducted under the auspices of the previous project
to be operated in a continuous manner. Through these activities, the institutional capacity
of the SSI’s central and provincial units, local organizations and the personnel of social
partners will be further strengthened. Moreover, it will translate the bond between the SSI’s
provincial units and their social partners that began during PRE I into an institutionalized
one.
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The grant projects started in July 2016 and they will be completed within 12 months.
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Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı
sağlamaktır.
Hibe programının özel amaçları:
• Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasitelerini
artırmak,
• Kayıt dışı istihdamın azaltılması için yenilikçi uygulanabilir faaliyetleri teşvik
etmek,
• İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek
odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vb. kuruluşlar
arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek,
• İkili ve üçlü sosyal diyalog mekanizmasını ve kurumlar arası işbirliğini
desteklemek,
• Kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek şekilde çalışanlar
ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyini artırmak,
• Bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamı teşvik etmek için etkili yöntemler
bulmak,
• Sektörel veya şirket bazlı kurumsallaşmayı desteklemek yoluyla kayıtlı istihdamın
artırılmasıdır.
Hibe programının temel hedef grupları:
• Kayıt dışı çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu yakınları
• Kayıt dışı çalışan eğitim seviyesi düşük kadınlar
• Riskli işlerde çalışan ve işsiz kalma olasılığı bulunan kadınlar
• Evden çalışan kadınlar
• Kayıtlı çalışıp, çalıştığı süreler veya ücretleri eksik bildirilenler
• İşverenler, işletme sahipleri ve kendi hesabına çalışanlar
• İlgili tarafların personeli
• Sosyal ortaklar
• Kamu kurumları, meslek kuruluşları
• İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri

The general objective of the grant program:
The general objective of this grant program is to contribute to promoting
registered employment and decreasing unregistered employment in Turkey.
The specific objectives of this grant program are:
• To increase the capacity of relevant local actors in the struggle against
unregistered employment;
• To promote innovative and feasible activities in order to decrease unregistered
employment;
• To facilitate and promote cooperation among institutions active in employment
and the labor market such as public institutions, professional chambers, social
parties, civil society organizations, universities, etc.;
• To support bilateral and trilateral social dialogue mechanisms and interinstitutional cooperation;
• To raise awareness among employees and employers regarding social security
in a manner that highlights registered employment as a more attractive choice;
• To find effective ways of promoting registered employment at the regional and
local level; and
• To enhance registered employment by supporting sectorial or corporate
institutionalization.
The main target groups of this grant program are as follows:
• Unregistered employees and their dependents.
• Unregistered female employees with low levels of education.
• Women working in risky jobs and those who run the risk of becoming
unemployed.
• Female domestic workers.
• Registered employees who suffer from underreporting in terms of employment
duration and wage.
• Employers, enterprise owners, and the self-employed.
• Personnel of the related stakeholders.
• Social partners.
• Public institutions and professional organizations.
• Non-governmental organizations that are active in employment and the labor
market.

HİBE BİLEŞENİ / GRANT COMPONENT

Hibe programının genel amacı:
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Hibe Programı İstatistikleri

Statistics of Grant Scheme

Hibe Faydalanıcısı Kurum ve Kuruluşlar

Grant Beneficiary Institutions

Kuruluş Türü

Proje Sayısı

Type of Institution

Number of Projects

Belediye

4

Municipality

4

Birlik

2

Union

2

Dernek

4

Association

4

İl Özel İdaresi

1

Provincial Special Administration

1

Kalkınma Ajansı

5

Development Agency

5

Meslek Odası

15

Professional Chamber

15

Üniversite

6

University

6

Vakıf

2

Foundation

2

Vakıf

Foundation

Belediye
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Üniversite

University
2
6

Birlik

4

2

2

6
4
1

15

Union

4
2

Dernek

4
1

İl Özel İdaresi

5
Meslek Odası

Municipality

Association
Provincial Special
Administration

5
Kalkınma Ajansı

Professional
Chamber

15

Development
Agency
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İller
Adana
Adıyaman
Ağrı
Amasya
Ankara
Aydın
Bartın
Bingöl
Bursa
Çorum
Denizli
Düzce
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun

Proje Sayısı
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
3
1
1

Breakdown of Grant
Projects as per Provinces

İller
Isparta
İzmir
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Tokat
Uşak
Yozgat

Proje Sayısı
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Provinces
Adana
Adıyaman
Ağrı
Amasya
Ankara
Aydın
Bartın
Bingöl
Bursa
Çorum
Denizli
Düzce
Erzincan
Erzurum
Gaziantep
Giresun

TOPLAM: 39

1

1

1
2
1

2

1
2

Number of Projects
1
2
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
3
1
1

1

2

3

1

1
1

1

1

2

1
1
1
1

1

1
1
1

2
1

Number of Projects
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
TOTAL: 39

1

1

1
1

Provinces
Isparta
İzmir
Kırklareli
Kocaeli
Konya
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Tokat
Uşak
Yozgat
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Hibe Projelerinin
İllere Göre Dağılımı
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HİBE PROJELERİ
No

Proje Adı

Sözleşme No

Referans
No

Faydalanıcı Kurum

Uygulama
Yeri

Telefon No

E-posta

1

Sanayi Sektörüne Kaynakçı Yetiştirme Merkezi
Projesi

TRH1.3.PREII/P03/14

14

Turhal Belediyesi

Tokat

0356 275 10 31

belediye@turhal.bel.tr

2

Sosyal Güvenceye Kayıtsız
Kalmayın Projesi

TRH1.3.PREII/P03/43

43

Tekman Ziraat
Odası Başkanlığı

Erzurum

0442 561 28 96

tekman@tzob.org.tr

3

Zaman Kumbarası

TRH1.3.PREII/P03/59

59

Mevlana Kalkınma
Ajansı

Konya

0332 236 32 90

4

Kayıtlı İstihdam ile Güvenli Geleceğe

TRH1.3.PREII/P03/61

61

Bingöl Ticaret ve
Sanayi Odası

Bingöl

0426 213 31 63

5

Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum

TRH1.3.PREII/P03/63

63

Trakya Kalkınma
Ajansı

Kırklareli

0282 263 10 03

6

Konfeksiyon & Hazır Giyim
Sektöründe Kayıt Dışı İstihdamın Çözümünde
Mesleki Eğitim ve Yenilikçi Yaklaşımlar

TRH1.3.PREII/P03/74

74

İzmir Terziler Ve
Konfeksiyoncular
Odası

İzmir

0232 484 65 35

7

Dezavantajlı Grupların Konaklama Ağırlama
Sektöründe Mesleki Eğitimle Kayıtlı İstihdamda
Pazarlık Güçlerinin Artırılması

TRH1.3.PREII/P03/82

82

Amasya
Üniversitesi

Amasya

0358 252 62 02

8

Düzce'de Kayda Değer İstihdam

TRH1.3.PREII/
P03/102

102

Düzce İl Özel
İdaresi

Düzce

0380 514 69 63

duzceozelid@ttnet.net.
tr

9

Tarımda Kayıtlı İstihdama Eğitimin Kattığı
Sinerji

TRH1.3.PREII/
P03/104

104

Niğde Ziraat Odası
Başkanlığı

Niğde

0388 232 33 73

nigdezob@gmail.com

10

Gelecek için Kayda Değer

TRH1.3.PREII/
P03/106

106

Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası

Bursa

0224 275 17 52

btso@btso.org.tr;

bilgi@izterkon.org.tr
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GRANT PROJECTS
No

Project Name

Contract
Identification
Number

1

Project of Welder Raising Center for the
Industrial Sector

TRH1.3.PREII/P03/14

14

Turhal Municipality

Tokat

0356 275 10 31

belediye@turhal.bel.tr

2

Project of Not Being Unconcerned with Social
Security

TRH1.3.PREII/P03/43

43

Tekman Directorate
of Chamber of
Agriculture

Erzurum

0442 561 28 96

tekman@tzob.org.tr

3

Time Penny Bank

TRH1.3.PREII/P03/59

59

Mevlana
Development
Agency

Konya

0332 236 32 90

4

Secure Future with Registered Employment

TRH1.3.PREII/P03/61

61

Bingöl Chamber
of Commerce and
Industry

Bingöl

0426 213 31 63

5

I am Being Trained, I am Learning, I am Working
as a Registered Employee

63

Trakya
Development
Agency

Kırklareli

0282 263 10 03

6

Vocational Education and Innovative
Approaches as the Solution to Unregistered
Employment in the Apparel & Clothing Industry

TRH1.3.PREII/P03/74

74

İzmir Chamber of
Tailors and ReadyMade Sellers

İzmir

0232 484 65 35

7

Increasing the Bargaining Power of
Disadvantaged Groups through Vocational
Training and Registered Employment in the
Hospitality Industry

TRH1.3.PREII/P03/82

82

Amasya University

Amasya

0358 252 62 02

8

Considerable Employment in Düzce

TRH1.3.PREII/
P03/102

102

Düzce Provincial
Special
Administration

Düzce

0380 514 69 63

duzceozelid@ttnet.net.
tr

9

Synergy of Education in the Registered
Employment in Agriculture

TRH1.3.PREII/
P03/104

104

Niğde Directorate
of Chamber of
Agriculture

Niğde

0388 232 33 73

nigdezob@gmail.com

Noteworthy for the Future

TRH1.3.PREII/
P03/106

106

Bursa Chamber
of Commerce and
Industry

Bursa

0224 275 17 52

Beneficiary
Institution

Province
Covered

Phone No

E-mail

bilgi@izterkon.org.tr

btso@btso.org.tr
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TRH1.3.PREII/P03/63

Reference
No
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HİBE PROJELERİ

No

Proje Adı

Sözleşme No

Referans
No

Faydalanıcı
Kurum

Uygulama
Yeri

Telefon No

E-posta

11

Ankara’da Kayıt Dışı Çalışmanın Yoğun Olduğu
İş Kollarında Bilinçlendirme, İşbirliği Ve Mesleki
Niteliklerin Geliştirilmesi Projesi

TRH1.3.PREII/
P03/125

125

Müteşebbis
Gelişim Vakfı

Ankara

0312 466 05 04

mesvak@mesvak.org

12

Atölye Evler; Ev-eksenli Çalışmada Kayıtlı
İstihdamın Teşviki

TRH1.3.PREII/
P03/135

135

Kadın Çalışmaları
Derneği

Adıyaman

13

Denizli'de Kayıtlı İstihdamın Teşviki İçin Güçlü
Diyalog ve Yenilikçi Yaklaşım Projesi

TRH1.3.PREII/P03/137

137

Denizli Sanayi
Odası

Denizli

0258 242 10 04

dso@dso.org.tr;
info@dso.org.tr

14

Hayvancılık Sektörünü Kayıt Altına Alıyoruz

TRH1.3.PREII/
P03/145

145

Erzincan İli
Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği

Erzincan

0446 223 71 36

posta@erzincandsyb.
org.tr

15

Ahiler Kalkınma Ajansı Kayıtlı İstihdamı Teşvik
Ediyor

TRH1.3.PREII/
P03/153

153

Ahiler Kalkınma
Ajansı

Nevşehir

0384 214 36 66

info@ahika.gov.tr

16

Kaydol, Kaybolma

TRH1.3.PREII/
P03/164

164

Çorum Hazır
Elbiseciler Esnaf
Odası

Çorum

0364 224 17 77

hazirelbisecilerodasi@
hotmail.com

17

Muş İlinde Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi İçin
Güç Birliği

TRH1.3.PREII/
P03/166

166

Muş Ticaret ve
Sanayi Odası

Muş

0436 212 11 95

mustso@tobb.org.tr

info@kadincalismalari.
org.tr
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GRANT PROJECTS
Beneficiary
Institution

Province
Covered

Phone No

E-mail

TRH1.3.PREII/P03/125

125

Entrepreneurship
Development
Foundation

Ankara

0312 466 05 04

mesvak@mesvak.org

Workshop Homes: Promotion of Registered
Employment in Home-Based Work

TRH1.3.PREII/P03/135

135

Women’s Study
Association

Adıyaman

Project of Powerful Dialogue and Innovative
Approach for Promoting Registered
Employment in Denizli

TRH1.3.PREII/P03/137

137

Denizli Chamber
of Industry

Denizli

0258 242 10 04

dso@dso.org.tr;
info@dso.org.tr

Erzincan

0446 223 71 36

posta@erzincandsyb.
org.tr

Project Name

11

Project of Awareness Raising, Cooperation,
and Development of Vocational Qualifications
in Branches of Business in Which Unregistered
Employment is Common in Ankara

12

13

info@kadincalismalari.
org.tr

14

We are Registering the Livestock Sector

TRH1.3.PREII/
P03/145

145

Breeding Cattel
Producers Union
of Erzincan
Province

15

Ahiler Development Agency Promotes
Registered Employment

TRH1.3.PREII/P03/153

153

Ahiler
Development
Agency

Nevşehir

0384 214 36 66

info@ahika.gov.tr

Çorum

0364 224 17 77

hazirelbisecilerodasi@
hotmail.com

Muş

0436 212 11 95

mustso@tobb.org.tr

16

17

Get Registered, Don’t Get Lost

TRH1.3.PREII/
P03/164

164

Çorum Chamber
of Merchants
for Ready-Made
Clothes

Collaboration in Supporting of Registered
Employment in Muş

TRH1.3.PREII/
P03/166

166

Muş Chamber of
Commerce and
Industry
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18

Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Ediyoruz

TRH1.3.PREII/
P03/167

167

Yozgat Ticaret ve
Sanayi Odası

Yozgat

0354 212 11 21

info@yozgattso.org.tr

19

Bartın'da Kayıtdışı İstihdama Kayıtsız
Kalmayalım

TRH1.3.PREII/
P03/168

168

Bartın Belediye
Başkanlığı

Bartın

0378 227 10 25

bartin.belediyesi.
abproje@gmail.com

20

Kayıtdışı İstihdamın Azaltılması

TRH1.3.PREII/
P03/192

192

Ankara Sanayi
Odası

Ankara

0312 417 12 00
/1211

21

Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle
Bakıyor

TRH1.3.PREII/P03/217

217

Ekonomistler
Derneği

Aydın

0212 234 54 07

22

Tekstil Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşvik
Edilmesi

TRH1.3.PREII/
P03/224

224

Düzce Ticaret ve
Sanayi Odası

Düzce

0380 524 25 50

info@duzcetso.org.tr

23

Turizm Sektöründe Kayıtlı İstihdamın Teşviki

TRH1.3.PREII/
P03/225

225

Adıyaman Tanıtma
Vakfı

Adıyaman

24

Kayıtsız Çalışmaya Kayıtsız Kalmıyorum

TRH1.3.PREII/
P03/226

226

Şanlıurfa Kalkınma
Derneği

Şanlıurfa

25

TR-33 Düzey - II Bölgesinde Kayıtdışı İstihdamla
Mücadele Projesi

TRH1.3.PREII/
P03/230

230

Uşak Ticaret ve
Sanayi Odası

Uşak

0276 227 02 03

info@usaktso.org
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Contract
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18

We are Struggling Against Unregistered
Employment

19

20

21

Reference
No

Beneficiary
Institution

Province
Covered

Phone No

E-mail

TRH1.3.PREII/
P03/167

167

Yozgat Chamber
of Commerce and
Industry

Yozgat

0354 212 11 21

info@yozgattso.org.tr

Let’s Not Be Unconcerned about Unregistered
Employment in Bartın

TRH1.3.PREII/
P03/168

168

Bartın Municipality

Bartın

0378 227 10 25

bartin.belediyesi.
abproje@gmail.com

Project for Decreasing Unregistered
Employment

TRH1.3.PREII/
P03/192

192

Ankara Chamber of
Industry

Ankara

0312 417 12 00
/1211

217

Economists
Association

Aydın

0212 234 54 07

224

Düzce Chamber
of Commerce and
Industry

Düzce

0380 524 25 50

info@duzcetso.org.tr

Adıyaman

0276 227 02 03

info@usaktso.org

Employees in the Tourism Sector Look Future in
TRH1.3.PREII/P03/217
Confidence

22

Promoting Registered Employment in the
Textile Sector

TRH1.3.PREII/
P03/224

23

Promoting Registered Employment in the
Tourism Sector

TRH1.3.PREII/
P03/225

225

Adıyaman
Promotion
Foundation

24

I Do Not Stand Idle by Undeclared Work

TRH1.3.PREII/
P03/226

226

Şanlıurfa
Development
Association

Şanlıurfa

25

Project of Struggling Against Unregistered
Employment in the TR-33 NUTs - II Region

TRH1.3.PREII/
P03/230

230

Uşak Chamber of
Commerce and
Industry

Uşak

HİBE BİLEŞENİ / GRANT COMPONENT

GRANT PROJECTS

KİTUP II TANITIM KİTABI
54

HİBE PROJELERİ

No

Proje Adı

Sözleşme No

Referans
No

Faydalanıcı
Kurum

Uygulama
Yeri

Telefon No

26

İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor

TRH1.3.PREII/
P03/238

238

Süleyman Demirel
Üniversitesi

Isparta

0246 210 10 00

Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız

TRH1.3.PREII/
P03/244

244

Kuzeydoğu
Anadolu Kalkınma
Ajansı

Erzurum

0442 235 61 14

info@kudaka.org.tr

251

Hasan Kalyoncu
Üniversitesi

Gaziantep

0342 211 80 80

info@hku.edu.tr

27

HİBE BİLEŞENİ / GRANT COMPONENT

28 Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor TRH1.3.PREII/P03/251

29

Kayıtsız Kalmayın

TRH1.3.PREII/
P03/269

269

Siirt Üniversitesi

Siirt

0484 223 12 24

30

Kayıtdışına Kayıtsız Kalma! Bilinçli Çalış,
Güvende Ol

TRH1.3.PREII/
P03/283

283

Ağrı Ticaret ve
Sanayi Odası

Ağrı

0472 215 12 10

31

Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma

TRH1.3.PREII/
P03/290

290

Kocaeli
Üniversitesi

Kocaeli

0262 303 10 00

32

Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda; Diyalog ve
İşbirliği

TRH1.3.PREII/
P03/294

294

Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası

Samsun

0362 432 36 26

E-posta

agritso@tobb.org.tr

samsuntso@
samsuntso.org.tr
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26

Business World Bothers Employment

TRH1.3.PREII/
P03/238

238

Süleyman Demirel
University

Isparta

0246 210 10 00

Erzurum

0442 235 61 14

info@kudaka.org.tr

info@hku.edu.tr

Our Concern is Your Registration

TRH1.3.PREII/
P03/244

244

28

Gaziantep Struggles with Unregistered
Employment

TRH1.3.PREII/
P03/251

251

Hasan Kalyoncu
University

Gaziantep

0342 211 80 80

29

Don’t Remain Unregistered

TRH1.3.PREII/
P03/269

269

Siirt University

Siirt

0484 223 12 24

30

Don’t Be Unconscious of Unregistration! Work
Consciously, Be Safe

TRH1.3.PREII/
P03/283

283

Ağrı Chamber of
Commerce and
Industry

Ağrı

0472 215 12 10

31

Don’t Be Unconscious (Unregistered) of Youth
Employment

TRH1.3.PREII/
P03/290

290

Kocaeli University

Kocaeli

0262 303 10 00

32

Common Interest for Registered Employment:
Dialogue and Cooperation

TRH1.3.PREII/
P03/294

294

Samsun Chamber
of Commerce and
Industry

Samsun

0362 432 36 26

agritso@tobb.org.tr

samsuntso@
samsuntso.org.tr

HİBE BİLEŞENİ / GRANT COMPONENT

27

Northeast
Anatolian
Development
Agency

E-mail
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33

Kayıtlı İstihdam ile Büyüyen Türkiye

TRH1.3.PREII/
P03/299

299

Ceyhan Ticaret
Odası

Adana

0322 613 10 73

Modern Köleliğe Son

TRH1.3.PREII/
P03/304

304

Hayat Boyu Eğitim
ve Kişisel Gelişim
Derneği

Giresun

0454 216 84 59

hegem28@gmail.com

35

Kayıtlı İstihdam, Güçlü Ekonomi

TRH1.3.PREII/
P03/310

310

Ordu Turizm
Altyapı Hizmet
Birliği

Ordu

0452 223 14 44

info@ortab.org

36

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıtdışı
İstihdamla Mücadele Ediliyor-2

TRH1.3.PREII/
P03/322

322

Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansı

Samsun

0362 431 24 00

37

İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki

TRH1.3.PREII/
P03/325

325

Hitit Üniversitesi

Çorum

0364 219 19 26

rektorluk@hitit.edu.tr

38

Herkes İçin Kayıtlı İstihdam

TRH1.3.PREII/
P03/343

343

Solhan Belediyesi

Bingöl

0426 711 20 13

solhanbld@gmail.com

39

Kayıtsız Kalmayın

TRH1.3.PREII/
P03/367

367

Yakutiye Belediyesi

Erzurum

0442 235 26 10

HİBE BİLEŞENİ / GRANT COMPONENT

34

E-posta

info@oka.org.tr
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GRANT PROJECTS

Project Name

33

Turkey Growing with Registered Employment

TRH1.3.PREII/
P03/299

34

The End to Modern Slavery

TRH1.3.PREII/
P03/304

Reference
No

Beneficiary
Institution

Province
Covered

Phone No

299

Ceyhan Chamber
of Commerce

Adana

0322 613 10 73

304

Association of
Lifelong Learning
and Personal
Development
(HEGEM)

Giresun

0454 216 84 59

hegem28@gmail.com

310

Tourism
Infrastructure
Services Union of
Ordu

Ordu

0452 223 14 44

info@ortab.org

Samsun

0362 431 24 00

E-mail

35

Registered Employment, Strong Economy

TRH1.3.PREII/
P03/310

36

Middle Black Sea Development Agency
Struggles with Unregistered Employment-2

TRH1.3.PREII/
P03/322

322

Middle Black Sea
Development
Agency

37

Promoting Registered Employment for Decent
Work

TRH1.3.PREII/
P03/325

325

Hitit University

Çorum

0364 219 19 26

rektorluk@hitit.edu.tr

38

Registered Employment for Everyone

TRH1.3.PREII/
P03/343

343

Solhan
Municipality

Bingöl

0426 711 20 13

solhanbld@gmail.com

39

Don’t Stay Unregistered

TRH1.3.PREII/
P03/367

367

Yakutiye
Municipality

Erzurum

0442 235 26 10

info@oka.org.tr
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HİBE PROJELERİ / GRANT PROJECTS

1
REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

14
TRH1.3.PREII/P-03/14
Sanayi Sektörüne Kaynakçı Yetiştirme
Merkezi Projesi
Turhal Belediyesi
Turhal Ticaret ve Sanayi Odası
€ 300.653,38
Tokat

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:

14
TRH1.3.PREII/P-03/14
Project of Welder Raising Center for the
Industrial Sector
BENEFICIARY INSTITUTION:
Turhal Municipality
PARTNERS:
Turhal Chamber of Commerce and Industry
PROJECT BUDGET:
€ 300.653,38
PROVINCES COVERED:
Tokat

PRE II COMPENDIUM
61

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Turhal’da kayıt dışı çalışan hiçbir mesleki donanıma sahip olmayan
gençlerin iş gücü piyasasına katılım oranlarını artırmak ve kayıtlı istihdamı teşvik etmek amacıyla, gençlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek, iş fırsatları yaratmak ve
kayıt dışı istihdamı önlemek amacıyla uygulayacağı proje sayesinde yerel yönetimlerin sosyal sorumluluk konusunda etkinliğini arttırdı. Turhal TSO yönetim kurulu ve üyeleri Turhal’da kayıt dışı
istihdamın önlenmesi adına çok sayıda sempozyum, seminer vb. nin yanı sıra projeler gerçekleştirmiştir. Bu proje Turhal TSO’nun bu yöndeki faaliyetlerinin artmasına, yeni fikirler ve projeler geliştirmesine, üyelerinin personel ihtiyacına yönelik çalışmalar yapmasına ve il genelinde kurumlar
arası diyaloğun ve birlikte çalışma kültürünün gelişmesine katkıda bulunacaktır.
HEDEF GRUPLAR: Projenin hedef grupları içerisinde öğrenciler, tüketiciler, çocuklar (18 yaşından küçük), engelliler, yerel yönetimler, göçmenler, sivil toplum kuruluşları, mülteciler, KOBİ’ler,
kadınlar, gençler, çatışma ve afet mağdurları gibi çok çeşitli gruplar yer almaktadır.
TEMEL FAALİYETLER:
• Projenin hem ulusal hem uluslararası düzeyde sürdürülmesi projenin hedeflerine ulaşması
açısından faydalı olacaktır. Çalışmalarda afişlerin, kaliteli renkli baskı yayınların ve fotoğraf gibi
görsel materyallerin kullanılması inandırıcılığı sağlayacak ve tanıtım çalışmalarının etkinliğini artıracaktır.
• İlçe merkezimizde, ulaşımın kolay olduğu bir bölgede kurulacak eğitim merkezinde 150 kişiye
aynı anda kaynakçı mesleği alanında eğitim verilebilecek altyapıya sahip içerisinde 4 adet atölye
ve bir yönetim ofisinin bulunduğu bir merkez kurulacaktır.
• Mesleki eğitimler projenin 3. ayı içerisinde başlayacak ve 8 ay sürecek ve 11. ayında tamamlanmış olacaktır. Hedef grup 150 kişi, 4 grup olmak üzere 8 ay eğitim alacaklardır.
• Proje kapsamında sanayi sektöründe faaliyet gösteren işverenler için projemizin 5. ve 9. ayında konusunda uzman kişilerin katılımı ile işverenlere kayıtlı istihdamın faydaları, kayıt dışı eleman çalıştırmanın zararları ile kayıt dışı çalışan tespitinde uygulanan cezaların anlatılması, kayıtlı
istihdamın özendirilmesi, bölgemizin kalkınmada öncelikli bölge olması münasebetiyle kayıtlı
istihdamın geliştirilmesi adına devlet tarafından sağlanan destekler konusunda ve işverenlerde

OBJECTIVE: The aim of this project is to provide vocational training for 150 individuals aged 16–
35 years who live in Turhal and who are unregistered employees without any profession, as well
as raising awareness and informing employees and employers about registered employment.
The general objective of this project is to raise awareness on the part of employers about the
disadvantages of unregistered employment and the benefits of registered employment so
as to promote registered employment. In addition, the project aims to prevent unregistered
employment and help people enter professions by providing vocational training to individuals
who have to work in an unregistered manner because they do not have the necessary vocational
skills.
BACKGROUND INFORMATION: In Turhal, the efficiency of local governments in social
responsibility increased by organizing professional and personal development training for young
people, creating job opportunities in order to increase the participation in the labor market of
young people working informally without any professional skills and to promote registered
employment and through the project to be implemented in order to prevent unregistered
employment. Turhal Chamber of Commerce and Industry (CCI) board and members have
carried out many symposiums, seminars, etc. as well as projects for prevention of unregistered
employment in Turhal. This project will contribute to Turhal CCI to increase its activities in this
regard, to develop new ideas and projects, to carry out studies for the personnel needs of its
members and to develop the inter-agency dialogue and the collaboration culture in the province.
TARGET GROUPS: The target groups of the project include a wide variety of groups such as
students, consumers, children (under 18), people with disabilities, local authorities, immigrants,
non-governmental organizations, refugees, SMEs, women, young people, conflict and disaster
victims.
MAIN ACTIVITIES:
• It will be useful to conduct the project both at national and international levels for achieving
the project objectives. Using posters, quality color print publications and visual materials such
as photos in the study will provide credibility and increase the effectiveness of promotional
activities.
• A training center with 4 workshops and a management office will be established at our
district center, in an area with easy access to transport, with the infrastructure that can provide
professional welding training to 150 people simultaneously.
•Vocational training will start in the 3rd month of the project, last for 8 months and it will be
completed in the 11th month. The target group of 150 people in 4 groups will be trained for 8
months.

HİBE PROJELERİ / GRANT PROJECTS

AMAÇ: Proje kapsamında Turhal’da yaşayan 16-35 yaş arası kayıt dışı çalışan ve hiçbir meslek
sahibi olmayan 150 bireye, mesleki eğitimler vermek ve çalışanları ve işverenleri kayıtlı istihdam
konusunda bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Kayıtlı istihdamı teşvik
etmek amacıyla, işverenleri kayıt dışı istihdamın zararları ve kayıtlı istihdamın faydaları konusunda bilinçlendirmek ayrıca mesleki yetersizlik sebebiyle kayıt dışı çalışmaka zorunda kalan bireylere mesleki eğitimler verilerek, meslek sahibi olmaları ve kayıt dışı çalışmaları önlenmek bu
projenin genel amacını oluşturmaktadır.
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62
kayıtlı istihdam konusunda farkındalık oluşturmak adına 2 tane bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.
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BEKLENEN SONUÇLAR: Yapılan faaliyetler ve eğitimler sonucunda; kayıtlı istihdam oranının
artırılması, çalışanların kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendirilmesi, işverenlerin teşvikler konusunda bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca bir adet eğitim merkezi
kurulacak ve bu eğitim merkezinde diğer Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek odaları ile kayıt dışı
istihdam konusunda ortak projeler yürütülmesi ve proje kapasitelerinin arttırılması sağlanacaktır.

• Under the project, 2 information meetings will be held in 5th and 9th month of our project,
for employers operating in the industrial sector with the participation of field experts, to explain
the benefits of registered employment to the employers, damages of employing unregistered
personnel and penalties applicable for identified unregistered employees, to encourage registered
employment, state aid provided to our development priority region in order to develop registered
employment and to raise the awareness of the employers about registered employment.
EXPECTED RESULTS: As a result of the activities and training delivered as part of this
project, the rate of registered employment will rise, employees will be more aware of registered
employment, and employers will be better informed about the incentives for having registered
employees. Moreover, a training center is going to be established where joint projects related
to unregistered employment will be implemented in partnership with other civil society
organizations and the chambers of various professions, and efforts will be made towards
increasing the project’s capacity.
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REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

43
TRH1.3.PREII/P-03/43
Sosyal Güvenceye Kayıtsız Kalmayın
Projesi
Tekman Ziraat Odası Başkanlığı
Süt Üreticileri Birliği
€ 185.397,00
Erzurum

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:

43
TRH1.3.PREII/P-03/43
Project of Not Being Unconcerned with Social
Security
BENEFICIARY INSTITUTION:
Tekman Directorate of Chamber of
Agriculture
PARTNERS:
Union of Milk Producers
PROJECT BUDGET:
€ 185.397,00
PROVINCES COVERED:
Erzurum

BÖLÜM
HİBE
PROJELERİ
ADI
/ GRANT PROJECTS

2
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AMAÇ: Kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu kesimlerin bilinçlenmelerini sağlama, kayıt dışı istihdamla mücadele için kamuoyu oluşturma ve kayıtlı istihdamın teşviki amaçlanmaktadır. Köy
kanaat önderlerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, ilçeye bağlı 66 köy yerleşkesinde, 198
köy kanaat önderinin (muhtar, imam, okul müdürü/öğretmen) kayıt dışı çalışmanın dezavantajları ve kayıtlı çalışmanın avantajlarıyla ilgili %100 bilinçlenmeleri sağlanacaktır. Özellikle kadınların işgücüne katılım oranlarının çok düşük olması bölgenin işgücüne katılım ortalamasını
düşürmektedir. TRA2 bölgesinde kadınları iş gücüne katmak, öncelikli politikalar arasında yer almasını sağlayacak çalışmaların başlamasına, bölgede, özellikle 60-65 yaş ve üzeri kişilerin hibe ve
kredi alımlarında şanslarının azaldığını işleyerek, bu yolla daha fazla kadın ve gençleri istihdama
çekmeyi, istihdamda tutmayı ve özellikle gençler için işsizlik oranlarını düşürmek amaçlanmaktadır. Ayrıca proje sonucunda ortaya çıkacak ve benimsenecek yeni yöntemlerin diğer bölgelerde
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
ARKA PLAN BİLGİLERİ: Bilindiği üzere kayıtlı/kayıt dışı istihdam açısından önemli noktalardan biri de, kayıt dışılığın niteliğine ilişkindir. İstihdam edilenlerin sosyal güvenlik kuruluşlarına
kayıtlılık durumuna bakıldığında, bölgede kayıt dışılığın hem kent olarak hem de kır olarak en
çok yaşandığı kesim ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kesimdir. Ayrıca tarımda yaşanan kayıt dışı
istihdamın, tarım dışı faaliyetlerde yaşanan kayıt dışı istihdamdan daha fazla olduğu görülmektedir. İl genelinde, 53.673 tarımsal işletme bulunmaktadır. Bu işletme sahiplerinin/çalışan kişilerin 38.000’i tarım bağkurludur (İl SGK). İlin kırsal nüfusu 275.560 kişidir. Kırsaldaki nüfusun
%13,79’nun sosyal güvenceye sahip olduğu görülmektedir.
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Bu nedenlerle, kırsal bölgelerde kayıtlılıkla ilgili bilgilendirme/bilinçlendirme araçlarının geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması gerekmektedir.
HEDEF GRUPLAR: Birincil hedef gurubu olan kayıtlı üyelerimizin %92,2’si (2950 tarımsal işletme) devletin sağladığı olanaklarında yeterince haberdar olmaması, kayıtsızlıktan dolayı teşviklerden yararlanmama, bilgiye erişimdeki zorluğu gibi sorunlardan, belirgin bir şekilde ortaya
çıkmıştır. Projemizle, köylerde kurulacak “SGK Köşesi”, köylerde, gerek tarımsal işletmelere yapılacak ziyaret gerek gençlere verilecek seminerlerle, hedef kitlenin kayıt dışılığın dezavantajları konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Köylerdeki kanat önderleri, kayıtlı çalışmanın avantajları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak ve bu yolla hedef kitle üzerinde olumlu
etki bırakmaları için işbirliği geliştirme yoluna gidilecektir. Kanaat önderlerin konuya olan olumlu
yaklaşımları sayesinde, girişimcilerin iş kurma girişimleri desteklenmiş olacaktır. Bir başka hedef
kitlesi, tarımsal işletmelere yapılacak ziyaret sırasında belirlenecek girişimci kadın ve girişimci erkeklerdir. Her köyde 3 kadın ve 3 erkek girişimciye yönelik ‘kayıtlı istihdamın teşviki ve girişimcilik
eğitimi’ düzenlenecektir.

OBJECTIVE: The aim of this project is to raise awareness in those segments of society where
the rate of unregistered employment is very high, as well as to forge public opinion regarding the
struggle against unregistered employment and promote registered employment. Opinion leaders
in the villages will be informed/made aware of the issue, and we will raise awareness by 100%
among the 198 village opinion leaders from the 66 villages in the district (mukhtars, imams, school
principals/teachers) about the disadvantages of unregistered employment and advantages of
registered employment. The low participation rate of women in the labor force decreases the
general participation rates in the labor force in the region. Ensuring that women participate in the
labor force in the TRA2 region will help to make this issue a part of the region’s priority policies.
If we attract attention to the fact that, in particular, those who are older than 60–65 years in the
region have very little chance of using grants and credits, we believe we will be able to attract more
women and young people into employment, keep them employed, and decrease unemployment
rates, especially among young people. Moreover, new methods that will become apparent at the
end of the project will also be commonly used in other regions as well.
BACKGROUND INFORMATION: As you might know, the manner in which unregistered
employment takes place is also important with regards to registered/unregistered employment.
When we look into the registrations of those employed in social security institutions, it can be
seen that unpaid domestic workers represent the highest number of unregistered employees
observed in both urban and rural areas of the region. In addition, it can be seen that unregistered
employment in agriculture is more prevalent than unregistered employment in non-agricultural
fields. In total, there are 53,673 agricultural enterprises throughout the province. Some 38,000 of
these owners/employees are self-employed in agriculture (Provincial SSI). The rural population of
the province is 275,560. It can be observed that 13.79% of the rural population has social insurance.
Therefore, it is necessary to inform people and raise awareness about registered employment
in rural areas.
TARGET GROUPS: It is evident that the primary target group of 92,2% of our registered members
(2950 agricultural enterprises) are not sufficiently aware of the facilities provided by the state,
cannot benefit from the incentives due to problems such as indifference and difficulty of access
to information. With the "SSI Corners" to be established in the villages in our project, it will be
ensured that the target groups are informed about the disadvantages of unregistered employment
with both the visits to the enterprises and the seminars for young people in the villages. Opinion
leaders in the villages will be informed about the advantages of the registered employment and
thus a cooperation will be developed for them to have a positive impact on the target groups.
With the positive approach of the opinion leaders on the subject, business start-up initiatives of
the entrepreneurs will be supported. Another target group will be the entrepreneur women and
men to be determined during the visit to be made to agricultural businesses. "Promotion of formal
employment and entrepreneurship training" will be held for 3 female and 3 male entrepreneurs in
each village.
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MAIN ACTIVITIES:

• Köy muhtarlarıyla yapılacak birebir görüşmeler sonucunda köy konaklarında veya gösterecekleri uygun yerlerde ‘sosyal güvenlik köşesi’ adı altında, bir alan oluşturulacaktır. Bu köşede, bir
pano yapılacak ve panonun içerisine sosyal güvenlikle ilgili broşür, afiş, duyurular, görsel materyaller, notlar, sosyal güvenlik uzmanlarına doğrudan ulaşımı sağlayacak iletişim bilgileri vs. yer
alması sağlanacaktır.

• As a results of the face to face interviews to be held with the village headmen, an area called
"social security corner" will be created in the village mansions or at suitable places that they
will show. A billboard will be placed at this corner and it will be ensured that brochures, posters,
announcements, visual materials, notes related to social security and contact information, etc.
providing direct access to the social security experts will be presented in it.

• Projenin amacına ulaşmasında, köy kanaat önderlerinin konuya sahiplenmesi büyük bir önem
arz etmektedir. Bilindiği üzere kanaat önderleri, vatandaşlara kayıtlı çalışmanın öneminin anlatılmasında çok daha etkili ve sıcak temas kurabilme kabiliyetine sahiptirler. Kanaat önderleriyle
kayıtlı çalışmayla ilgili görüş alınmasına ilişkin seminer düzenlenmesi, lider olarak köyde kayıtlı
istihdamın artırılmasına katkılarının neler olabileceği konusunun kanaat önderleri tarafından dillendirilerek sesli olarak düşünmelerinin sağlanması ve karşılıklı soru cevap yöntemiyle kanaat
önderlerinden beklentilerin tam olarak ortaya çıkarılması sağlanacaktır. Seminer sonunda, kanaat önderleriyle ortak bir çalışma planı yapılacaktır. Bu çalışmanın doğal sonucu olarak kanaat
önderlerinin etki gücünden faydalanmak için işe planlama ile başlamak gerekli görülmektedir. Ortak olarak oluşturulacak plan çerçevesinde, kanaat önderlerinde, ayda en az bir sefer “köy sosyal
güvenlik köşesinde” köylüyle kayıtlı istihdam konusunda sıcak temas kurulması yoluyla, kayıtlı
istihdamın artırılması sağlanacaktır.

• The village opinion leaders to own the subject is of great importance to achieve the objectives
of the project. As is known, opinion leaders can establish a more efficient and warm contact with
the citizens for explaining the importance of registered employment. Seminars will be organized
to receive the opinions of the opinion leaders on registered employment, it will be ensured that
the opinion leaders speak and think aloud regarding what their contribution could be to increase
registered employment in the village as leaders and that the expectations are precisely revealed by
the opinion leaders with the question and answer method. At the end of the seminar, a joint work
plan will be made with the opinion leaders. As a natural consequence of this study, it is deemed
necessary to start with the planning to take advantage of the influence of the opinion leaders.
Under the plan to be jointly developed, it will be ensured that registered employment is increased
by establishing close contact between the opinion leaders and the villagers at least once a month
at the "village social security corner" regarding registered employment.

• Proje ekibi, ziyaret programı dahilinde, 66 köyde ve 3200 işletmede ‘kayıtlı çalışmanın avantajlarını ve sosyal güvencenin önemi’, hane halkına yönelik ‘aile geçimi ve kayıt dışılığın diğer olası
nedenleri anketi’, her köyde ‘kayıtlı çalışmanın avantajları’ ve ‘girişimcilik’ konusunda düzenlenecek bilgilendirme seminerine katılacak 6 girişimci gencin belirlenmesini’ içeren üç temel hususta
saha çalışması yapacaktır.
BEKLENEN SONUÇLAR: Projenin geniş kitlelere tanıtımı %100 sağlanacaktır. Görünürlük ve
tanıtım malzemeleri/araçları olarak 10 bin adet kitapçık, 10 bin adet broşür, 500 adet afiş ve 1
adet web sayfası hazırlanacaktır. 66 köyde SGK Köşesi kurulacak, seminere 198 köy kanaat önderinin katılması sağlanacaktır. 3200 adet tarımsal işletme ziyaret edilecektir. 198 kadın ve 198
erkek kayıtlı çalışmanın teşviki ve girişimcilik konularında eğitilecektir. Ayrıca 42 adet kamu kurumu ve 16 adet STK arasında işbirliği sağlanacaktır.
İlgili kurumların kurumsal kapasitelerinin %30, sosyal güvenceye sahip kişi sayısının %10, istihdamın %10, Bağ-kur prim ve vergilerinin %10, kamu hizmetlerden yararlanmanın %50, sağlık
hizmetlerinden yararlanmanın %50 ve teşviklerden yararlanan çiftçi sayısının bir önceki seneye
göre %35 artması beklenmektedir.

• Within the visit program, the project team will conduct field study in three main points including
"advantages of the registered employment and importance of social security" at 66 villages
and 3200 businesses, "survey for family livelihood and other possible causes of unregistered
employment" for households, "determining 6 young people to attend the information seminar on
advantages of registered employment and entrepreneurship" in every village.
EXPECTED RESULTS: Promotion materials in the shape of 10,000 booklets, 10,000 brochures,
500 posters, and a web page will be prepared. The project will be promoted to a large population. SSI
outposts will be established in 66 villages. Some 198 village opinion leaders will participate in the
seminars. The other expected results are as follows: 3,200 agricultural enterprises will be visited,
198 women and 198 men will participate in training sessions on promoting registered employment
and entrepreneurship, and cooperation will be established among 42 public institutions and 16 civil
society organizations.
A 30% rise in the institutional capacity of the related institutions, a 10% rise in the number of
people covered by social security, a 10% increase in employment, a 10% increase in premiums and
taxes for the self-employed, a 50% rise in the usage of public services, a 50% rise in the usage of
health services, and a 35% rise in the number of farmers who benefit from incentives in comparison
to the previous year are all expected.
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TEMEL FAALİYETLER:
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TRH1.3.PREII/P-03/59
Zaman Kumbarası
Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman Belediyesi
€ 223.969,73
Karaman
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59
TRH1.3.PREII/P-03/59
Time Penny Bank
Mevlana Development Agency
Karaman Municipality
€ 223.969,73
Karaman
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: Mevka, kadınların ve genç girişimcilerin iş hayatına girmelerine yönelik 2012 yılında uygulamalı girişimcilik eğitimi vererek 120 kişiye iş kurma imkanı tanımıştır.
Bölgede, Mevka 2014-2023 bölge planında; Amaç-3 “İnsana Yatırım: Bilgi ve Becerilerini Sürekli
Yenileyen, Birlikte Hareket Edebilen, Sağlıklı Bireyler” başlığı altında kayıt dışı istihdamla mücadele edilecektir. Bu ibareye bağlı olarak, teklif çağrısına çıkılmıştır. Kalkınma ajansı bölgelerin
sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere kurulmuş, bu kapsamda bölge planları hazırlayarak
bölgenin kalkınmasına yönelik projelerde üretmektedir. Zaman kumbarası projesi yerel kalkınmanın sosyal kalkınma boyutu olarak ajans amaçları doğrultusundaki faaliyetleri içermektedir.
HEDEF GRUPLAR: Karaman’da işgücü piyasasında direkt veya dolaylı faaliyet gösteren 40 yerel kamu kurumu, 10 meslek odası, 10 sivil toplum örgütü, 1 üniversite, projenin duyurulması, proje faydalarının anlatılması ve sürdürülebilirliği konusunda birlikte çalışabilecek kuruluşlar, %95
oranında kayıtsız çalışan 5.000 civarında gündelikçi, 155 işletme ve 40 bin işveren aile kayıtsız
gündelikçi çalıştırma potansiyeli olmalarından dolayı seçilmiştir. Ayrıca 10 aracı firma, 120 girişimci; özellikle girişimci ruhlu olan 250 kişiden 120 kişi seçilerek eğitim verilecektir.
TEMEL FAALİYETLER:
• Karaman’da istihdam ve işgücü piyasasında doğrudan veya dolaylı faaliyet gösteren 40 yerel
kamu kurumu, 10 meslek odası, 10 sivil toplum örgütü, 1 üniversite ve istihdam alanında, uzmanların yer alacağı proje bilgilendirme seminerleri yapılarak proje amaçları, faaliyetleri, paydaşların
görüşleri, kurumlardan projede beklenen katkılar gibi konuların ele alındığı toplantılara ilave olarak, proje farkındalık çalışmaları yapılacaktır. Böylece kayıt dışı çalışmanın zararları, kayıtlı çalışma kapsamında yerelde lobi faaliyeti yapılmış olacaktır.
• Karaman’da gündelikçi olarak çalışanların envanterlerin oluşturulması ve aracı firma kuruluşu
ve kurumsallaşmalarına yönelik fizibilite çalışması ve girişimcilik eğitimi ve gündelikçi anketi ve
gündelikçi envanter raporu ile aracı firma fizibilite etüdü ve kurumsallaşma raporlarının oluşturulacağı çalışmalar için hizmet alımı gerçekleştirilecektir.

OBJECTIVE: The objective is to contribute to enhancing registered employment, promoting
registered employment in Turkey, and decreasing the number of people who are unregistered. The
main objectives of this project are as follows: to raise awareness and increase capacity regarding
what should be done in the struggle against unregistered employment in related institutions
such as Karaman Municipality, The Governor’s Office, SSI, İŞKUR (Turkish Employment Agency),
KOSGEB, and civil society organizations; to support efforts to establish firms that will render
service providers in target professions registered within the definition of “home-based work
personnel”; to enable the institutionalization and specialization of intermediary firms so as
to promote registered employment; to carry out effective activities to decrease unregistered
employment by creating a labor force pool comprising unregistered employees and those who
have the potential to become unregistered employees; and to ensure that regional practices
become widespread.
BACKGROUND INFORMATION: Mevlana Development Agency (Mevka) provided practical
entrepreneurship training for women and young entrepreneurs entering the business world in
2012 and enabled 120 people to start a business. In the region, the combat against unregistered
employment will be conducted under Objective-3 "Investing in People: Healthy Individuals That
Continuously Renew Their Knowledge and Skills and That Can Act Together" in Mevka 2014-2023
regional plan. Call for proposals was issued based on this statement. Development agency is
established to ensure sustainable development of the region and also designs projects for the
development of the region by preparing regional plans in this regard. Time money box project
includes activities in line with social development dimension of the agency local development
objectives.
TARGET GROUPS: In Karaman; 40 local public institutions, 10 professional chambers, 10 nongovernmental organizations, 1 university directly or indirectly operating in the labor market
were selected as organizations that can collaborate to promote the project, explain the project
benefits and for sustainability; 5,000 day laborers, 155 businesses and 40 thousand employer
families with 95% unregistered employment were selected due to their potential to employ
unregistered laborers. Also, 10 intermediary firms, 120 entrepreneurs will be trained by selecting
out of 250 people especially with entrepreneurial spirit.
MAIN ACTIVITIES:
• In Karaman, project awareness activities will be carried out in addition to the project
information seminars to be held with 40 local public institutions, 10 professional chambers, 10
non-governmental organizations, 1 university directly or indirectly operating in the labor market
and experts in the employment field and the meetings where matters such as project objectives,
activities, views of the stakeholders, contributions expected from the institutions in the project
will be discussed. Thus, the damages of unregistered employment will be explained and local
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AMAÇ: Karaman ilinde kayıtlı istihdamın artırılması ile Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Kayıt dışı istihdamla mücadele
konusunda ilgili Karaman Belediyesi, Valilik, SGK, İŞKUR, KOSGEB ve STK ‘ların neler yapılması
konusunda farkındalık ve kapasitelerinin artırılması, “ev içi çalışan personel” tanımıyla, hedef
meslek guruplarının hizmet sunucusu olarak kayıtlı haline getirilmesini sağlayacak firmaların
kurulması faaliyetlerinin desteklenmesi, kayıtlı istihdamı teşvik etmek için aracı firmaların kurumsallaşması ve uzmanlaşması, buna ilave olarak kayıtsız çalışan ve çalışma potansiyeli olan
işgücü havuzu oluşturarak kayıt dışı istihdamın azaltılması için etkili yöntemlere yönelik faaliyetler yapılması, ayrıca bölgesel olarak uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak bu projenin
temel amaçlarındandır.
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• Karaman’da kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik aktörlerin amaç birliğinin sağlamlaştırılması
ve iyi uygulamaların görülmesi için, yurt dışı teknik gezi faaliyeti düzenlenecektir.
BEKLENEN SONUÇLAR: Kayıt dışı istihdam konusunda kamu kurumları ve aktörlerin proje
konusunda bilgilerinin arttırılması ve görev ve sorumlulukların farkına varılması sağlanacaktır.
Ayrıca Karaman’da aracı firma kuruluşu ve firmaların uzmanlaşması konusunda fizibilite etüdü
raporlarının ortaya konması, potansiyel aracı firma kurabilecek girişimcilere uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin verilmesi, yerel medya sayesinde proje hedefleri ve yararlarının tüm Karaman’a
duyurulması sağlanacaktır.

lobbying activity within the scope of registered employment will be carried out.
• Services will be procured in Karaman for the studies of creating inventory of day laborers
and feasibility study for the establishment and institutionalization of the intermediary company
and entrepreneurship training and day laborer survey and day laborer inventory report and
intermediary company feasibility study and institutionalization reports.
• Foreign technical visit activity will be organized for enhancing the common purpose of the
actors for reducing unregistered employment in Karaman and for observing best practices.
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EXPECTED RESULTS: Public institutions and actors will be better informed about unregistered
employment and the project, as well as becoming more aware of their duties and responsibilities.
Moreover, feasibility studies and reports will be prepared with a focus on the specialization
of intermediary firms and companies in Karaman. Applied entrepreneurship training will be
organized for potential entrepreneurs who might establish intermediary firms. The objectives
and benefits of the project will be announced everywhere throughout Karaman via local media.
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61
TRH1.3.PREII/P-03/61
Kayıtlı İstihdam İle Güvenli Geleceğe
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası
Bingöl Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
€ 194.950,00
Bingöl
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61
CONTRACT NO:
TRH1.3.PREII/P-03/61
PROJECT NAME:
Secure Future with Registered Employment
BENEFICIARY INSTITUTION:
Bingöl Chamber of Commerce and
Industry
PARTNERS:
Regional Office of Bingöl Organized Industrial Zone
PROJECT BUDGET:
€ 194.950,00
PROVINCES COVERED:
Bingöl
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AMAÇ: Bingöl ilinde niteliksel yaklaşımlar ile farkındalık oluşturma ve kayıtlı istihdamın %
30 arttırılması, mesleki ve kayıtlılık destek mekanizmaları ile sürekli bir izleme ve istatistiki veri
oluşturulması, ayrıca nitelikli iş gücü ve toplumsal farkındalığın arttırılması amaçlanmaktdır.
ARKA PLAN BİLGİLERİ: Ülkemizin makroekonomik sorunlarının başında kayıt dışı istihdamın
yüksek olması gelmektedir. Bu sorundan en fazla etkilenen ise hiç şüphesiz çalışanlar ve ülke
ekonomisidir. Kayıt dışı istihdam, kamu finansman dengesinde meydana getirdiği olumsuzluğun
yanı sıra yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getiren vatandaşlar, işletmeler ve çalışanlar
aleyhine haksız bir rekabet ortamı oluşturmaktadır Yaşanan birçok sorunun kaynağına dönüşen
kayıt dışı istihdam, sonuçları toplumsal bir etki yaratan ve “hep birlikte mücadele edildiğinde”
etkili bir sonuç alınabilecek boyuttadır. 2012 yılında Türkiye'de kayıt dışı istihdam %38,9 olarak
saptanmış ve 4-5 yıl önce bu oranın yüzde 47 olduğu bilinmektedir. Bingöl ili ve Doğu Bölgesinde
bu oran ülke geneline kıyasla daha yüksektir. Kayıtdışılık ile mücadele dikkatli bir yaklaşımı gerektirmektedir. Bu konuda kamu adına yürütülen çalışmalar istenilen sonuçları almaya yeterli olmamış, STK, işçi ve işveren temsilcilerinin de dahil olduğu yerel alandaki çalışmalar sahiplenme ve
olumlu sonuçlar alma noktasında önemli faaliyetler olacaktır. Kayıt dışı istihdamdan kayıtlı istihdama geçiş AB İstihdam Politikasının da önemli bir unsuru olmakla beraber toplumsal bir ortak
anlayış ve ahlaki bakış geliştirilerek sosyal tarafların istekli ve dahil olmaları için bu proje yerelde
ve ulusal ölçekte yürütülen programların uyumlulaşması bakımından önemli sinerjiler oluşturacaktır. Kalkınmanın yerelden başlayacağı inancı ile uygulanmakta olan ulusal ölçekli programların
başarılı olması yanı sıra bu proje bir farkındalık ile bölgesel düzeyde katkı sunacaktır.
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HEDEF GRUPLAR: Projenin hedef grupları arasında topluluk esaslı örgütler, tüketiciler, engelli
kişiler, yerli halklar, yerel yönetimler, mesleki kategoriler, kobiler, kadınlar ve gençler gibi çok çeşitli gruplar yer almaktadır.
TEMEL FAALİYETLER:
• İlimizde ihtiyaç olunan meslekler, bölgemizde ihtiyaç olunan meslekler ve ulusal ölçekte ihtiyaç olunan meslekler konusunda ilgili iki uzman moderatörlüğünde iş dünyası örnek işadamları
katılımı ile meslek seçimi, ekonomi ve destekler konusunda 10 adet çalıştay gerçekleştirilecektir.
• Bingöl Ticaret Sanayi Odası kapsamında projenin amaçlarına uygun olarak kayıt dışı ve proje
faaliyetlerine uygun olarak bülten çıkarılacaktır. 12 ay ve ayda 2000 adet kayıt dışı istihdam ve
kayıtlı avantajlar devlet destekleri konularının işlendiği bülten hazırlanarak esnaf, iş dünyası, özel
kurumlar ve taraflara dağıtılacaktır. Bülten ücretsiz olarak dağıtılacak ve kamu iş dünyası işbirliği
ile yerel kalkınma ve istihdam konularında önemli rol model oluşturma bilgi akışı ve rehberlik
sağlayacaktır.
• Proje ana amaçlarından olan toplumsal sahiplenmeyi oluşturmak üzere tüm tarafların yer
aldığı görsel ve tartışma ortamına dayalı 3 adet moderatör uygulaması gerçekleştirilecektir. SGK,

OBJECTIVE: The objective of this project is to raise awareness through qualitative approaches,
as well as enhancing registered employment by 30%, enabling continuous monitoring, and
collecting statistical data about professional and registered support mechanisms. Moreover, the
study aims to enhance the qualified labor force and raise awareness in wider society.
BACKGROUND INFORMATION: High unregistered employment is one of the major
macroeconomic problems of our country. The ones most affected from this problem is no
doubt the workers and the country economy. Besides the negativity in public financing balance,
unregistered employment also creates an unfair competitive environment against citizens,
businesses and employees fulfilling their obligations in a complete and timely manner.
Unregistered employment which leads to many problems, also creates a social impact with its
results and an effective outcome can be obtained "when combated against all together". In 2012,
unregistered employment in Turkey is found to be 38.9% and it is known that the ratio was
47% 4-5 years before that. In Bingöl province and in the Eastern Anatolian Region, same ratio
is higher than that of the country. Combat against unregistered employment requires a careful
approach. Activities carried out in this regard on behalf of the public was not enough to obtain
the desired results; local activities with NGOs, representatives of workers and employers will be
important activities in the sense of ownership and obtaining positive results. As the transition
from unregistered to registered employment is an important element of the EU Employment
Policy, this project will create significant synergies for harmonization of the programs carried
out at local and national levels for the social partners to be inclined and involved by developing a
common social understanding and a moral point of view. As well as the success of the nationalscale programs implemented with the idea that development will start at local level, this project
will contribute at regional level with awareness.
TARGET GROUPS: Community-based organizations, consumers, people with disabilities,
indigenous people, local authorities, professional categories, SMEs, women and young people
are among the target groups of the project.
MAIN ACTIVITIES:
• 10 workshops will be held on the choice of profession, economy and supports with the
participation of example businessmen from the business world and with the moderation of
two experts on the professions needed in our province, professions needed in our region and
professions needed at national scale.
• A bulletin on unregistered employment will be published within Bingöl Chamber of Commerce
and Industry as per project objectives and activities. 2000 copies of bulletin covering unregistered
employment, benefits of registered employment and state aids will be prepared each month for
12 months and distributed to tradesmen, businesses, private organizations and relevant parties.
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• Mevcut girişimcilik desteklerinden yararlanmak üzere KOSGEB destekli kursların açılması
sağlanarak 50 kişinin iş kurma ve iş geliştirme konusunda 80 saat girişimcilik kursu ve girişimcilik belgesi alması sağlanacaktır.
• İlimizde topyekün bir farkındalık oluşturmak üzere öğrencilere yönelik 20 adet bilinçlendirme
ve resim kompozisyon yarışmaları düzenlenerek 20 adet diz üstü bilgisayar hediye edilecektir.
Bu alanda öğrencilerin bilinçlendirilmesi sağlanarak kayıtlı istihdam sorumlu vatandaş ve bilinçli
işletmecilerin oluşmasına katkı sunmak üzere resim kompozisyon yarışması yapılarak oluşacak
jüri ile belirlenen eserler bültende yayınlanacak ve 20 kişiye ödül dağıtımı sağlanacaktır.
BEKLENEN SONUÇLAR: Kayıt dışılık konusunda 10 çalıştay yapılacaktır. 2000 öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir. Basın ve paydaşlar arasında koordinasyon toplantıları yapılarak yerel
medyanın da konu hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 100 adet billboard tanıtımı, 2000 afiş, 10000 broşür, 10000 kalem, 10000 dosya klasörü, 10000 bloknot defter,
10 bez afiş yaptırılacaktır. 5000 anket ile kayıt dışı durum tespiti ve raporu hazırlanacak, Işverenlere iş planı, destekler ve teşvik konusunda 1’er günlük 10 adet tanıtım yapılacaktır.

The bulletin will be distributed free of charge and provide important role modeling, information
flow and guidance on public-private cooperation, local development and employment.
• 3 moderator panels based on visuals and discussions will be held with all parties present in
order to realize the social ownership which is one of the main objectives of the project. In the
activity to be carried out by the participants consisting of SSI, unions, employers and workers,
the essentials will be laid down to contribute to the approaches of all parties to the problem and
to constitute a common understanding and a working group will be created with this study for
the common objective.
• Opening courses supported by KOSGEB will be ensured to take advantage of existing
entrepreneurship supports and 50 people will be receiving 80 hours of entrepreneurship course
and entrepreneurship document in business start-up and business development.
• 20 awareness raising and painting composition contests will be organized for students to
create an overall awareness in our province and 20 laptops will be given as gifts. In order to
contribute to the formation of registered employment aware citizens and informed operators
by ensuring the awareness of students are raised in this field, a painting composition contest
will be held, the works determined by the jury will be published in the bulletin and prizes will be
distributed to 20 people.
EXPECTED RESULTS: Ten workshops on unregistered employment will be organized and,
thus, the project will reach out to 2,000 students. Local media will be informed about the issue
through coordination meetings between the press and stakeholders. Some 100 billboards, 2,000
posters, 10,000 brochures, 10,000 pens, 10,000 files, 10,000 block notes, and 10 fabric banners
will be prepared. A situation analysis will be conducted and a report will be prepared concerning
unregistered employment following the distribution of 5,000 questionnaires. Employers
will attend ten promotional events about writing a business plan, the available support, and
incentives for having registered employees, which will last for a day.
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sendika, işveren ve işçilerden oluşan katılımcılar ile yapılacak çalışmada, tüm tarafların soruna
yaklaşımı ve ortak bir anlayışın oluşmasına katkı sunmak üzere gerekli nitelikler ortaya konularak
bu çalışma ile ortak amaca yönelik bir çalışma grubu oluşturulacaktır.
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: Trakya Kalkınma Ajansı, hazırlamış olduğu 2010-2013 Bölge Planı’nda,
sosyal yapı ve beşeri sermayenin geliştirilmesi stratejik önceliğini dört temel stratejik öncelikten
biri olarak belirlemiştir. Bu stratejik öncelik kapsamında, Ajans toplumun tüm kesimlerinin eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi temel kamu hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmasının
sağlanmasını ve gelir dağılımının iyileşerek toplumun refah düzeyinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Ajans bu kapsamda, 2011, 2012/2013 ve 2013/2014 Yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali
Destek Programlarında ‘dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal yaşam seviyelerinin geliştirilmesi’ önceliğine yer vermiş ve bu öncelik altında gelecek başarılı projeleri destekleyeceğini ilan
etmiştir. Düşük vasıflı, dolayısıyla kayıt dışı istihdam edilen veya kayıt dışı istihdam edilme potansiyeli taşıyan işçiler, söz konusu program rehberleri kapsamında dezavantajlı gruplar arasında
sayılmış ve bu grubun ekonomik ve sosyal yaşam seviyesini geliştirecek her proje konusu uygun
sayılmıştır. Bu noktada, Ajans Bölge Planı ve mali destek programlarıyla sağlanmaya çalışılan
gelişimin, bu konuda ÇSGB tarafından ilan edilen Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı ile de
desteklenebileceği görülmüş, bu nedenle bu programa proje sunulmasına karar verilmiştir.
Proje kapsamında üç önemli sorun tanımlanmaktadır. Bunlar çalışanların yeterli vasıfta olmaması, özel sektör ihtiyaçlarına uygun mesleki yeterliliğe sahip olmaması ve bu nedenle kayıt dışı
istihdam edilmesi; işverenlerin kayıtlı istihdam konusunda bilinçsiz olması; gençlerin (üniversite
öğrencilerinin) cv hazırlama, iş arama ve kayıtlı istihdam edilme konusunda bilinçsiz olmasıdır.
Tüm bu sorunlar Trakya’da yoğunlaşmış olan sektörlerde kayıt dışı istihdamın yüksek olmasına
yol açmaktadır. Bu durum da Türkiye’de kayıt dışı istihdam rakamlarını yükseltmektedir. Bu proje
ile bu üç sorunun giderilmesi ve/veya azaltılması hedeflenmektedir.
HEDEF GRUPLAR: Hedef gruplarımız, TR21 Trakya Bölgesinde okuyan 1150 son sınıf üniversite
öğrencisi, Edirne-Tekirdağ-Kırklareli-Çorlu-Çerkezköy-Lüleburgaz’da bulunan 300 işveren ve kayıt dışı istihdam edilen/kayıt dışı istihdam edilme potansiyeline sahip olup mesleki eğitim alacak
olan 60 kişidir.
Nihai yararlanıcılarımız ise TR21 Trakya Bölgesinde kayıt dışı istihdam edilen çalışanların aileleri, mesleki eğitimlere katılanların aileleri, bölge üniversitelerinde okuyan son sınıf öğrencilerinin
aileleridir.
TEMEL FAALİYETLER:
• Proje kapsamında tanımlanmış olan üç önemli sorundan birisi yeterli vasıfta olmayan ve özel
sektör ihtiyaçlarına uygun mesleki yeterliliğe sahip olmayan çalışanların kayıt dışı istihdam edilmesidir. Gerekli ve yeterli vasıfta olmayan kişilerin kayıtlı istihdam edilme ihtimalleri çok düşük-

OBJECTIVE: The objective is to decrease unregistered employment in the basic industrial sectors,
which are widespread in the Thracian region.
BACKGROUND INFORMATION: The Trakya Development Agency identified the social structure
and human capital development as one of the four basic strategic priorities in its Regional Plan
for 2010–2013. Within the framework of this strategic priority, the agency aims to ensure that
all segments of society benefit from basic public services such as education, health, and social
services in an effective manner, and that the social welfare level is enhanced through better income
distribution. Within this scope, the agency included the “Improvement of the economic and social
life standards of disadvantaged groups” as a priority in its Socio-Economic Development Financial
Support Programs for 2011, 2012/2013, and 2013/2014, and it announced that it will support
successful project suggestions falling within the scope of this priority. Poorly qualified workers —
who might be subject to unregistered employment and who might potentially be employed like this
— were included within the disadvantaged groups in these programs and all project topics, which
should improve the economic and social life standards of this group where deemed appropriate.
Then, it was found that the abovementioned efforts and the financial support programs are in line
with, and can be supported by, the Grant Program for Promoting Registered Employment II, which
was announced by the Ministry of Labor and Social Security. As a result, a decision was made to
prepare project offers within the scope of this grant program.
Three important problems were identified within the scope of this project: (1) employees are not
sufficiently qualified and do not have the appropriate professional competence and skills to meet
the needs of the private sector and, therefore, they are employed without being registered; (2)
employers lack awareness with regards to registered employment; and (3) young people (university
students) lack awareness in terms of preparing a CV, looking for a job, and obtaining registered
employment. All these problems lead to high rates of unregistered employment in widespread
sectors in the Thracian region, which automatically increases the rates of unregistered employment
in Turkey. This project hence aims to eliminate and/or mitigate these three problems.
TARGET GROUPS: The target groups are 1,150 senior university students studying in the TR21
Thracian region, 300 employers in Edirne-Tekirdağ-Kırklareli-Çorlu-Çerkezköy-Lüleburgaz, and 60
unregistered employees/individuals who might potentially become unregistered employees who
will receive vocational training.
Our final beneficiaries are the families of the unregistered employees in the TR21 Thracian
region, the families of participants in the professional training, and the families of senior university
students studying at the universities in the area.
MAIN ACTIVITIES:
• One of the three major problems defined under the project is the unregistered employment of
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AMAÇ: Bu projenin genel amacı, Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasıdır; özel amacı ise Trakya’da yoğunluğu olan temel sanayi sektörlerinde kayıt
dışı istihdamın azaltılmasıdır.
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tür. Bu kişiler özellikle KOBİ’lerde sigortasız olarak çalıştırılmaya adaydırlar. Bilinç düzeylerinin
düşük olması da bu duruma yol açar niteliktedir. Bu durumda vasıflarının yükseltilmesi onlar için
tek çözümdür. Söz konusu faaliyet, bu konumda olan 60 kişinin vasıflandırılarak, kayıtlı istihdama kazandırılması amacıyla planlanmıştır.
• Proje kapsamında, ara eleman yetiştirilmesinin daha kolay olması ve TSO’ların sanayi alanında daha fazla vasıflı çalışana ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi nedeniyle sanayi sektörü hedef
alınmıştır. Ticaret ve Sanayi odaları verilerine göre tekstil (dokuma, deri ve giyim sanayi) ile makine ve otomotiv (makine, teçhizat, otomotiv yan san.) sektörlerinde kayıt dışı istihdamın, diğer
sanayi sektörlerine nazaran daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu sektörlerde vasıflı
ara eleman ihtiyacını karşılamada işgücü arzının yetersiz kaldığı da belirtilmektedir. Bu noktada sektörel odaklanma aynı zamanda projenin etkinliği artırma amacıyla da tercih edilmektedir.
Tüm bu nedenlerle, bu sektörlerde en çok ara eleman ihtiyacı olan alanlara (Tekstil Terbiye, Solid
Cam-Solid Works ve Otomotiv Kaporta-Boya) yönelik olarak toplam 60 kişiye 376 saat eğitim
verilecektir.
• Tekstil sektörüne yönelik eğitim, ‘Tekstil Terbiye Laboratuvar Elemanı Eğitimi’ olacaktır. Tekstil laboratuvarı elemanı, tekstil sektöründe en çok ihtiyaç duyulan elemanlar arasında yer almakta, kıymetli olması itibarıyla da kayıtlı olarak istihdam edilen elemanlardan olmaktadır. Eğitim
toplamda 80 saat olarak 20 kişiye sağlanacaktır.
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• Organize bir konferanslar dizisi gerçekleştirilecektir. Konferansların düzenlenmesi aşamasında çağrılacak olan uzman eğitmenin bulunması ve seçilmesi hususunda Tekirdağ SGK İl Müdürlüğünden destek alınacaktır. Konferansları, popüler ve konusunda uzman bir eğitmenin vermesi
sağlanacak, bu sayede TSO’ların da yoğun tanıtımı ve daveti ile işverenler konferanslara katılıma
pozitif bakacak, gerekli katılım sağlanabilecektir.
BEKLENEN SONUÇLAR: Eğitim verilen kişilerin kayıtlı istihdam edilebilirlikleri ve gençlerin,
işverenlerin kayıtlı istihdam konusunda farkındalığının arttırılması, ajansın kayıt dışı istihdamla
mücadele iyi örnekleri ve stratejileri konusunda kapasitesinin geliştirilmesi, Trakya bölgesinde
projenin bilinirliğinin artması ve bölge halkının kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Projenin uygulanmasıyla beraber, tekstil, makine ve kaporta-boya sektöründe çalışan/çalışmaya aday 60 kişiye Çorlu MYO bünyesinde eğitim verilmesi ve bu kişilerin vasfının artması;
Trakya’da sanayinin yoğunlaştığı Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ il ve
ilçe merkezlerinde minimum 300 işverenin kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendirilmesi; bölge
üniversitelerinde son sınıfta okuyan 1150 gençte kayıtlı istihdama ilişkin farkındalık, iş arama ve
cv hazırlamaya ilişkin bilinç oluşması; bölgede üniversite, özel sektör, kamu kurumu işbirliğinin
sağlanması ve işbirliği kültürünün yaygınlaşması; bölgede kayıtlı istihdama ilişkin genel bir far-

workers without adequate qualifications and professional competence to meet the requirements
of the private sector. Registered employment possibility of people without required and
sufficient skills is very low. These people are candidates to be employed especially in SMEs with
no insurance. Their low awareness level is also one of the causes of this situation. Therefore
upgrading their skills is the only solution for them. This activity is planned for qualifying the skills
of 60 people in this situation and bringing them into registered employment.
• Under the project, industrial sector is targeted in order to be able to train intermediate staff
easier and because the CCIs indicated that more skilled workers are required in the industry.
According to the Chambers of Commerce and Industry data, it is observed that unregistered
employment is higher in textile (textiles, leather and clothing industry) and machinery and
automotive (machinery, equipment, automotive sub-industry) industries compared to other
industrial sectors. It is also stated that labor supply is inadequate in these sectors to meet the
needs of qualified intermediate staff. Focusing on specific sectors is also preferred at this point
in order to increase the efficiency of the project. For all these reasons, a total of 60 people will be
provided 376 hours of training in the areas that need qualified people the most in these sectors
(Textile Finishing, Solid CAM-Solid Works and Automotive Bodywork-Paint).
• The training for the textile industry will be "Textile Finishing Laboratory Specialist Training".
Textile laboratory specialist is among the most needed specialists in the textile industry elements
and because they are precious workers they are employed as registered employees. Training will
be provided to 20 people for a total of 80 hours.
• A series of organized conferences will be held. Support of Tekirdag Provincial Directorate of SSI
will be received regarding identification and selection of the expert instructor at the conference
organization stage. It will be ensured that the conferences will be delivered by a popular and
expert instructor, so that the employers will be inclined to participate with the intense publicity
and invitation of the CCIs and required participation will be ensured.
EXPECTED RESULTS: The purposes of this project are to increase the registered employability
of participants through training, raise awareness among young people and employees about
registered employment, improve the capacity of the agency in terms of best practices and
strategies in the struggle against unregistered employment, make people living in the Thracian
region familiar with the project, and raise awareness among locals about registered employment.
The expected results of the project’s implementation are as follows: 60 individuals working/
candidates to work in the textile, machinery, and vehicle body-paint sectors will be trained at
Çorlu Vocational School of Higher Education and they will have gained enhanced qualifications
by the end of the training; a minimum of 300 employers will have more awareness of registered
employment in the industrially active provinces and districts of Thrace (i.e., Çorlu, Çerkezköy,
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Projenin tamamlanmasını takiben 1 yıl içinde bu kişilerin %1’inin kayıtlı istihdam edilmesi ile
her birinin kendileri hariç 4 kişilik bir aileye mensup olduğu varsayılırsa, 2370x4=9480 kişi nihai
yararlanıcıdır.

Lüleburgaz, Edirne, Kırklareli, and Tekirdağ); 1,150 young people in their last year at universities
in the region will be more aware in terms of registered employment, job seeking, and preparing
CVs; cooperation between universities, the private sector, and the public sector will be enabled
and a culture of cooperation will be more widespread in the region; registered employment will
increase by 1% within a year after the project is completed; and, upon the implementation of the
abovementioned activities and after achieving a higher level of awareness in the Thracian region
regarding registered employment, Çorlu Vocational School of Higher Education will increase its
capacity thanks to the purchased equipment and signing a cooperation agreement with one
more company.
When 1% of these people are employed and on the register within a year after the project is
completed, 2,370 x 4 = 9,480 people will be the final beneficiaries of the project, considering that
these people typically have a family of four (excluding themselves).
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kındalık oluşması ve bahsedilen tüm bu faaliyetler ile projenin tamamlanmasını takiben Trakya
Bölgesinde 1 yıl içinde kayıtlı istihdamın %1 artması, Çorlu MYO’nun alınan ekipman ile kapasitesinin gelişmesi ve 1 firma ile daha işbirliği anlaşması yapması beklenen sonuçlar arasındadır.
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: Ülkemizde konfeksiyon ve hazır giyim sektörü, imalat sanayi içinde
üretim, ihracat ve istihdam açısından ilk sırada yer almaktadır. Sektörlerin emek yoğun yapısı
ve kalkınmada öncelikli bölgeler arasındaki işçilik maliyetlerinde yaşanan yoğun rekabet kayıt
dışı istihdamın önünü açmaktadır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Türkiye işgücü piyasası analizine göre (2012-II. dönem) toplam kayıt dışı istihdamın %32.9 olduğu Türkiye’de,
İzmir %36 kayıt dışı istihdam oranıyla 4. sırada yer almaktadır. İzmir’de tarım sektöründe kayıt
dışılık oranı %78 iken, tarım dışı sektörlerde kalan oran içinde konfeksiyon ve hazır giyim sektörü
başı çekmektedir. Kayıt dışı istihdamda eğitim düzeyi yükseldikçe kayıt dışı istihdam oranının
önemli düzeyde düşüş kaydettiği, yani eğitim düzeyi ile kayıtlı çalışmanın paralel hareket ettiği
görülmektedir. İstihdam açığı penceresinden bakıldığında da Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün yapmış olduğu araştırma neticesinde dikiş nakış
makinecisi temininde güçlük çekilen mesleklerin başında gelmektedir. (İŞKUR - İzmir işgücü piy.
anz. 2013-1.Dönem)
HEDEF GRUPLAR: İzmir’de konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe, ev eksenli çalışan kadınlar,
işsiz yada işsiz kalma olasılığı yüksek kadınlar, kayıt dışı çalışan, eğitim seviyesi ve/veya mesleki
niteliği/niceliği düşük kadınlar; MYO öğrencileri ve meslek lisesi öğrencileri; İzmir konfeksiyon ve
hazır giyim sektöründe yer alan, ilgili meslek odasına üye olan ya da olmayan 10.000 işletme,
işveren ve işletme sahipleri.
TEMEL FAALİYETLER:
• Proje ofisinin ve proje ekibinin oluşturulması: Proje ofisi kiralanacak, 1 tam zamanlı proje koordinatörü, 2 tam zamanlı proje asistanı/sekreteri (eş finans), 1 muhasebe elemanı (yarı zamanlı)
görevlendirilecektir.

OBJECTIVE: The objective of this project is to raise awareness among 200 women who work
in the apparel and ready-made clothing sector in İzmir, women who are home-based and at
high risk of being unemployed, including those whose level of education is low and who are
unregistered employees; to make them enter registered employment by acquiring vocational
skills/qualifications through vocational education (as sewing and embroidery machine operators);
and to promote registered employment by contributing to better productivity and a qualified
labor force through social dialogue. In addition, the other objectives of the project are as follows:
to attract more women to registered employment and keep them registered by increasing the
participation rate of women in the labor force of the apparel and ready-made clothing sector in
İzmir; to prevent unfair competition among enterprises in the sector and prevent the unqualified
labor force from growing larger by increasing the capacities and functional representative power
of employees, employers, and public institutions in terms of promoting registered employment
through vocational training and social dialogue; and to organize informative seminars with
relevant professional organizations that are active in the apparel and ready-made clothing sector
in İzmir for students who might work in the textile sector in the future so as to raise awareness
about unregistered employment and its disadvantages and inform them about the sector.
BACKGROUND INFORMATION: Ready made clothing and apparel sector ranks first in the
manufacturing industry in our country in terms of production, exports and employment. Laborintensive structure of the sectors and intense competition between the development priority
regions in labor costs leads to unregistered employment. According to the Turkish labor market
analysis (2012 - 2nd Period) of Turkish Labor Agency General Directorate, in Turkey where the
total unregistered employment is 32.9%, İzmir ranks 4th with 36% unregistered employment
rate. While the unregistered employment rate in the agricultural sector in İzmir is 78%, ready
made clothing and apparel sector is at the top among non-agricultural sectors. It is observed
that as the education level increases in unregistered employment, the unregistered employment
rate significantly decreases, that is, registered employment changes parallel to the education
level. From the employment gap perspective, sewing machinists are the leading professionals
that are difficult to find according to the Turkish Labor Agency General Directorate İzmir Labor
and Employment Agency Provincial Directorate research results. (TEI - İzmir workforce market
analysis 2013-1st Period)
TARGET GROUPS: Home-based women working in the garment and apparel sector in İzmir,
women that are unemployed or with a high risk of loosing their jobs, unregistered women,
women with low education level and/or low professional qualities; Vocational Higher Education
and vocational high school students; 10.000 enterprises, employers and business owners in the
garment and apparel sector who are or are not members of the related professional chambers.
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AMAÇ: İzmir’de konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe, ev eksenli çalışan kadınlar, işsiz kalma
olasılığı yüksek kadınlar, kayıtdışı çalışan eğitim seviyesi düşük kadınlar dahil 200 kadının yasal
haklarıyla ilgili bilinç düzeylerini arttırmak ve mesleki eğitimle (dikiş ve nakış makinacılığı operatörlüğü) mesleki beceri/nitelik kazandırarak kayıt altına alınmalarını sağlamak, sosyal diyalog
yolu ile verimliliğin ve kalifiye iş gücünün artırılmasına katkıda bulunarak kayıtlı çalışmayı teşvik etmek. İzmir’de konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe kadınların işgücüne katılım oranlarını
arttırarak daha fazla kadının kayıtlı istihdama çekilmesi ve istihdamda tutulmasını sağlamak.
İşçi-işveren kesimleri ve kamu kurumlarının, mesleki eğitim ve sosyal diyalog yoluyla kayıtlı istihdamı teşvik etmede kapasitelerinin ve işlevsel temsil güçlerinin arttırılarak sektör içinde işletmeler arasındaki haksız rekabeti ve vasıfsız işgücünün artmasını önlemek. İzmir’de konfeksiyon
ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren, ilgili meslek örgütleri üyeleri ile gelecekte tekstil
sektöründe çalışma olasılığı yüksek öğrencilere bilgilendirme seminerleri düzenleyerek sektörle
ilgili bilgilendirmenin yanında kayıtdışı çalışmanın ne olduğu ve zararları hakkında da farkındalık
yaratmak.
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• Eğitim merkezinin oluşturulması: Eğitim Atölyesi kiralanacak ve öngörülen makina
teçhizat alımı gerçekleştirilecektir. 2 tam zamanlı eğitmen ve 2 tam zamanlı eğitmen asistanı
görevlendirilecektir.
• Web sitesi ve internet tabanlı platformların oluşturulması: İş piyasasında arz ve talebin
buluşmasını kolaylaştıracak, MYO’lar, meslek liseleri, meslek odaları ve işletmeler arasında işbirliği
ve koordinasyonun geliştirilmesine yönelik web ve internet tabanlı platformların oluşturulması
planlanmıştır.
• Açılış ve tanıtım toplantısı: Asgari 300 kişinin katılacağı projenin açılış ve tanıtım toplantısı
düzenlenecektir.
• Tekstil sektörü kayıt dışılığı azaltma platformunun kurulması: Çalışanların ve işletmelerin
bilinçlendirilmeleri ve sosyal diyalog yoluyla kayıt dışı işletmelerin küçülmesine yönelik çözümler
ve politikalar üretilmesi amacıyla sektörde yer alan proje iştirakçileri ve ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan İzmir konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe kayıt
dışılığı azaltma platformu kurulacaktır. Platform 3 toplantı düzenleyecek ve sonuç bildirisi
yayınlayacaktır.
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• Alan araştırması: Alan araştırması ve anket çalışması ile kayıt dışı kitleye ulaşmak amacıyla
yüzyüze ilgili meslek odalarına kayıtlı üye işletme ziyaretleri planlanmıştır. Anketler ve birebir
saha çalışması ile sektörel analizleri de içeren teknik rapor hazırlanacaktır.
• Yazılı ve görsel yayınlar: Projenin görünürlüğünün, bilinirliğinin sağlanması amacıyla,
broşür, kitapçık, afiş ve yerel televizyonlarda televizyon programları hazırlanacaktır. Yapılan tüm
çalışmalar ve sonuçlar kitaplaştırılacak, projenin en önemli çıktılarından biri olarak kitap 500 adet
basılarak İzmir ve Türkiye’deki tüm ilgili kurumlara ulaştırılacaktır. Sosyal medyada da (Facebook,
Twitter) yaygınlaştırma etkinlikleri gerçekleştirilecektir.
• Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri (Kayıt dışı çalışanlara, işletme sahipleri ve işverenlere,
öğrencilere): Mesleki eğitim atölyesi makina parkuru ve gerekli malzeme ekipmanı temin edilmek
suretiyle kurulacaktır. 200 kişiye, dikiş ve nakış makinacılığı operatörlüğü mesleki eğitimleri ve
kayıt dışını önlemeye yönelik bilgilendirme seminerleri verilecektir. İzmir’de konfeksiyon ve hazır
giyim sektöründe faaliyet gösteren, ilgili meslek örgütleri üyelerine (1000 kişi) bilgilendirme
seminerleri düzenlenecektir. Mesleki eğitim kurumlarında öğrencilere düzenlenecek bilgilendirme
seminerleri ile asgari 1000 kişiye ulaşılması hedeflenmiştir.
• Çalışma ziyareti: Kayıt dışı istihdam ile mücadele başlığı altında benzer faaliyet gösteren
Almanya’daki meslek odasına çalışma ziyareti öngörülmüştür.
• İzmir İl İstihdam Zirvesinde stand açılması: Kasım 2016, kayıt dışı istihdam ile mücadele

MAIN ACTIVITIES:
• Establishing the project office and project team: The project office will be rented, and one
full-time project coordinator, two full-time project assistants/secretaries (co-finance), and one
accountant (part-time) will be employed.
• Establishing the training center: The training atelier will be rented and the necessary
machinery and equipment will be purchased. Two full-time trainers and two full-time assistants
will be employed.
• Website and web-based platforms: Website and web-based platforms are intended to be
prepared so as to facilitate the supply-demand balance in the market and improve cooperation
and coordination among vocational schools of higher education, vocational high schools,
professional chambers, and relevant enterprises.
• Opening meeting of the project: Will be organized with the participation of a minimum of
300 people.
• The platform for decreasing unregistered employment in the textile sector: The İzmir
platform for decreasing unregistered employment in the apparel and ready-made clothing
sector will be established in order to raise awareness among employees and employers. It will
also develop solutions and policies for reducing unregistered enterprises through social dialogue
with the participation of project partners in the sector and representatives from related public
institutions. The platform will convene three times and publish a final declaration.
• Field studies: We will plan visits to member enterprises and chambers in order to reach out
to unregistered people and talk to them face-to-face using questionnaires. A technical report
including questionnaires, field studies, and sectoral analyses will be prepared.
• Printed and visual media: Brochures, booklets, posters, and TV programs to be broadcast on
local TV channels will be prepared in order to increase the visibility of the project. All the activities
and results will be gathered in a book and delivered to the relevant institutions in İzmir and
Turkey as a whole as one of the most important outputs of the project. Some 500 books will be
printed and delivered to all the related institutions in İzmir and Turkey. We will also be active on
social media (Twitter and Facebook) so as to promote the project.
• Training and informative activities (targeting unregistered employees, enterprise owners,
employers, and students): A vocational training atelier machinery track will be established
upon the provision of the necessary machinery and equipment. Vocational training sessions on
sewing and embroidery machinery and informative seminars for the prevention of unregistered
employment targeting 200 people will be organized. Informative seminars will be held for
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• Proje kapanış toplantısı: Proje sürecinin sergileneceği ve sonuçların sunulacağı asgari 500
kişinin katılımıyla proje kapanış toplantısı düzenlenecektir.
BEKLENEN SONUÇLAR: Proje yürütme ofisi ve dikiş nakış makinası operatörlüğü eğitim merkezi kurulacaktır. Dikiş nakış makinası operatörlüğü eğitimlerinin gerçekleşebilmesi için gerekli
araç gereç sağlanacaktır. İlgili meslek odalarının, mesleki eğitim kurumlarının ve işletmelerin ortak eğitim alabileceği eğitim ortamı oluşturulacaktır. Proje sonunda 200 kişi, 240 saatlik dikiş
nakış makineciliği operatörlüğü eğitimini tamamlayacak, mesleki eğitimlerini tamamlayan asgari 50 kişinin istihdamları sağlanacaktır. Mesleki eğitim kurumları, meslek odası ve işletmeler
arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi çerçevesinde İzmir konfeksiyon ve hazır giyim
sektöründe kayıt dışılığı azaltma platformu kurulacak, 3 toplantı gerçekleştirilecek, sonuç bildirisi
sunulacaktır.

Röportaj - Aylin KOŞARÖZ
İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Genel Sekreteri
“Konfeksiyon sektöründe işverenlerin nasıl eleman sağlayacaklarını bilmediğini veya eleman
sıkıntısı çektiklerini çok yakından biliyoruz, bu yüzden böyle bir proje hazırladık.
Projemizde 200 kişiye dikiş ve nakış makinacılığı eğitimi vereceğiz, yetiştirilmiş kişileri de hazır
giyim meslek dalında olan kişilerin yanlarına yerleştireceğiz. Eğitim vereceğimiz bu 200 kişiyi
mülakat yöntemiyle belirleyeceğiz. 3 adet toplantımız ayrıca yurtdışına çalışma ziyaretimiz olacak; oradaki hazır giyim atölyelerini, meslek odalarını ziyaret edip, onların ortamını görüp çalışma
şekillerini takip edeceğiz.”

members of related chambers (1,000 people) that are active in the apparel and ready-made
clothing sector in İzmir. We intend to reach at least 1,000 people through informative seminars
for students held at vocational education institutions.
• Study visits: A study visit is planned to a professional organization in German, which is active
in a similar field, under the scope of the struggle against unregistered employment.
• Informative desk at İzmir Provincial Employment: From November 2016 there will be an
information desk established under the scope of the struggle against unregistered employment,
and both vocational training and the project will be promoted.
• Project closure: A closing meeting will be organized where we will share the whole process
and the project’s results with at least 500 participants.
EXPECTED RESULTS: A project steering office and training center for sewing and embroidery
machine operators will be established. The necessary equipment should be provided for such
sewing and embroidery machine operator training sessions. The training environment will make
it possible for related professional chambers, vocational education institutions, and relevant
enterprises to conduct joint training sessions. Some 200 people will have been trained for 240
hours with regards to sewing and embroidery machinery by the end of the project, and a minimum
of 50 of them will be employed. The İzmir platform for decreasing unregistered employment in
the apparel and ready-made clothing sector will be established within a framework of improved
cooperation and coordination between vocational education institutions, professional chambers,
and relevant enterprises. Three meetings will be organized and a final declaration will be
presented.

Interview - Aylin KOŞARÖZ
Secretary General of İzmir Chamber of Tailors and Ready-Made Sellers
“We know that employers do not know how to hire staff or cannot find suitable employees in
ready-made clothing sector, that’s why we have prepared such a project.
We will provide machinery training for 200 people in this project and hire them within readymade sector. We will select these 200 people to be trained by interviews. We will hold three
meetings and pay some visits abroad to visit ready-made ateliers and chambers to observe how
they are working.”
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başlığı altında stand açılacak, mesleki eğitim ve proje
yaygınlaştırılması yapılacaktır.
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REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
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82
TRH1.3.PREII/P-03/82
Dezavantajlı Grupların Konaklama
Ağırlama Sektöründe Mesleki Eğitimle
Kayıtlı İstihdamda Pazarlık Güçlerinin Arttırılması
FAYDALANICI KURUM:
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu
ORTAKLAR:
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası, Amasya Esnaf
ve Sanatkarlar Odaları Birliği
PROJE BÜTÇESİ:
€ 218.315,31
KAPSANAN İLLER:
Amasya

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:

82
TRH1.3.PREII/P-03/82
Increasing the Bargaining Power of Disadvantaged Groups through Vocational Training
and Registered Employment in the Hospitality Industry
BENEFICIARY INSTITUTION:
Amasya University, Vocational
High School of Social Sciences
PARTNERS:
Amasya Chamber of Commerce and Industry, Amasya
Union of Chambers of Merchants and Craftsmen
PROJECT BUDGET:
€ 218.315,31
PROVINCES COVERED:
Amasya
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: Amasya ilinde 2012 yılına göre 53 adet konaklama tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerde ise 1265 oda ve 2816 yatak yer almaktadır. Bu işletmelerde çalışanların büyük
kısmı kayıt dışı istihdam içinde yer almakta ancak yeterli eğitimlerinin olmamasından dolayı kayıtlı istihdama katılamamakta ucuz iş gücü olarak gözükmektedir. Sektörde mevcut çalışanlar
mesleki eğitimlerinin olmamasından dolayı sektörde geçici olduklarına inanmaktalar ve bu da
sektörde kayıt dışını artırıcı bir etki olarak ortaya çıkmaktadır. Nasıl olsa daha iyi bir iş bulana
kadar çalışacaklarına inan kişiler kayıtlı çalışmayı da normal görmektedir. Ancak birçoğu başka
sektörde iş bulamamakta ve geçen süre içinde de sektörde kayıt dışı çalışmayı benimsemiş bir
yapıya bürünmektedir. Bunun yanında konaklama ağırlama sektöründe işletmelerin büyük oranda küçük işletme niteliğinde olduğu görülmektedir. İşverenler veya sahipleri de bu sektörde kayıt
dışılığı normal olarak görebilmektedirler. Fakat aynı sektör temsilcileri ise vasıflı elaman bulunmamalarından dolayı verdikleri hizmetlerde kalite sorunu yaşayabilmektedir. Projede konaklama ağırlama sektöründeki bütün tarafların kayıt dışının azaltılması amacı ile biraya getirilmesi
amaçlamaktadır. Yine proje dolaylı olarak Amasya ve bölgede konaklama ağırlama sektöründe
aşçılık, servis elemanı ve kat hizmetleri alanlarında vasıflı teknik eleman bulamamalarından dolayı turizm sektöründe hizmet kalitesinin düşük olması sorununun çözümüne de katkıda bulunacaktır. Bunun için bu alanlarda vasıflı elemanların yetiştirilmesi ve sektörün hizmetine sunulması
amaçlanmaktadır.
HEDEF GRUPLAR: Amasya ilinde yaşayan, 18–35 yaş grubu arasında en az ilköğretim mezunu
işsiz gençler ve kadınlar, işini kaybetme riski olanlar, kayıt dışı çalışanlar ve aileleri ve Amasya
bölgesinde konaklama ağırlama işletme sahipleri ve/veya işletme yöneticileri bu projenin ana
hedef gruplarını oluşturmaktadır.
TEMEL FAALİYETLER:
Mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında proje katılımcıları üç grupta değerlendirilecektir. Bunlar
25 kişilik yöresel yemek grubu (aşçılık) 25 kişilik pastacılık ve 25 kişilik otel otomasyon sistemleri grubudur. Bu açıdan eğitim faaliyetleri üç temel eğitim olarak planlanmıştır. Bunlar yöresel
yemek uygulama grubu, pastacılık uygulama grubu ve otel otomasyon sistemleri grubudur. Mes-

OBJECTIVE: The objective of the project is to provide vocational training in cooking (of local
foods in particular), pastry, and hotel automation systems for young people who are unemployed
or who work as unregistered employees in Amasya, as well as to award certificates in order to
increase their bargaining power in terms of registered employment. The objectives of this project
are the following: to raise awareness as to social rights and registered employment among
employed people; to contribute to awareness raising and sensitivity in general among the wider
society in Amasya; to raise awareness on the part of owners of accommodation facilities in the
region about registered employment; and to bring the Amasya Tourism Association, Amasya
Chamber of Commerce and Industry, Amasya Chambers of Merchants and Craftsmen, and
Amasya University together within the framework of registered employment and the problems
of unregistered employment and to form a joint working group.
BACKGROUND INFORMATION: There were 53 accommodation facilities in Amasya
province in 2012. There are 1265 rooms and 2816 beds in these facilities. Most of the workers
at these businesses are employed as unregistered, they are unable to participate in registered
employment due to lack of adequate training and they are seen as cheap labor. Due to the lack
of vocational training, current employees believe that they are temporary employees in the
sector and this is as a factor increasing unregistered employment in the sector. People who
believe that they will work there until they find a better job also accept to work as unregistered.
However they can not find a job in other sectors and in the meantime the sector is shaped as a
structure that adopts unregistered employment. Besides, it appears that the businesses in the
accommodation and hospitality sector are mainly qualified as small businesses. Employers or
business owners also consider the unregistered employment normal in this sector. But the same
sector representatives are experiencing problems in the quality of services provided because of
the lack of skilled workers. The project aims to bring all parties in the accommodation hospitality
industry together to reduce unregistered employment. The project will also contribute indirectly
to the solution of the problem of low quality service in tourism sector in Amasya and in the region
due to the lack of skilled technical workers in the cooking, service and floor services fields in the
accommodation and hospitality industry. For this purpose, it is aimed to train skilled personnel
in these fields and presenting them for service in the sector.
TARGET GROUPS: Unemployed youth and women in the 18-35 age group who are living in
Amasya province, at least primary school graduates, at risk of losing their jobs, unregistered
employees and their families and business owners and/or business managers in accommodation
and hospitality sector in Amasya are the main target groups of this project.
MAIN ACTIVITIES:
Project participants will be evaluated in three groups under the vocational training activities.
These are; regional food group of 25 people (cooking), 25 people of pastry and 25 people of hotel
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AMAÇ: Amasya’da işsiz veya kayıt dışı çalışan gençlere yöresel yemek yapımı (aşçılık), pastacılık ve otel otomasyon sistemleri alanında mesleki eğitim vermek ve sertifikalandırarak kayıtlı
istihdamda pazarlık güçlerini arttırmak. Çalışan gruplara dönük sosyal haklar ve kayıtlı çalışma
hayatı ile ilgili farkındalığın artırılması. Amasya’da toplumsal olarak kayıtlı istihdamla ilgili farkındalığın ve duyarlılığın artmasına katkıda bulunmak. Bölgede faaliyet gösteren konaklama ağırlama işletmelerinin yöneticilerinin kayıtlı istihdama dönük farkındalıklarının arttırılması. Amasya
Turizm Derneği, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası, Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve Amasya Üniversitesi’ni kayıtlı istihdam veya kayıt dışı çalışma sorunları ile bir araya getirme ve ortak
çalışma grubu oluşturma bu projenin amaçlarıdır.
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leki eğitim faaliyetleri 3 aylık bir süreyi kapsayacaktır. Bu süre içinde katılımcılar Amasya Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu mutfak ve uygulama laboratuvarlarında uygulamalı eğitim alacaklardır. Katılımcıların denetimli ortamda verilen faaliyetleri yapması ve belirlen işletmelerde 25 iş
günü staj yapmaları sağlanacaktır. Bu aşamada amaç katılımcıların konaklama ağırlama sektörüne adaptasyonlarının ve aynı zamanda da kayıtlı istihdama doğru geçişin sağlanmadır. Projede
kayıtlı istihdamın artırılması amacıyla katılımcıların mesleki eğitimle daha güçlü hale getirilmesi
yanında projenin hedef gruplarına dönük çeşitli faaliyetler uygulanacaktır. Bu faaliyetlerin temel
amacı taraflar arasında kayıtlı istihdama dönük yakınlaşmanın ve farkındalığın sağlanmasıdır.
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BEKLENEN SONUÇLAR: Proje sonucunda 75 katılımcının aşçılık, pastacılık ve otel otomasyon
sistemlerinin kullanımı eğitimlerini %100 başarıyla tamamlamaları ve sertifika almaları, projeye
katılan işsiz gençlerin %30’nun kısa dönemde kayıtlı istihdama katılması, 75 adet gencin kayıtlı
istihdam ve etkileri alanında bilinçlenmesi, vasıfsız olarak çalışan gençlerin mesleki yeterliliklerin
sağlanması ile %30’nun kayıtlı istihdama katılmaları, bölgede konaklama ağırlama işletmelerinin kayıtlı istihdama bakış açılarının olumlu yönde değişmesi ve kayıtlı istihdama yönelmeleri,
üniversite, sivil toplum kuruluşları ve işveren temsilcileri ile Sektör Çalışma Koşulları İyileştirme
Grubu’nun kayıtlı istihdamı arttırma amaçlı çalışmasının sağlanması, Amasya turizminin ihtiyaç
duyduğu aşçılık, pastacılık ve otel otomasyonları kullanımı ile ilgili 75 adet nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması, üniversite öğrencilerinin kayıtlı işle ilgili görüş ve kaygılarını dile getirebilecekleri 2 adet tartışma ortamının oluşturulması ve gençlerde kayıtlı istihdamla ilgili farkındalığın
artırılması hedeflenmektedir.

automation systems. In this respect, the training activities are planned as three basic courses.
These are local food practice group, pastry practice group and hotel automation systems group.
Vocational training activities will cover a 3 months period. During this period, the participants
will get practical training at Amasya Vocational School of Social Sciences kitchens and practice
laboratories. It will be ensured that the participants carry out specified activities in controlled
environment and complete internships of 25 working days at specified businesses. The purpose
at this stage is the adaptation of the participants to accommodation and hospitality sector and
also ensuring passage to registered employment. In addition to strengthening the participants
with vocational training, various activities will be conducted for the target groups of the project to
increase registered employment. The main objective of these activities is to ensure convergence
and awareness of the parties towards registered employment.
EXPECTED RESULTS: The expected results are as follows: 75 participants will succeed in
the cooking, pastry, and hotel automation systems training sessions and be provided with
certificates; 30% of unemployed young people taking part in the project will enter registered
employment in the short term; raising awareness among 75 young people about registered
employment and its impact; the transition of 30% of young people working as unqualified
employees to registered employment after gaining vocational qualifications; a positive change in
the perception of accommodation enterprises in the region towards registered employment and
a tendency for registered employment; the university, civil society organizations, representatives
of employers, and the Sectorial Working Conditions Improvement Group will work together in
order to enhance registered employment; the need for 75 qualified employees in cooking,
pastry, and hotel automation roles in Amasya’s tourism sector will be met; and two platforms
will be formed where university students can express their ideas and concerns about registered
employment and raise awareness among their peers with regards to registered employment.
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REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

102
TRH1.3.PREII/P-03/102
Düzce'de Kaydadeğer İstihdam
Düzce İl Özel İdaresi
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,
Düzce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
€ 185.526,50
Düzce

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:
BENEFICIARY INSTITUTION:

102
TRH1.3.PREII/P-03/102
Considerable Employment in Düzce
Düzce Provincial Special
Administration
PARTNERS: Düzce Chamber of Commerce and Industry, Düzce Union
of Chambers of Merchants and Craftsmen, Düzce Chamber of
Independent Accountants and Financial Advisors
PROJECT BUDGET:
€ 185.526,50
PROVINCES COVERED:
Düzce
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AMAÇ: Kayıtlı istihdamın faydaları hakkında farkındalığı arttırarak kayıt dışı istihdamı düşürmek ve sektörel eğitimlerle kadınların istihdam oranını yükseltmek amaçlanmaktadır. Ayrıca Düzce’de haksız rekabetin önlenmesine ve gelirin adil dağılımına katkı sağlamak hedeflenmektedir.
ARKA PLAN BİLGİLERİ: Bu projenin hazırlanmasında iki temel husus bulunmaktadır. İlki, Düzce’de haksız rekabetin önlenmesine katkı sağlamaktır. Kayıt dışı istihdam aynı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler arasında üretim maliyetlerinin düşük olması nedeni ile haksız rekabete
neden olmaktadır. ‘‘Merdiven altı’’olarak tabir edilen bu tip işletmeler piyasa fiyatlarını aşırı şekilde düşürmekte kayıtlı çalışan işletmelerin karlılıklarını düşürerek kapanmalarına yol açmaktadır.
Kapanan bu işletmeler nedeni ile işsizlik artmaktadır. Kayıtlı istihdam ve kayıtlı istihdamın faydaları bilincinin oluşturulması ile bu sorunun giderilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
İkincisi ise Düzce’de gelirin adil dağılımına katkı sağlamaktır. Kayıt dışı çalışanların sosyal güvenlik primlerinin ödenmemesi, sağlık hizmetleri ve emeklilik gibi haklarını elde edememelerine
yol açmaktadır. Kayıtlı çalışanlara nispeten bu durum gelir dağılımında adaletsizliğe neden olmaktadır. Düzce’de kayıtlı istihdamın arttırılması gelir dağılımında eşitsizliğin giderilmesine katkı
sağlayacaktır.
HEDEF GRUPLAR: Düzce teşvik yasalarında 4.derecede yer alması ve en genç il olması itibariyle hem kamu yatırımları hem de özel sektör yatırımları sonucu son 10 yılda istihdam anlamında
tam bir patlama yaşamıştır. Ancak kayıt dışı ekonomi tüm ülkede olduğu gibi Düzce’de de çalışma
hayatının önemli bir problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İlde iş gücü piyasasında kayıt dışı istihdamla mücadele açışından proje hedef grup olarak 3 temel aktöre odaklanmıştır. Bunlar, kayıt
dışı evde çalışan kadınlar, hizmet sağlayan kurumların üyeleri (işverenler) ve hizmet sağlayan
kurumlar ve yönetim kurumlarıdır.
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TEMEL FAALİYETLER:
• İşsizliğin ve yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde kayıt dışı çalışma oranı daha yüksektir. Bu
nedenle kayıt dışı çalışan ve evde çalışan kadınlara ulaşmak üzere Belediye, Sosyal Yardımlaşma
Vakfı, SGK ve İŞKUR İl Müdürlükleri ziyaret edilecektir. Kurumlardan alınan veriler doğrultusunda
çalışma bölgesi belirlenecektir. Çalışma bölgesindeki köy ve mahalle muhtarları ziyaret edilecek
proje hakkında bilgilendirilecektir. Muhtarlara, kendi bölgelerinde uygulanacak çalışma programı paylaşılacaktır. Köy ve mahalle ziyaretlerinde muhtarların desteği alınacaktır. Muhtarlıklara
broşürler ve afişler asılacaktır. Çalışma bölgesinde kadınlara yönelik anket ve proje tanıtım çalışmaları yapılacaktır. Anket çalışmalarında kadınların kayıtlı istihdam hakkındaki bilgileri ve proje
kapsamında eğitimlere katılma durumları tespit edilecektir.
• Kadın emeğinin yoğun olduğu sektörlerde kadın işçiler için sektörel tanımlama yapılacaktır.
İşletmelerin iş ve işlemlerine yönelik bir rapor hazırlanacaktır. Bu raporda işletme sahiplerinin
talep ettiği personel yapısı, gerekli mesleki yeterlilik, çalışma saatleri, kadın çalışan sayısı, sos-

OBJECTIVE: The objective of the project is to decrease unregistered employment by raising
awareness about the benefits of registered employment and increasing the employment rates of
women through sectoral training. In addition, the project aims at preventing unfair competition
and contributing to fair income distribution in Düzce.
BACKGROUND INFORMATION: There are two basic reasons why we chose this project. The
first is to contribute to preventing unfair competition in Düzce. Unregistered employment
leads to unfair competition between enterprises active in the same sector because it decreases
production costs. Such enterprises, which are also known as “under the counter” operations,
excessively decrease market prices and cause registered enterprises to shut down as they become
less and less profitable, which in turn causes unemployment to increase. By raising awareness of
registered employment and its benefits, we will play a role in resolving this problem.
The second reason is to contribute to fair income distribution in Düzce. As their social premiums
are not paid, unregistered employees cannot enjoy certain rights such as health services and
retirement benefits. When considering registered employees, this situation brings about unfair
income distribution. Enhancing registered employment in Düzce will therefore contribute to the
elimination of unfair income distribution.
TARGET GROUPS: Since Düzce is in 4th degree in the incentive laws and it is the youngest
province, as a result of both public and private sector investments there has been a boost in
employment in the last 10 years. However, the informal economy appears to be an important
problem in the working life of Düzce as it is in the whole country. 3 main actors are focused on as
the project target groups in the struggle with unregistered employment in the labor market in
the province. These are; unregistered women working at home, members of service organizations
(employers) and service organizations and management organizations.
MAIN ACTIVITIES:
• Unregistered employment is higher in regions where unemployment and poverty is intense.
Therefore, Municipality, Social Assistance Foundation, SSI and TEO Provincial Directorates
will be visited to reach unregistered women and women working at home. Study zone will be
determined based on the data received from the Institutions. Village and district headmen in the
study area will be visited and informed about the project. The work program to be implemented
in their area will be shared with them. Support of the headmen will be taken during village and
district visits. Brochures and posters will be posted at the headmen offices. Surveys and project
promotion activities will be conducted for women in the in activity area. During survey studies,
knowledge of the women about registered employment and their participation status in the
project training will be determined.
• In the women labor-intensive sectors, sector definitions will be made for female workers. A
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• Proje ekibi tarafından Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarının yönetimleri ziyaret edilecektir. Projenin ilimize katacağı katma değeri ve bu süreçte eğitim kurumlarının çalışmalarını
önemi gibi konularında bilgi paylaşımı gerçekleştirilecektir. Bu okullarda bulunan öğretmen ve
öğretim üyelerinin kayıtlı istihdamın avantajları hakkında bilgi edinmesi ve verilen bilginin sürekli
olarak bu okullarda eğitim alan öğrencilere aktarılması amaçlanmaktadır. Bu faaliyet projenin
sürdürülebilirliğini artırmak adına öngörülmüştür. Faaliyetin seçilme nedeni Kayıtlı İstihdamın
Teşviki II Programının özel amaçlarından olan istihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren
kamu kurumları, meslek odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler arasında
işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmeye yönelik olmasıdır.

report will be prepared regarding the work and operations of the businesses. Information such as
personnel structure demanded by the business owners, required professional qualifications, work
hours, number of female employees, social security rights will be included in this report. Help for
making a choice will be provided to the women who will enter the labor market. Also information will
be exchanged with the employers during workplace visits regarding the combat against unregistered
employment. Resulting outcomes will be shared with the people of the region as written and visual
materials.

BEKLENEN SONUÇLAR: Proje Yürütme Kurulu oluşturularak kayıtlı istihdamın avantajları konusunda kamuoyunda ve iş dünyasında farkındalık arttırılması, evde çalışan kadınlara ve kayıt
dışı çalışan kadınlara mesleki yeterlilik kazandırılması beklenmektedir.

• Vocational High School and Vocational School of Higher Education managements will be visited
by the project team. Information will be shared regarding the added value of the project to our
province and the importance of the work of educational institutions in this process. It is aimed to
inform teachers and lecturers at these schools about the advantages of registered employment and
the information given to be continuously transferred to the students studying in these schools. This
activity is planned to improve the sustainability of the project. The activity was chosen because it
aims to facilitate and promote cooperation between public institutions, professional associations,
social partners, non-governmental organizations and universities operating in the employment and
labor market which is one of the specific objectives of the Promoting Registered Employment II
Program.

Proje süresince 8 adet kayıtlı istihdamın avantaj ve faydaları eğitimi düzenlenecek ve bu eğitimlerin 4’ne başvuru sahibi ve eş başvuru sahibinin 66 adet personeli katılım sağlayacaktır. Diğer
4 eğitim proje sahiplerinin üyelerine yönelik olarak düzenlenecek ve bu eğitimlerde 218 mali müşavire ve en az 500 adet işyeri sahibine eğitim verilecektir.

EXPECTED RESULTS: Raising awareness among the public and in the business world about the
advantages of registered employment after establishing a Project Steering Committee and providing
vocational qualifications for women working as domestic workers and unregistered employees
represent the expected results of the project.

Proje sonucunda 10 adet billboard posteri, 10 adet bez afiş, 4 adet Sosyal Güvenlik standı,
11.000 adet tek kırımlı broşür, 11.000 kalem ve dosya klasörü, 11.000 eğitim cd’si, 1 web sitesi
hazırlanacak ve 12 ay boyunca projenin radyo ve tv reklamı yapılacaktır.

Eight training sessions on the advantages and benefits of registered employment will be organized
during the project. While 66 staff members from the applicant institution and co-applicants will
participate in four of these sessions, the rest of the training sessions will target members of project
owner and 218 financial advisors, and at least 500 enterprise owners will be trained.

Ayrıca 75 evde çalışan kadın ile 75 kayıt dışı çalışan kadın personele M.E.B onaylı eğitim sertifikası verilecektir. Toplam 150 kursiyerden 30’nun kayıtlı istihdama geçişi sağlanacaktır. Proje
neticesinde Düzce kayıtlı istihdam oranında % 2-3 oranında artış sağlanması öngörülmektedir.

Ten billboards, ten fabric banners, four social security desks, 11,000 brochures, 11,000 pens and
files, 11,000 training CDs, and a website will have been prepared by the end of the project, and the
project will be announced and promoted on the radio and TV for 12 months.
Moreover, 75 women working at home and 75 women working without being registering will be
awarded training certificates with the approval of the Ministry of National Education. In total, 30 of
the 150 attendees will transfer to registered employment. Last but not least, the rate of registered
employment in Düzce is expected to have increased by 2–3% at the end of the project.
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yal güvence hakları gibi bilgiler hazırlanacaktır. İşgücü piyasasına giriş yapacak kadınların tercih
yapmalarına yardımcı olunacaktır. Ayrıca işyeri ziyaretleri ile kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda işverenler ile bilgi alışverişi yapılacaktır. Elde edilen kazanımlar yazılı ve görsel materyaller
ile bölge halkı ile paylaşılacaktır.
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Röportaj - Musa ZEKİ
Proje Koordinatörü
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“Düzce’de son teşvik kanunları kapsamından sonra sanayi yatırımlarında son derece artan bir
yükseliş var. Bunlarla beraber kadının iş hayatına girişi de hızlanmış oldu. Düzce’ye gelen fabrikalar, yatırımcılar kadınların önemini anladılar ve onlarda bu şekilde istihdama girdiler. Bölgemizde
daha önce yapı tarımsal ekonomiye dayalıydı, şimdi tarımsal ekonomiden sanayi sektörüne geçmeye başladı. Tarımdan gelen bir yetişme söz konusu olduğu için ve kadınlarımız tarım ekonomisinden geldiğinden bahçeden, tarladan yetişmiş oluyorlar. Bu yüzden nasıl iş bulacakları, ne
yapacakları, nasıl bir ortamla karşılaşacakları konusunda sıkıntıları var. Kadınlarımız için sektörel
analizlerimiz olacak, nasıl bir sektörle karşılaşacaklar gibi soruların cevaplarını aramaya çalışacağız. Bu tarım istihdamında, sanayi sektöründe veya diğer sektörlerde çalışan kadınlarımız için
rehber olacak.
Artık mesleki yeterlilikler istenmekte, kalifiye elamanlar iş başı eğitimler yapıyor ancak küçük
atölyelerde bu tarz eğitimler göz ardı ediliyor. Bu yüzden bölgemizde kadınların mesleki yetersizliği aşikar. Halk eğitim merkezlerimizde eğitimler veriliyor ancak bunlar istenilen etkiyi vermiyor.
Yaptığımız ön analizlerde kadınların en çok evde çocuk bakımı, iş yeri ve kurum temizliklerinde kayıt dışı çalıştıklarını, tarım sektöründe çalışan kadınların da sosyal güvenlik sistemini ve yapısını
bilmediklerini gördük. Toplam 5 alanda kadınlarımıza yönelik mesleki eğitim kurslarımız olacak.
Biz bu kursiyerlerimizi seçerken özellikle dezavantajlı bölgelerimizi tercih ettik. Çünkü bu bölgelerimizde sosyal güvencesi olmayan birçok kişi bulunuyor ve sosyal güvenlik, sigorta gibi konularda
hiçbir bilgileri yok. Projemizin birinci ayağı tamamen kadınların iş hayatında mesleki yeterliliğini
ve sosyal güvenlik kapsamındaki farkındalığını arttrmayı amaçlıyor. Proje hedeflerimizden biri, bu
150 kişiden 30 kişiyi kayıtlı istihdam edebilmek. Eğitimlerimizin sonunda, kadınlarımıza nerede
çalışabilirler, hangi sektörlerde ihtiyaçlar var, firmalarla nasıl görüşebilirler gibi onların istihdamı
konusunda ki konularda danışmanlık hizmeti vereceğiz.
Proje ortağımız olan Düzce Sanayi ve Ticaret Odası üyelerine ve çalışanlara yönelik kayıtlı istihdamın avantajları konusunda toplantılarımız olacak. Mevcut sektörlerdeki işletmelerden seçeceğimiz firmalara konu hakkında bir panel düzenleyeceğiz. Ayrıca organize sanayi bölgelerine tanıtım broşürlerimiz dağıtılacak. Firma firma dolaşarak hem personele hem de işletme sahiplerine
kayıtlı istihdam konusunda bilgilendirmelerde bulunacağız.”

Interview - Musa ZEKİ
Project Coordinator
“Investments in industry have been increasing in a tremendous fashion in Düzce following the
latest incentive laws. In parallel to this, the process for increasing women’s participation in the labor
market has accelerated. Factories and investors starting to invest in Düzce have understood the
importance of women, and that’s how they are better included within employment now. In Düzce,
the economy was traditionally based on agriculture and then it transitioned from an economy of
agriculture to one of industry. As people had backgrounds in the agriculture sector and because
women used to work in agriculture, this has resulted in some problems such as how to find a job,
what to do, and what kind of environment they will encounter. We will conduct a sectoral analysis of
women through which we will try to find answers to questions such as what kind of sector they will
work within. This will serve as a guide for women working in the agriculture sector, industrial sector,
or other sectors.
However, everybody is looking for vocational qualifications and although there are some on the
job training available for qualified employees, such training opportunities are ignored in small
ateliers. Therefore, it is evident that women in our region lack professional competence. Even
though there are some training sessions provided in public training centers, they do not create the
impact that we expect. Our prior analyses showed that the highest number of unregistered women
is found in certain areas such as babysitting at home and cleaning houses and offices. There are
women working in agriculture, but they do not know the social security system and its structure.
Our vocational training sessions for women will be held in five areas in total. We have preferred to
select the attendees of these training sessions from disadvantaged regions because there are many
people without social security in those areas and they do not have any knowledge about issues
such as social security and insurance. The first pillar of our project is totally dedicated to raising
awareness among women about vocational qualifications and social security in working life. One
of the objectives of the project is to employ 30 of these 150 individuals. At the end of the training
sessions, we will provide consultancy services with regards to employment under the scope of a
mutual dialogue with women about where they can work, in which sectors there are vacancies, and
how they can communicate with companies, etc.
We will organize meetings on the advantages of registered employment for our project partner,
Düzce Chamber of Commerce and Industry, its members, and its employees. We will organize a panel
on the same issue for firms we will select from among enterprises in the existing sectors in Düzce.
In addition, project brochures will be distributed in organized industrial zones. We will knock on the
doors of firms and inform both enterprise owners and employees about registered employment.”
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REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:

104
TRH1.3.PREII/P-03/104
Tarımda Kayıtlı İstihdama
Eğitimin Kattığı Sinerji
FAYDALANICI KURUM:
Niğde Ziraat Odası
ORTAKLAR:
Niğde İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği,
Niğde İli Süt Üreticileri Birliği, Niğde Üniversitesi
PROJE BÜTÇESİ:
€ 226.536,70
KAPSANAN İLLER:
Niğde

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:

104
TRH1.3.PREII/P-03/104
Synergy of Education in the
Registered Employment in Agriculture
BENEFICIARY INSTITUTION:
Niğde Chamber of Agriculture
PARTNERS: Breeding Cattel Producers Union of Niğde Province, Milk
Producers Union of Niğde Province, Niğde University
PROJECT BUDGET:
€ 226.536,70
PROVINCES COVERED:
Niğde
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AMAÇ: Kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu gösterecek şekilde çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık düzeyini arttırmak, sektörde kayıt dışı
istihdamın önlenmesine yönelik örnek bir model uygulama geliştirerek proje paydaşları (STK-Üniversite-Kamu) arasında işbirliğini arttırmak, tarım sektörü çalışanlarının sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili bilinçlendirilmelerini sağlamak, sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde tarım sektörü
çalışanlarını yapılması gereken bürokratik işlemler konusunda (yazışma, başvuru, ilgili formların
doldurulması, vb.) bilgilendirmek.

OBJECTIVE: Increasing awareness about social security among employees and employers by indicating
that registered employment is a much more attractive option; increasing cooperation among project
stakeholders (NGO-university-public sector) by developing an example model for preventing unregister
employment; raising the consciousness of agricultural sector employees about social security regulations;
and informing agricultural sector employees about the bureaucratic procedures that need to be followed
(correspondence, application, and filling out the related forms, etc.) within the framework of the social
security regulations.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Projemizin hazırlık çalışmaları içerisinde önce Avrupa Birliği Tarama Raporları, Stratejik Çerçeve Belgesi ve Mayıs 2008’de ETF tarafından Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında hazırlanan “Progress and Priorities of Human Capital Development in Turkey” adlı rapor
incelenmiş ve birçok kısımlarında kayıt dışı istihdamın Türkiye’de önemli bir problem olduğu uluslararası düzeyde teyid edildiği görülmüştür. Projemiz tasarlanırken tarım nüfusu Avrupa Birliği ortalamasının çok üzerinde olan Türkiye’de (yaklaşık %26) tarım sektöründeki kayıt dışı istihdamın
çözümüne yönelik yenilikçi bir model oluşturmak hedeflenmiştir. Bu projede, Avrupa Birliği’ndeki
uygulamalar ve OECD raporları incelenmiş ve Türkiye’nin yerel dinamikleri, ihtiyaçları ve sosyo-kültürel yapısı göz önünde bulundurulmuştur.

BACKGROUND INFORMATION: During the preparatory work of our project, first European Union
Screening Reports, Strategic Framework Document and the report titled "Progress and Priorities of
Human Capital Development in Turkey" prepared by the ETF in May 2008 within the scope of European
Union studies were examined it was seen that in many sections it is confirmed at the international level
that unregistered employment is a major problem in Turkey. When our project is designed, it is aimed to
create an innovative model for the solution of unregistered employment in the agricultural sector in Turkey
where the farming population (around 26%) which is much higher than the European Union average. In
this project, practices in the European Union and OECD reports are examined and local dynamics, needs
and socio-cultural structure of Turkey were taken into consideration.

HEDEF GRUPLAR: Niğde Bölgesindeki tarım sektörü işverenleri, işletme sahipleri ve kendi hesabına çalışanlar ve Niğde’deki tarım sektörü çalışanları (4.000 kişi), Niğde Ziraat odası çalışanları
(10 kişi), Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği çalışanları (30 kişi), Niğde Süt Üreticileri Birliği
(10 kişi) ve Niğde Üniversitesinden kırsal kalkınma alanında çalışan akademisyenler (10 kişi) hedef
gurubunu oluşturmaktadır.

TARGET GROUPS: Agriculture sector employers in Niğde Province, business owners and those working
at their own expense and agricultural workers in Niğde (4,000 people), Niğde Chamber of Agriculture staff
(10 people), Niğde Cattle Breeders Association employees (30 people), Niğde Milk Producers Association
(10 people) and Niğde University academics working in the field of rural development (10 people) constitute
the target groups.
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TEMEL FAALİYETLER:

MAIN ACTIVITIES:

• Satın alma faaliyeti; Teknik şartnamelerin oluşturulması ve ihale ve satın alma aşamalarından
oluşmaktadır. Eğitim ve danışmanlık için gerekli ekipman ve hizmet alımı proje ekibi tarafından
yapılacaktır.

• Procurement activity consists of preparing the Technical specifications and tendering and purchasing
stages. Procurement of the equipment required for training and consulting and service procurement will
be performed by the project team.

• Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri; Projenin tanıtımına yönelik AB görünürlük ilkeleri çerçevesinde bilgilendirme toplantıları, seminerler ve işletme ziyaretleri yapılacaktır, yerel ve ulusal basın
etkin bir biçimde kullanılacaktır.

• Promotion and publicity activities will be carried out as information meetings, seminars and business
visits within the framework of EU visibility principles for the promotion of the project; local and national
press will be used effectively.

•Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri; Kayıt dışı çalışan işçiler, kendi hesabına çalışan işletmeler ve
paydaş tüzel kişiliklere yönelik farklı düzeyde eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacaktır.

• Training and consulting activities will be different levels of training and consulting services to be
provided for unregistered employees, self-employed businesses and stakeholder legal persons.

• Değerlendirme faaliyetleri; Yürütülen faaliyetlerin dönemsel olarak değerlendirilmesi için başvuru sahibi kurumlar ve paydaş kurum temsilcilerinden oluşan izleme ve değerlendirme ekibi oluşturulacak ve çalışmalar değerlendirilecektir.

• Evaluation activities: A monitoring and evaluation team composed of applicant organizations and
stakeholder organization representatives will be established for periodic evaluation of the activities
conducted and the studies will be evaluated.
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BEKLENEN SONUÇLAR: Kırsal alanda sosyal güvenlik konusunda farkındalık sağlanacaktır. Yerel basında konu ayda en az 2 kez işlenecektir. Tarım sektörü işverenlerinin
kayıtlı istihdam konusunda bilgi düzeyi arttırılacaktır. Sektörde kayıt dışılığın %10 azalması beklenmektedir. Niğde Ziraat Odasının, Süt Üreticileri Birliğinin ve Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliğinin kurumsal kapasitesi ve üye memnuniyeti %50 arttırılacaktır. 300
aile işletmesinin kayıtlı istihdama geçmesi ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışan 750 erkek
işçi ile 80 kadın işçinin sigortalı olarak çalışması sağlanacaktır.

Röportaj / Saadet YEŞİL - Melek APTU
Proje Koordinatörü - Proje Sekreteri
“Projemiz kapsamında köy ve ilçelerdeki kişileri sigortalı olmanın ne kadar önemli olduğu, emekli olduğunda kendisine, ailesine katkısının ne kadar gerekli olduğu konularında
bilgilendireceğiz.
Eğitimlerimiz 4 aşamadan oluşuyor. Birinci aşama sosyal güvenlik ihtiyacı konusunda
farkındalık eğitimleri vermek, ikincisi bitkisel üretim ve teknikler konusunda yapılacak
eğitimler, üçüncü aşamamız hayvansal üretim ve teknikleri eğitimi, dördüncü aşamamız
yöresel ürün üretimi eğitimleri olacak ve ayrıca KOSGEB kurslarımız olacak.
Bu eğitimlerin sonunda KOSGEB tarafından kadınlarımıza girişimcilik belgeleri verilecek. Aynı zamanda bireysel olarak işletme açmalarına destekler verilecek.”

•Dissemination activities: Starting with the 8th month of the Project, participation of other institutions and
organizations will be ensured and they will be encouraged to carry out similar activities. Also the project applicants
and co-applicants will establish commercial businesses to ensure the sustainability of the project and the regional
agricultural products produced as a result of the vocational training provided will be marketed.
EXPECTED RESULTS: Topics that will raise awareness about social security in rural areas will be covered twice
a month by the local media. The knowledge of agricultural sector employees concerning registered employment
will be increased and the level of unregistered employment in this sector is expected to decrease by 10%. The
institutional capacity of the Niğde Chamber of Agriculture, Milk Producers Union, and Breeding Cattel Producers
Union of Niğde Province will be increased and the level of membership satisfaction will increase by 50%. Some 300
family owned enterprises will move to registered employment, and 750 male workers and 80 female workers who
work as unpaid family workers will transfer to working under insurance.

Interview / Saadet YEŞİL - Melek APTU
Project Coordinator - Project Secretary
“In our project, we will inform people living in the villages and provinces about the importance of being insured
in the agricultural sector, and we will explain how important it is for retirement and its contributions to family life.
Our training has four phases. The first phase is to deliver awareness raising training on the need for social security.
The second phase will be training on vegetal production and its techniques, while the third phase is concerned with
animal production and techniques. The fourth phase will be training on the production of local products and there
will also be KOSGEB (Turkish Small and Medium Industry Development Organisation) courses.
At the end of the training, the KOSGEB will award entrepreneurship certificates to all the women who have
participated. Moreover, their initiatives to start their own individual enterprises will be supported.”
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• Yaygınlaştırma faaliyetleri; Projenin 8. ayından itibaren yapılan çalışmalara diğer
kurum ve kuruluşların katılımı sağlanacak olup onlarında benzer çalışmalar yürütmesi
teşvik edilecektir. Ayrıca proje başvuru ve eş başvuru sahipleri projede sürdürebilirliği sağlamak için ticari bir işletme oluşturup, verilen mesleki eğitimler sonucu üretilen yöresel
tarım ürünlerinin pazarlamasını gerçekleştirecektir.
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PRE II COMPENDIUM
OBJECTIVE: The objective is to contribute to the promotion of registered employment in Turkey and to
contribute to achieving the 15% target for unregistered employment in Turkey, which was set as a target
for 2023. The project also aims to increase the dialogue and cooperation among different institutions and
organizations that work on the promotion of registered employment, thereby fostering the sustainability
of activities that aim to inform and raise awareness on registered employment.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: BTSO Bursa ilinde istihdam öncelikli faaliyetlere ve eğitim projelerine sürekli katkı sağlayan ve AB çalışmalarına destek veren ve bünyesinde bu amaçla hizmet veren bir birim
oluşturmuştur. Bu birim üyelerine ve bilgi almak isteyen kişilere ve kurumlara hizmet vermektedir.
Kayıtlı İstihdamın Teşviki projesi ile üyeleri başta olmak üzere KOBİ’lerin istihdam öncelikli tutum geliştirmelerini teşvik edecektir. Proje hedef grupları arasında yer alan inşaat, tarım, hizmet ve tekstil
sektörü Türkiye'de ve Bursa'da kayıt dışı çalışmanın en yoğun olduğu iş kollarıdır. Bununla birlikte
söz konusu sektörler, iş gücü açısından düşük vasıf ve kısa çalışma süreleriyle de dikkat çekmektedir.
Buna bağlı olarak söz konusu sektörler, iş sağlığı ve güvenliği açısından yine bölgenin en sorunlu sektörleri olarak tespit edilmiştir. Sektörlerdeki işveren ve çalışanlar açısından ortaya çıkan ihtiyaçların
proje faaliyetleriyle karşılanması ve yaşanan sorunlara çok boyutlu bakış açılarını yansıtan çözümlerin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

BACKGROUND INFORMATION: BCCI has established an internal unit that continuously contributes to
employment oriented activities and training projects, supports EU efforts in Bursa and provides services
for this purpose. This unit serves its members and the persons and institutions seeking information. SMEs,
especially the members, will be encouraged to develop employment oriented attitudes with the Promotion
of Registered Employment project. Construction, agriculture, service and textile sectors among the project
target groups are the sectors with highest unregistered employment in Turkey and in Bursa. Nevertheless,
said sectors also stand out due to their low skill requirements and short working times for the workforce.
Consequently, these sectors are identified as the most problematic sectors in the region in terms of
occupational health and safety. It is aimed to meet the needs arising for employers and employees in the
sectors with project activities and to develop solutions reflecting the multi-dimensional viewpoints on the
problems faced.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Bursa'nın bu özelliklere sahip kurumlarından biridir. Aynı şekilde Uludağ Üniversitesi Bursa'nın potansiyelinden güç alan ve bu potansiyele güç katan Türkiye'nin en etkin
üniversitelerindendir. Projede işbirliği kuracak olan bu kurumlar yerel düzeyde doğru analiz yapma kapasitesine sahiptirler ve yerel ortaklıklara iyi bir örnek oluşturmaktadırlar.

Bursa Chamber of Commerce and Industry is one of the institutions with these characteristics. Similarly,
Uludağ University is one of the most effective universities in Turkey, getting strength from and contributing
to the potential of Bursa. These institutions that will cooperate in the project have the capacity to make
accurate analysis at the local level and set a good example for local partnerships.

HEDEF GRUPLAR: Eğitim seviyesi düşük kadın ve gençler, özürlüler, inşaat, tekstil, makine, tarım
ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işverenler ve bu sektörlerde çalışanlar, muhtarlardan oluşan
2000 kişi ile proje başvuru ve eş başvuru sahiplerinin personeli, istihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri projenin hedef gruplarıdır.

TARGET GROUPS: Women and youth with low level of education, people with disabilities, employers and
employees of construction, textile, machinery, agriculture and service sectors, 2000 headmen and the staff
of project applicants and co-applicants, non-governmental organizations operating in the labor market are
the target groups of the project.

TEMEL FAALİYETLER: Promosyon malzemeleri ve websitesi hazırlanması, proje açılış ve kapanış
toplantılarının yapılması, proje toplantılarının gerçekleştirilmesi, kamu spotu hazırlanarak eğitimlerde ve yerel kanallarda yayınlanması, eğitim katılımcılarını belirlemek üzere anket çalışması yapılarak
katılımcı firmalar ve kayıtlı istihdam bilinci oranlarının belirlenmesi, 500 KOBİ, 1240 iş gören, 150 girişimci ve 50 muhtara eğitimler verilmesi, Hollanda’ya yurtdışı iş ziyareti gerçekleştirilmesi, “Kayıtlı İstihdamla Verimlilik ve Güvence Çalıştayı” düzenlenmesi, ara ve sonuç raporlarının hazırlanması temel
faaliyetler arasındadır.

MAIN ACTIVITIES: Preparing promotional materials and website, conducting project opening-closing
meetings and project meetings, preparing public service ads and showing them in the training and local
channels, conducting a survey to determine training participants and determining employment awareness
ratios of participant companies, providing training 500 SMEs, 1240 workers, 150 entrepreneurs and 50
headmen, overseas business visit to Netherlands, organizing "Productivity and Assurance Workshop with
Registered Employment", preparing interim and final reports are among the main activities.

BEKLENEN SONUÇLAR: İşveren ve çalışanların, muhtarların, proje başvuru ve eş başvuru sahiplerinin, personelinin ve kamuoyunun kayıtlı istihdam ile ilgili bilinç düzeyleri arttırılacak, beceri eğitimi
alanlarında istihdam ile ilgili bilinçlenme sağlanacaktır. İşbirliğini arttırmak amacıyla "Kayıtlı İstihdamla Verimlilik ve Güvence" çalıştayı düzenlenecek, 500 KOBİ’ye yönelik kurumsallaşma eğitimleri verilecek, 240 kadın, genç ve engelliye yönelik olarak BUTGEM ve BTEMLGV aracılığıyla beceri eğitimleri
düzenlenecektir. 150 kişiye yönelik KOSGEB onaylı “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” verilerek 10 yeni iş
yeri açılması desteklenecektir.

EXPECTED RESULTS: Raising the awareness of employers, employees, mukhtars, project applicants, coapplicants, and the public about registered employment; raising awareness about employment in the skill
training topics; organizing a Productivity and Security through Registered Employment workshop in order to
increase cooperation; delivering institutionalization training to 500 SMEs; delivering skills training targeted
toward 240 women, young people, and disabled people through the BUTGEM (Bursa Chamber of Commerce
and Industry Education Foundation) and BTEMLGV (Bursa Tophane Industrial Vocational School Support
Foundation); and delivering applied entrepreneurship training certified by the KOSGEB to 150 people in order
to support the establishment of ten new enterprises are among the expected results of this project.
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AMAÇ: Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve 2023 Türkiye kayıt dışı istihdam hedefi
olarak belirlenen %15 oranına katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Kayıtlı istihdamın teşviki konusunda
faaliyet gösteren farklı kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve diyalog arttırılması, kayıtlı istihdamın teşviki konusunda bilgi ve farkındalık arttırma faaliyetlerinin sürdürebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: Dünyada, özellikle belge düzeninin ve kontrol mekanizmasının yeterince gelişmemiş olduğu ülkelerde, kayıt dışı ekonominin toplam ekonomi içerisinde büyük bir
yer işgal ettiği bilinmektedir. Genel ekonomik dengeler, işsizlik ve toplumsal duyarlılıklar, yabancı
kaçak işçi çalıştırılmasının ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacıyla planlı, koordineli, etkin,
sürekli ve tüm kesimlerin katıldığı çalışmaları zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde de kayıt dışı istihdamla mücadele için öncelikle mükellefleri kayıt dışılığa iten nedenlerin iyi belirlenmesi; bu
amaçta toplumsal uzlaşma ve hareket birlikteliği sağlanması ve buna uygun politikaların karma
olarak uygulanması gerekmektedir. Ekonomik faktörlerin yanı sıra sosyal, psikolojik, siyasal ve
ahlaki değerlerle iç içe anılan kayıt dışı ekonomi, birçok çözüm önerisi getirilen fakat ortadan
kaldırılamayan bir sorundur. Kayıt dışı ekonomi ana başlık olarak ele alındığında, alt başlığın ilk
sırasında kayıt dışı istihdam yer alır. Kayıt dışı istihdam oranının %37.8 düzeyinde gerçekleştiği
Haziran 2013 döneminde, Türkiye genelinde istihdam edilen 26 milyon 319 bin kişiden 9 milyon
952 bin kişisinin kayıt dışı olduğu belirlenmiştir. Ankara’da ise belirlenen kayıt dışı çalışan sayısı
2012 TÜİK verilerine göre 283 bin kişidir. Bunun yanı sıra ülke genelinde işveren olarak faaliyet
gösteren 1 milyon 233 bin kişiden %16.5’ini oluşturan 203 bin kişinin de sosyal güvenlik kaydı bulunmadığı öğrenilmiştir. Gelişen teknoloji, yatırım fırsatları ve alanlarının artmasına paralel olarak
yeni istihdam imkanları oluşurken, bu işlere yönelik olarak altyapısı sağlam, donanımlı ve teknik
bilgi ve deneyime sahip olan işgücünün yetersiz olması nedeniyle, potansiyel gelişim sağlanamamakta ve bu da mevcut gelişim ve ilerlemenin verimli şekilde değerlendirilememesi, her yıl artan
işgücünün, “işsiz” konuma gelmesi ve toplumun refah seviyesinin düşmesine sebep olmaktadır.
Bu gereksinimi karşılamak, söz konusu gelişmeleri, avantaj haline getirmek için sistemin temel
ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve başta işverenler olmak üzere işgücünün ve
kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve işgücüne mesleki niteliklerin kazandırılması/geliştirilmesi en
önemli unsur olmaktadır.
HEDEF GRUPLAR: Ankara’da; kayıt dışı çalışanlar (283.000 kişi ve aileleri); kayıt dışı çalışan
eğitim seviyesi düşük kişiler ve özellikle kadınlar (okuma yazma bilmeyen ve lise altı eğitim almış
kişiler 211.000 kişi); turizm ve hizmet, motorlu araçlar, elektrik, elektronik, iklimlendirme cihazları
sanayiinde işverenler, işletme sahipleri ve kendi hesabına çalışanlar (yaklaşık 450 firma); SGK;
kamu kurumları, meslek kuruluşları; meslek lisesi/yüksekokulu mezunu işsiz kişiler, projenin hedef gruplarıdır.

OBJECTIVE: To eradicate the economic, social, and individual negative effects that 224,000
non-agricultural and 60,000 agricultural unregistered employers in Ankara create. The public and
employers do not have sufficient knowledge or awareness about this topic, which is the main
source of these negative effects. The unqualified work force represents cheap labor and hence
this problem needs to be solved and unregistered employment needs to be decreased. In order to
accomplish this, a culture of registered employment needs to be created and it needs to become
widespread. For this purpose, a bond between economic and social actors needs to be created.
The ultimate aim is to raise the public’s awareness in order to promote registered employment.
BACKGROUND INFORMATION: In the world, especially in countries where document layout
and control mechanism is not developed enough, it is known that the unregistered economy
represents a large portion of the total economy. General economic balances require planned,
coordinated, effective, continuous activities with the participation of all society in order to prevent
unemployment and social sensitivities, employment of illegal foreign workers and unregistered
employment. The combat against unregistered employment in our country also requires primarily
well determining the reasons that push taxpayers to informality and social reconciliation and
unity of action for this purpose and applying appropriate combined policies. Informal economy
considered as intertwined with social, psychological, political and moral values as well as the
economic factors, is a problem that could not be eliminated despite many solution proposals.
When the informal economy is discussed as the main topic, the first sub-title is unregistered
employment. In June 2013 period when the unregistered employment rate was realized as 37.8%,
9 million 952 thousand people out of the 26 million 319 thousand people employed across Turkey
were determined as unregistered. In Ankara, specified number of unregistered employees is
283 thousand people according to 2012 TSI data. In addition, it is learned that 203 thousand
people constituting 16.5% of the 1 million 233 thousand people operating as employers across
the country have no social security registration. While the developing technology creates new
employment opportunities in parallel to the increase in investment opportunities and areas,
because the workforce with sound background, technical knowledge and experience for these
jobs is inadequate, potential development can not be achieved and that prevents the current
development and progress to be efficiently evaluated, "unemployed" status of the workforce
growing each year and the level of social welfare to decrease. In order to meet this requirement,
take advantage of said developments, training of qualified manpower which is the main
requirement of the system and increasing workforce and public awareness, especially that of the
employers and providing the workforce with required professional qualities becomes the most
important factor.
TARGET GROUPS: In Ankara; unregistered employees (283,000 people and their families);
people with low level of education who are employed as unregistered and especially women
(211,000 people who are illiterate and not attended high school); employers, business owners
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AMAÇ: Ankara’da tarım dışı 224.000, tarımda ise 60.000 kayıt dışı çalışan mevcudiyetinin yarattığı ekonomik, sosyal ve bireysel olumsuzlukların, bu olumsuzlukların kaynağı olan kamuoyu
ve işverenlerin yeterli bilinç ve farkındalığa sahip olmamasının ve niteliksiz iş gücünün yarattığı
ucuz işçiliğin temelden çözülmesi ve kayıt dışı istihdamın azaltılması amaçlanmaktadır. Kayıtlı istihdam kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ekonomik ve sosyal aktörler arasında
ağ kurulması ve var olanların kullanılması, kayıtlı istihdamın teşviki için toplumun bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.
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TEMEL FAALİYETLER:
• Projenin başlangıç ayında, yaygınlaştırma, tanıtım, görünürlük ve proje amaçlarımızın bilinirliği, etki ve fayda alanının genişletilmesi için paydaşlara, hedef gruplara ve basına yönelik bir tanıtım ve basın toplantısı yapılması planlanmıştır. Toplantı
1 gün sürecek olup yaklaşık 500 kişi katılacaktır. Toplantıya, yerel ve ulusal kamu
kurumları temsilcileri ve protokol, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İŞKUR ve SGK
temsilcileri, meslek kuruluşları temsilcileri, hedef sektörlerdeki işletme sahipleri
başta olmak üzere özel sektör temsilcileri, mesleki eğitim kurumları temsilcileri ve
ulusal basın temsilcileri davet edilecektir.
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• Proje kapsamında 3 başlıkta çalıştay gerçekleştirilecektir. Bu çalıştayların amacı,
kamu kurum-kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, STK'lar ve özel sektör temsilcilerini biraraya getirerek, her başlıkta, kayıt dışı istihdamın artmasına sebep olan
sorunların ortak paydada görüşülerek, olası işbirliği ve eylem planlarının geliştirilmesi, mevcut uygulamaların ötesinde, birinci ağızdan görüşülen sorunlara sürdürülebilir çözümler bulunması için ortak çalışma yapılmasıdır. Kişi, kurum ve kuruluşlar
ortak sorunlara ortak çözümler geliştirecek, ihtiyaç duyulan mesleki donanımlar ve
eksiklikler belirlenecektir. Karşılıklı anlayış ve işbirliği ortamı gelişecektir.
• Proje kapsamında sektör raporlarının oluşturulması ve ilgili paydaşlar ile paylaşılmasını takiben proje paydaşları ve hedef gruplardan temsilcilerin bir araya geleceği işbirliği toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda, proje hedefleri ve yapılan
çalıştay ve raporlama faaliyetleri kapsamında sağlanan ilerleme, farkındalık artırma
anlamında kazanımlar, orta ve uzun vadede kayıt dışı istihdamı önlemek için alınması planlanan önlemler, olası işbirlikleri, ortak hareket olasılıkları, sektörel raporların çıktıları, ilgili paydaşların yaklaşımları ve görüşleri tartışılacak ve kalıcı eylem
planı önerileri geliştirilecektir. İşbirliği toplantısının sonuç raporu, ilgili kamu kurum
ve kuruluşları ile ve meslek kuruluşları ile paylaşılacaktır.
BEKLENEN SONUÇLAR: Kayıtlı istihdam konusunda firmalar ve işgücü bilinçlendirilecektir. Kayıtlı istihdam eğitim, mesleki nitelik geliştirme ve bilinçlendirme
yoluyla arttırılacaktır. Bölgedeki kurum ve kuruluşlar arasında ağ oluşturulması ve
kayıtlı istihdam ile ilgili bilgi akışı sağlanacaktır. Bölgenin profiline ilişkin inceleme
yapılması için ortak çalışma toplantıları düzenlenecek, çözüm önerileri ve sonuçlar
rapor haline getirilecektir. Toplumda kayıtlı istihdam kültürünün yerleşerek, kayıtlı
istihdamın yük değil, kolaylık ve uzun vadede kazanç olduğu bilincinin artmasına
destek verilecek, ucuz işgücü olarak çalışanlara ve özellikle eğitim düzeyi düşük kadınlara yönelik toplam 360 saat mesleki nitelik geliştirme kurs programları uygulanacaktır. Web portalı üzerinden istihdam destek ofisi ile hedef sektörlerdeki işgücü
arz ve talebine yönelik olarak pilot bir destek sistemi oluşturulacaktır.

and self-employed working in tourism and services, motor vehicles, electric, electronics, air-conditioning
equipment industry (around 450 companies); SSI; public institutions, professional organizations; unemployed
people who are vocational high school/higher education graduates are the target groups of the project.
MAIN ACTIVITIES:
• Organization of a promotion and press conference to the stakeholders, target groups and the media
is planned in the first month of the project for dissemination, promotion, visibility and awareness of our
project objectives, expansion of the impact and benefit area. The conference will be a one day event and
around 500 people will participate. Local and national government representatives and the protocol, NGO
representatives, TEO and SSI representatives, representatives of the professional organizations, private
sector representatives, especially the business owners in the target sectors, representatives of the vocational
training institutions and national media representatives will be invited to the conference.
• Workshops will be held under 3 headings within the scope of the project. The purpose of these workshops
is to bring together the public institutions-organizations, universities, local governments, NGOs and private
sector representatives and to conduct joint efforts for discussing in common ground and finding sustainable
solutions to the problems mentioned under each title that lead to the increase in unregistered employment,
developing possible cooperation and action plan beyond the current practice. People, institutions and
organizations will develop joint solutions to common problems, required professional skills and defects will
be determined. A mutual understanding and cooperation environment will be developed.
• After the sector reports are prepared and shared with the relevant stakeholders, a cooperation meeting
that will bring together project stakeholders and representatives from the target groups will be held. Project
objectives and the progress under the workshop and reporting activities, gains in terms of awareness
raising, medium and the long term measures planned to be taken to prevent unregistered employment,
potential collaborations, joint action possibilities, outcomes of the sector reports, approaches and opinions
of the stakeholders will be discussed and permanent action plan proposals will be developed at the meeting.
Final report of the cooperation meeting will be shared with the relevant public institutions and professional
organizations.
EXPECTED RESULTS: The awareness of both companies and the workforce will increased regarding
registered employment; registered employment will be increased through education, an increase in
vocational qualifications, and awareness raising; a network will be created among the institutions and
organizations in the region, information flow will be facilitated regarding registered employment, and
common working meetings will be organized to analyze the profile of the region, solution proposals, and
results; and a culture of registered employment will be created and the idea that registered employment is
not a burden, but rather a convenience will be supported and spread among the public. For those employees
who work as cheap laborers and particularly for women with a low education level, course programs of 360
hours designed to improve their vocational qualifications will be delivered. Further, a pilot support system
concerning the supply and demand of labor in different sectors will be developed via a web portal.

PRE II COMPENDIUM
95

REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

135
TRH1.3.PREII/P-03/135
Atölye Evler; Ev Eksenli Çalışmada Kayıtlı
İstihdamın Teşviki
Kadın Çalışmaları Derneği
Sosyal Güvenlik Denetmenler Derneği
€ 169.602,22
Adıyaman, Kahramanmaraş

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:

135
TRH1.3.PREII/P-03/135
Workshop Homes: Promotion of Registered
Employment in Home-Based Work
BENEFICIARY INSTITUTION:
Women’s Study Association
PARTNERS:
Social Security Inspectors Foundation
PROJECT BUDGET:
€ 169.602,22
PROVINCES COVERED:
Adıyaman, Kahramanmaraş

HİBE PROJELERİ / GRANT PROJECTS

12

KİTUP II TANITIM KİTABI
96
AMAÇ: Proje Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde işverenlerde ve ev eksenli çalışan kadınlar-

OBJECTIVE: The project aims to raise awareness among employers and women who work

da kayıt dışı istihdama ilişkin farkındalık yaratmayı, ev eksenlilerin kayıt altına alınmasını kolay-

from home in unregistered employment; to design a social security model that will facilitate

laştırıcı sosyal güvenlik modeli tasarlamayı, paydaşlar arasında “sosyal diyalog ortamı platformu”

the registration of home-based workers; and to establish a “social dialogue platform” among

oluşturmayı hedeflemektedir. Ev eksenli çalışanların ve bağlantılı oldukları aktörlerin, işverenle-

stakeholder in Adıyaman and Kahramanmaraş. The main objective is to promote registered

rin farkındalık düzeyini arttırarak kayıtlı istihdamı teşvik etmek ve ev eksenli çalışanların işgücü

employment by raising the awareness of home-based workers and related actors/employers and

verilerinde yer almalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

ensure that home-based workers are also included in labor force data.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Ev-eksenli çalışma kayıt dışılığın yüksek olduğu istihdam biçimlerin-

BACKGROUND INFORMATION: Home-based work is one of the employment sectors where

den biridir. Bu konuda farkındalık eksiktir, politika üretmek için yeterli veri bulunmamaktadır ve

unregistered employment is particularly high. There is a lack of awareness regarding this topic.

sorunu çözecek yasal düzenleme mevcut değildir.

Further, there is not enough data to create effective policies and there are no legal arrangements

Özellikle tekstil, tarım, gıda, dokuma gibi geleneksel alanlara ilaveten, otomotiv, elektronik,
ambalaj gibi modern sektörlerde de sürekli yaygınlaşmasına rağmen genellikle sigortasız, iş ve

In addition to traditional fields such as textiles, agriculture, food, and weaving, home-based

ücret garantisinin olmadığı çalışma şeklidir. Yaygın bir çalışma olmasına karşın görünmezlik bu

workers are increasingly working in modern sectors such as the automotive, electronics, and

çalışma türünün en önemli özelliğidir. Çalışanların kendilerini çalışan olarak tanımlamadıkları,

packaging sectors. This type of work is usually performed without insurance and it has no

çevrenin fark edemediği, ilgili kamu kurumlarının da gerekli yasal düzenlemeleri yeteri kadar ya-

work or payment guarantees. Although it is a widespread type of work, invisibility is its major

pamadığı bir alandır. Atölye Evler projesi ile bu eksikliklerin giderilmesi hedeflenmektedir.

characteristic. It is a field where the workers do not define themselves as workers, a field that

HEDEF GRUPLAR: Projenin temel hedef grubu ev-eksenli çalışan kadınlardır. Kadınların yanı
sıra işverenler ve ilgili kamu kurumları da hedef grubun içinde yer almaktadır.
TEMEL FAALİYETLER:
• Ev-eksenli çalışan kadınlar-işverenler-kamu kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı farkındalığın artırılması amacıyla tarafların bir araya geldiği bir Sosyal Diyalog
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that can solve this problem.

Platformu oluşturulacaktır. Platform üyeleri ile proje süresince 3 aylık toplantılar yapılarak sorun-

people do not commonly recognize, and also a field where public institutions do not make
sufficient legal arrangements. With the Workshop Homes project, we aim to overcome these
deficiencies.
TARGET GROUPS: The main target group for the project is women working from home. In
addition, female employers and relevant public institutions also represent target groups.
MAIN ACTIVITIES:

ların konuşulduğu ve alana ilişkin deneyimlerin aktarıldığı ortam yaratılacak ve yörenin sorunla-

• A Social Dialogue Platform where the parties come together will be created in order to

rının kendileri tarafından tartışılmasına olanak sağlanacaktır. Ayrıca projenin sürdürülebilirliğinin

develop the relations between women working at home-employers-public institutions and

sağlanması açısından da proje bitiminden sonra bu ilişkinin/haberleşmenin websitesi üzerinden

organizations and to increase the mutual awareness. During the project, meetings will be held

devam etmesi için ortam hazırlanmış olacaktır.

with the platform members every 3 months and an environment will be created to discuss

• Kahramanmaraş ve Adıyaman illeri ev-eksenli çalışma ile ilgili olarak şu ana kadar herhangi
bir çalışma yapılmamış olan yörelerdendir. Bu nedenle her iki ildeki ev-eksenli çalışan kadınlara
ulaşabilmek ve yapılan iş türlerini, sorunları ve çalışmanın ve çalışanların profilini belirlemek amacıyla, kartopu yöntemiyle (Adıyaman-50, Kahramanmaraş-50) 100 kadına ulaşılacaktır.
• Ev-eksenli çalışma ile ilişkisi olan, olabilecek olan İŞKUR, SGK, KOSGEB, ASPB Belediye, Halk
Eğitim Merkezleri, Ticaret Sanayi Odaları vb. kurum ve kuruluşlar ev-eksenli çalışan kadınlardan
temsilcilerle birlikte ziyaret edilecektir. Bu ziyaretler bu kurumların proje hakkında daha ayrıntılı

problems and exchange experiences in the field and they will be enabled to discuss the problems
of the region themselves. Also for ensuring the sustainability of the project after the end of
the project, an environment will be prepared for this relationship/communication to continue
through the website.
• Kahramanmaraş and Adıyaman provinces are the regions that are not studied until now
regarding home-based work. Therefore 100 women (Adıyaman-50, Kahramanmaraş-50) will be
reached with the snowball method in both provinces in order to reach women working home-
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bilgilendirilmesini sağlarken kadınların da bu kurumları tanımalarını ve daha sonra da bir şekilde
yollarının kesişeceği bu kurumlarla iletişim kurmalarını sağlayacaktır.

based and to determine the types of work, problems and profiles of the work and workers.
• Institutions and organizations such as TEI, SSI, KOSGEB, ASPB Municipality, Public Education

• Her iki ildeki ev-eksenli çalışan (50+50) 100 kadına güçlenme ve sosyal güvenlik eğitimi ve-

Centers, Chambers of Commerce and Industry, etc. that is or may be related to home-based work

rilmesi planlanmıştır. Ev-eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu ve Kadın Çalışmaları Derneğinin

will be visited with representatives among women working home-based. While these visits will

şimdiye kadarki deneyimleri çerçevesinde planlanan eğitimler ve içerikleri illerde yapılacak olan

enable these institutions to be informed about the project in more detail, it will also allow the

ihtiyaç analizi sonuçları değerlendirildikten sonra gözden geçirilerek son haline getirilecektir. Eği-

women to be introduced to these institutions and to contact these institutions that their paths

timler Kadın Çalışmaları Derneği, eş başvuru sahibi olan Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği ve

will cross with later.

konularında deneyimli bağımsız uzman eğiticiler tarafından gerçekleştirilecektir.

• It is planned to provide strengthening and social safety training to 100 women working home-

BEKLENEN SONUÇLAR: Proje sürecinde Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde eğitim, atölye

based in both provinces (50 + 50). Training planned within the framework of the experiences

çalışmaları, işveren ve kamu ziyaretleri yapılacaktır. Ev-eksenli çalışan 100 kadın kayıtlı istihdam,

of Home-based Working Women Working Group and Women Studies Association and their

sosyal güvenlik ve kadına yönelik farklı konularda güçlenme ve farkındalık arttırma eğitimleri

contents will be finalized after the results of the needs assessment to be conducted in the

alacaklardır. Tekstil ve gıda üzerine çalışan işverenlerin ise evde çalışmaya ve sorunlarına ilişkin

provinces are evaluated and revised. Trainings will be given by the Women Studies Association,

farkındalıkları arttırılacaktır. Paydaşların (çalışan kadınların, işverenlerin ve kamunun) katılımıyla

co-applicant Social Security Inspectors Association and independent expert trainers experienced

Sosyal Diyalog Platformu oluşturulacaktır.

in their fields.

Projenin nihai çıktısı ev-eksenli çalışanların kayıt altına alınmasını kolaylaştırıcı bir “Sosyal Gü-

EXPECTED RESULTS: Some 100 women who work from home will have wider awareness about

venlik Modeli” tasarlanması ve ilgili bakanlığa sunulmasıdır. Sunulan model önerisi tüm ev-ek-

registered employment and social security. In the provinces of Adıyaman and Kahramanmaraş,

senli çalışanların sigortalı olmasını teşvik edecek bir teşvik modeli niteliğinde olacaktır.

employers in the textile and food sectors will have increased awareness of house-based working

Röportaj – Ayşen KARAKULAK

security model will be developed. With the participation of the stakeholders (working women,

Proje Koordinatörü

employers, and the public), a social dialogue platform will be established.

“Adıyaman ve Kahramanmaraş bizim ev eksenli çalışma ile ilgili hiç girmediğimiz iki ildi. Ev

The final output of the project will be the design of a social security model that will facilitate

eksenli çalışmanın çok önemli boyutlarından biri hem kadınlar hem kamu hem de çalışanlar açı-

the registration of home-based workers and its presentation to the relevant ministry. The

sından farkındalığın olmaması, diğeri ise bu farkındalık eksikliğinin kayıt dışılığı getirmesi.

proposed model will be a stimulating model for the registration of all home-based workers.

Evdeki çocuk bakıcısı, ya da eve temizlik için çağırdığınız kişiler evde çalışma olarak değerlendiriliyor, ev eksenli çalışma ise kapsam olarak daha farklı bir çalışma. Bir fabrikadan fason olarak
aldığınız bir malı, evde veya evin eklentilerinde yapıp ta fabrikaya veriyorsanız ev eksenli çalışan

Interview - Ayşen KARAKULAK
Project Coordinator

oluyorsunuz. Örneğin otellerde kullanılan şampuanların üstlerindeki damgalar veya bir fırın poşe-

“Adıyaman and Kahramanmaraş are two provinces where we did not work on home-based

tinin ambalajlanması bir ev eksenli çalışan kadıntarafından yapılmış olabilir. Bütün bunların hem

work. One of the biggest problems in relation to home-based work is that there is a lack of

işveren tarafından bir görünmezliği vardır hem de kamu tarafından. Kadın sosyal güvenlikten,

awareness among women, in the public sector, and also among employees. Secondly, this lack

sağlık sigortasından, denetimdenyoksun olarak, evinde çocuklarıyla, yaşlısıyla, engellisiyle çok

of awareness results in unregistered employment because it is typically a type of work that is

küçük paralarla ve çok büyük tehlikelerle bunları yapmaktadır. Biz bunu atölye çalışmalarında

invisible and where people work in an unregistered way.

çok vahim bir şekilde yaşıyor ve görüyoruz. Biz tamamen gönüllü çalışan bir ekibiz. Muğla’da,
İstanbul’da, Ankara’da iş müfettişi olan arkadaşlarımız var, akademisyen olan arkadaşlarımız var,

A childminder or someone who comes in to clean is said to work in the home, but home-based
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sosyal hizmet uzmanı olanlar da var. Bir de tabi ILO standartlarında kabul edilmiş

work is different from this type of work. If you produce a product at home or in an area connected to your

olan tavsiye kararı var, o tavsiye kararı üzerinden Türkiye’de ev eksenli çalışanlar için

home and deliver it to a factory as an outsourced product then you are considered to be a home-based

yapılması gerekenler neler, bunları da göz önüne aldığımızda, bu projeyle büyük bir

worker. For example, the stickers on the shampoo bottles that hotels use or the packaging of oven bags

eksikliği tamamlayacağımızı düşündük.

may be performed by home-based working women. All this is invisible, both to the employers and to the

Atölye çalışmalarımızı ortalama 20-25 kadınla gerçekleştiririz. Bu çalışmalarda
küçük bir tanışma yaparız, bu tanışmada genelde kadınlar çalışmıyorum veya ev
hanımıyım diye kendilerini tanıtırlar. Biz bu atölye çalışmalarını tamamladığımızda
daha önce çalışmıyorum diyen kadınların cevaplarını değiştirdiklerini görürüz. Aslında
bu kadınlar çalışıyorlar ancak farkında değiller ve çalıştığının bile farkında olmayan,
farkında olunmayan bir kesimde kayıtlı çalışmaktan bahsetmek maalesef mümkün
değil. İşveren ve kamu da bu kadınların çalıştığının farkında değil, bunun için biz bu

children, elderly, and disabled relatives present, for very low pay and subject to serious risks. We of course
witness and observe this serious situation in our workshops. Our team is composed entirely of volunteers.
In Muğla, İstanbul, and Ankara we have friends who are labor inspectors, academicians, and social service
experts. There is also an approved advisory jurisdiction on the part of the ILO, and when we take that
advisory jurisdiction into consideration, there are clearly certain things that Turkey needs to do. With this
project, we believe that we can cover a great deal of them.

atölye çalışmalarını yaptıktan sonra kamu toplantıları yaparız. Çalışma Bakanlığı, Aile

Our workshops will be carried out with 20 to 25 women. In the workshops, we start off by introducing

Bakanlığı gibi bunun aktörleri olabilecek, bu konuyla ilgili yasa, tüzük, genelge çıkara-

ourselves and then the women usually introduce themselves by saying that they do not work or that they

bilecek olan bakanlıklarla toplantılar gerçekleştiririz.

are housewives. When we complete the workshops, we typically observe that the women who initially said

Yaptığımız araştırmalarda tekstil ve gıda sektörlerini seçtik çünkü bu iki sektörde
kadınlar yoğun olarak çalışıyor. Daha önce yaptığımız çalışmalarla birleştirip, pilot bir
sosyal güvenlik örneği ortaya koymayı amaçlıyoruz zaten ortağımız Sosyal Güvenlik
Denetmenler Derneği, tamamen bu işin içinde olan kişiler. Biz dernek olarak yereli çok
iyi biliyoruz, onlar kamuyu ve uygulamayı biliyorlar, yasaları ve yönetmelikleri biliyorlar, böyle bir birliktelikten çıkmış olan bir proje bu.
Kadına yönelik yaptığımız her projede mutlaka bilimsel yönünü ortaya koyuyoruz
ve kadının güçlendirilmesine yönelik eğitimleri ortaya koyuyoruz, buna çok önem ve-
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public sector. Women work without any social insurance, health insurance, or inspection, and with their

riyoruz. Kadının toplumsal cinsiyet eşitliği, farkındalık, iletişim, sağlık sorunları gibi
farkındalıklarını arttıracak geniş bir eğitim programımız olacak. Bir kısmı yasal süreçle
ilgili, kayıtlı çalışma, sosyal güvenlik ne demek şeklinde olacak. Örneğin kadınlarda en
büyük gördüğümüz sorun, sigortalı olmak. Baba veya koca üzerinden bir sigortalılıkları varsa bu onlar için yeterli oluyor, sigortalıyım ben güvencem var diyorlar. Kendileri
için sigortalı olmak ne demek, niçin bu önemli, emeklilik ne demek, sağlık sigortasının baba veya koca üzerinden alınması yeterli mi? Bu gibi farkındalıkları işleyen çok
önemli eğitim bölümleriniz olacak.
Eğitimlerimizin diğer kısmı ise denetmenlerimiz ve iş müfettişi arkadaşlarımıza,
ILO standartları, Türkiye’deki yasal süreçler konusunda olacak. Son olarak da kamu
toplantılarımız olacak. Bölgelerde ki kamuları kadın arkadaşlarımızla ziyaret edip, on-

that they do not work have now changed their answers. The fact is, these women work but they are not
aware of it, and it is unfortunately not possible to talk about registered employment in a field where the
workers themselves are not aware of the fact they are working. Neither the employer nor the public sector
is aware that these women are working and after these workshops, we hold meetings with the public
sector. We meet with the Ministry of Labour, Turkish Employment Agency (İŞKUR), Ministry of Family and
Social Policies, and other actors or ministries that can issue a law, by-law, or circular on this topic.

The reason we chose Adıyaman and Kahramanmaraş as well as the textile and food sectors
is that women work intensively in these two sectors. We aim to create a pilot social security
example with the work we have conducted previously. Our partner, the Social Security Inspectors
Foundation, is comprised of people who are in this line of work. Our foundation knows the public
sector and locals very well, we also know the practice, law, and regulations. This project is an
outcome of this unity.
In every project we conduct for women, we always put forward the scientific perspective
and training for the empowerment of women; we place great importance on this. Gender
mainstreaming, awareness, communication, and health problems will be among the topics in
our training program aimed at raising awareness. One part of it will be concerned with the legal
process, registered employment, and the definition of social security. For example, the biggest
problem we see among women is that being insured via their fathers or husbands is sufficient
for them; hence, they claim they are already insured. We will hold very important awareness
raising training that will cover topics such are what it means to be personally insured, what
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dolaylı veya dolaysız olarak çalışan işverenleri bulup onlarla ilgili toplantılarımız olacak. Bu
şekilde çalışan iki adet iştirakçimiz var, biri gıda diğeri tekstil sektöründe, onlar da bize
destek olacaklar.”

retirement means, and whether it is sufficient to be insured via your father or husband.
Another part of our training will cover the ILO standards and the legal procedures in
Turkey with our controllers and labor inspectors. Lastly, we will hold meetings with the
public sector. We will visit public institutions with our woman friends and enable them
to enter into dialogue. We will arrange employee visits for those who directly and/
or indirectly work with home-based working women and hold relevant meetings with
them. We have two participants that work in this way, one in the food sector and the
other in the textile sector, and they are going to support us.”
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larla iletişime geçmelerini sağlayacağız. İşveren ziyaretlerimiz olacak, ev eksenli kadınlarla
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AMAÇ: Denizli’de kayıt dışı istihdam konusunda ilgili yerel aktörler arasında etkileşim, işbirliği ve
hareket birlikteliğini sağlarken, sosyal güvenlik konusunda farkındalık ve bilgi düzeyini arttırarak
kayıtlı istihdamın teşvikine destek vermek amaçlanmaktadır.

OBJECTIVE: The objective is to support the promotion of registered employment in Denizli by enabling
interaction, cooperation, and unified action among the relevant local actors, as well as increasing awareness
and knowledge about social security.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Proje sahibi Denizli Sanayi Odası (DSO), Denizli ilinin ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı görev addetmiş, dinamik bir meslek kuruluşudur.
Gelişmişlik düzeyine etki eden tüm ekonomik değerlerle iç içe olan DSO, il ekonomisinin aktörlerinin
doğrudan nabzını tutmaktadır. DSO, stratejik planında ‘kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi’ ve ‘kayıtlı
istihdama taraf tüm paydaşlarla etkileşimde olma ve etkili yöntemler geliştirme’ maddelerine vurgu
yapmaktadır. DSO, stratejik planında öncelikleri arasına aldığı sorun, ihtiyaç ve eksikliklere çözüm
getirecek her fırsatı sonuna kadar değerlendirmeyi hedeflerken, “Kayıtlı İstihdamın Teşviki II” adlı bu
teklif çağrısını her yönüyle çok iyi bir imkan ve araç olarak görmektedir. Ülkemizde kayıt dışı çalışmayı ele alan tek bir uyum birimi veya koordinasyon komitesi yoktur. Proje, Denizli ili için söz konusu
bu Koordinasyon Kurulu’nu kurarak, bölünmeli yaklaşım yerine, tüm sosyal paydaş olan bu kurum/
kuruluşların bir araya gelip, kendi çalışmalarını birbirleriyle koordinasyon içinde yapmalarına olanak
sağlayacaktır. Koordinasyon Kurulu, proje kapsamında aylık periyodik toplantılara iştirak edecek,
proje faaliyetlerinden biri olan ‘Yenilikçi Yöntemler Geliştirme Çalıştayı’nda bilgi ve deneyimlerini
paylaşacak, ayrıca web temelli kurulacak platformun nasıl idare edileceği üzerine yapılacak eğitim
programına dahil olacaktır.

BACKGROUND INFORMATION: Project owner Denizli Chamber of Industry (DCI) is a dynamic professional
organization committed to contribute to the sustainable development of Denizli province and the country
economy. DCI is intertwined with all economic values affecting the development level and directly holds the pulse
of the actors of the provincial economy. DCI emphasizes 'promoting registered employment' and 'interacting
with all stakeholders involved in registered employment and developing effective methods' in its strategic plan.
DCI, while aiming to utilize every opportunity that will solve the problems, needs and deficiencies it priorities in
its strategic plan, also considers this call for proposals titled "Promoting Registered Employment II" as a perfect
opportunity and means in every aspect. There is no harmonization unit or coordination committee in our country
that deals with unregistered employment. The project will establish said Coordination Committee for Denizli
province and enable these institutions/organizations that are the social stakeholders to come together and
conduct their efforts in coordination with each other instead of a divided approach. Coordination Committee
will participate in the monthly periodical meetings within the scope of the project, share its knowledge and
experiences in the 'Innovative Methods Development Workshop' which is one of the project activities and also
participate in the training program on how to manage the web based platform to be established.

TEMEL FAALİYETLER:
• Proje Başlangıç Aşaması
• Araştırma, Veri Toplama ve Yöntem Geliştirme Aşaması
• Kayıtlı İstihdamın Geliştirilmesine Yönelik Eğitim Aşaması
• Proje Kapanış Aşaması
BEKLENEN SONUÇLAR: Koordinasyon Kurulu’nda yer alan kurum ve kuruluşların kayıtlı istihdam konusunda var olan kapasitelerinde gelişme sağlanacaktır. DSO Meslek Komitesi Üyelerine ve
onların ilgli çalışanlarına yönelik istihdam teşvikleri/fırsatları hakkında yapılacak bilgilendirmeyle
farkındalık ve bilgi düzeylerinde artış sağlanacaktır. Sosyal ortakların katılımı ile düzenlenen çalıştay yoluyla, kayıtlı istihdam konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri noktasında işlevsel bir
analiz ortaya konacaktır. Kamu spotu ve diğer görünürlük araçlarıyla işverenler ve işçiler başta olmak
üzere “kayıtlı istihdam” konusunda Denizli kamuoyunda farkındalık ve hassasiyet artışı sağlanacaktır. Web temelli istihdam teşvik platformu ile başta işveren ve işçiler olmak üzere kayıtlı istihdama
geçiş noktasında yaşanan bilgi eksikliğinin giderilmesine yenilikçi bir yaklaşım getirilecektir. Proje
bitiminin ardından 5 yıl içinde SGK’ya ödenen sosyal güvenlik prim oranlarında %10’luk bir artış sağlanması hedeflenmektedir.

TARGET GROUPS: Coordination Committee Members (20 people) and Denizli Chamber of Industry
Professional Committee Members and their employees/consultants (150 people) who provide social security
service to them.
MAIN ACTIVITIES:
• Project Initiation Phase
• Research, Data Collection and Method Development Phase
• Training for the Development of Registered Employment Phase
• Project Closure Phase
EXPECTED RESULTS: The capacity of the institutions and organizations that form the Coordination Board
regarding registered employment will be developed. Through the information that is delivered to the Denizli
Chamber of Industry’s professional committee members and their employees about employment incentives/
opportunities, there will be an increase in the awareness and knowledge level. Through the workshop that will
be organized with the participation of various social partners, a practical analysis of the problems observed in
registered employment and solution recommendations will be put forward. The awareness and sensitivity of
employers, employees, and the Denizli public will be raised via public spots and other visibility tools. Through
the web-based employment incentive platform, an innovative approach will be taken to informing employers
and employees about overcoming the lack of information with regards to registered employment. Five years
after the completion of the project, it is expected that the social security premium paid to the Social Security
Institution will have increased by 10%.
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HEDEF GRUPLAR: Koordinasyon Kurulu Üyeleri (20 kişi) ve Denizli Sanayi Odası Meslek Komitesi
Üyeleri ve onların sosyal güvenlik konusunda hizmet aldıkları ilgili çalışanları / danışmanları (150 kişi)
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PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

145
TRH1.3.PREII/P-03/145
Hayvancılık Sektörünü
Kayıt Altına Alıyoruz
Erzincan İli Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği
Erzincan İli Damızlık Koyun
Keçi Yetiştiricileri Birliği
€ 205.883,30
Erzincan

REFERENCE NO:
145
CONTRACT NO:
TRH1.3.PREII/P-03/145
PROJECT NAME:
We are Registering the Livestock Sector
BENEFICIARY INSTITUTION:
Breeding Cattel Producers Union
of Erzincan Province
PARTNERS:
Breeding Sheep Producers Union of Erzincan Province
PROJECT BUDGET:
€ 205.883,30
PROVINCES COVERED:
Erzincan
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: Birliğimiz il merkezinde 15, ilçelerimizde de 15 olmak üzere toplam 30 personeli ile hizmet vermektedir. Birliğimizin faaliyet veya hizmet alanları temel olarak: hayvancılık kayıt işlemleri, süt toplama ve pazarlama, tarımsal yayım ve danışmanlık, suni tohumlama hizmetleridir. Projemiz
kapsamında yapacağımız üretime dayalı 15 kişinin sosyal güvencesini birliğimiz bütçesinden karşılayarak
yeni bir hizmet faaliyeti geliştirip birliğimizin hizmet ağını ve sektördeki etkinliğini arttırmış olacağız. Projemiz kapsamında yapacağımız mesleki eğitimler, iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri sonucunda üreticilerimiz ürünlerinin daha hijyenik, daha güvenli ve daha kaliteli olmasına azami özen göstereceklerdir. Bu da
hem bütün üyelerimizin hem de yerel kamuoyunun beğenisini ve takdirini kazanacaktır.
HEDEF GRUPLAR: Birliğimiz il merkezinde 15, ilçelerimizde de 15 olmak üzere toplam 30 personeli ile
hizmet vermektedir. Birliğimizin faaliyet veya hizmet alanları temel olarak hayvancılık kayıt işlemleri, süt
toplama ve pazarlama, tarımsal yayım ve danışmanlık, suni tohumlama hizmetleridir. Birliğimiz bu hizmetleri 2163 kişiye (birlik üyesi) direkt olarak sağlamaktadır. Projemiz kapsamında planladığımız 30 birlik
çalışanımıza yönelik ISO 9001 eğitiminin temel hedefi birliğimizin faaliyetlerine katma değer kazandırma,
kurumsal kaliteyi ve performansı sürekli artırma olanağı sağlamaktır.
TEMEL FAALİYETLER: Verilecek mesleki eğitimler ile vasıfsız işgücünün önüne geçilerek daha verimli
ve daha kaliteli bir üretim sağlanmış olacaktır. İş güvenliği eğitimleri ile mesleki hastalıklar ve iş kazalarının önüne geçilerek sağlıklı çalışma ortamları sağlanacaktır. Projemiz faaliyetleri kapsamında sosyal
güvencesi karşılanacak olan üreticilerin yerinde istihdamı sağlanarak bunlar kayıt altına alınmış olacaktır.
Birliğimizin kapasitesinin geliştirilmesi, kurumsal kalitesinin artması ve yapılacak diğer faaliyetlerimizle
birliğimizin üye sayısı artırılarak kayıt dışı üretimin azalması sağlanacak ve üretimde yapılacak kontrollerle ürün kalitesi artırılacaktır. Yapacağımız konferanslar, seminerler ve toplantılarla kayıtlı istihdamın
daha cazip bir seçenek olduğunu göstererek, çalışanlar ve işverenlerdeki sosyal güvenlik konusundaki
farkındalık düzeyi artırılacaktır. Yurt dışı gezileri, AB standartlarında üretim yapan üreticileri yerinde gösterme imkanı sağlayarak, eğitimde tamamlayıcı bir etkinlik olacak ve kırsal alanda kapalı dünyalarında
hayatlarını idame ettiren üreticilerimizin AB ülkelerindeki teknolojik ve sektörel gelişmeleri görmelerini
sağlayacaktır.
BEKLENEN SONUÇLAR: Birliğimizin güçlü ve profesyonel bir yapıya kavuşması; üyelerimizin tamamının SGK Kanunu hakkında bilinçlenmesi; üyelerimizin %30’nun sosyal güvenlik kaydını yaptırması; 15
üyemizin 1 yıllık SGK kaydının birlik bütçesinden yapılması; 100 kadın üreticimize mesleki eğitimler verilerek vasıf kazanması sağlanacaktır.

OBJECTIVE: To increase the institutional capacity of our union for the struggle against unregistered
employment; to inform our members that registered employment is the best option by presenting efficient
and effective written and visual materials, as well as organizing meetings and seminars about the Social
Security Institution; to implement an innovative and efficient management system by covering the social
security costs of 15 of our producers (based on their production amount and quality) from the union’s budget
with the aim of decreasing unregistered employment; and to increase the number of qualified producers in the
livestock sector are among are main objectives of this project.
BACKGROUND INFORMATION: Our Union serves with a total of 30 staff, 15 in the city center and 15 in our
districts. Activities or service areas of our Union are mainly livestock registration, milk collection and marketing,
agricultural publishing and consultancy, artificial insemination services. Within the scope of our project, we will
develop a new service activity by compensating the social security of 15 production dependent people from
our union budget and increase the service network and activity of our union in the sector. As a result of the
vocational training, occupational health and safety training within the scope of our project, our producers will
give utmost care for their products to be more hygienic, safer and better quality. This will win the appreciation
and admiration of both our members and the local public.
TARGET GROUPS: Our Union serves with a total of 30 staff, 15 in the city center and 15 in our districts. Activities
or service areas of our Union are mainly livestock registration, milk collection and marketing, agricultural
publishing and consultancy, artificial insemination services. Our Union directly provides these services to 2,163
people (Union members). The main objective of the ISO 9001 training for our 30 union employees planned
within the scope of our project is to add value to our union activities and to provide the opportunity to constantly
improve the institutional quality and performance.
MAIN ACTIVITIES: Vocational training to be provided will prevent unskilled labor and ensure a more efficient
and better quality production. Occupational diseases will be prevented and healthy work environments will be
ensured with the occupational safety training. Within the scope of our project activities, the producers whose
social security is covered will be employed in place and they will be registered. Informal production will be
decreased and number of members of our union will increase by developing the capacity of our union, increasing
its institutional quality and through other activities and product quality will be improved with the controls
to be made in production. Conferences, seminars and meetings to be held will demonstrate that registered
employment is a better option and the awareness of employees and employers regarding social security will be
increased. Overseas visits will provide the opportunity to show the producers producing at EU standards in place
and will be a complementary activity for training and our producers who sustain their lives in their isolated world
at the rural areas will be able to see the technological and sectoral developments in the EU countries.
EXPECTED RESULTS: Out targets are as follows: our union will have a strong and professional structure;
all our members will have increased awareness about the Social Security Law; 30% of our members will have
social security registration; 15 of our members’ social security registration costs will be covered by the union’s
budget; and 100 female producers will have received the necessary vocational training to acquire qualifications.
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AMAÇ: Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda birliğimizin kurumsal kapasitesini artırmak; kayıtlı
istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu göstermek amacıyla üyelerimizin tamamına kolay anlaşılabilen etkin, etkili bir şekilde SGK hakkında toplantılar, seminerler, yazılı ve görsel materyaller düzenleyerek
bilgilendirme yapmak; kayıt dışı istihdamın azaltılması için üretim miktarına ve ürün kalitesine dayalı 15
üreticimizin SGK masraflarını birliğimiz bütçesinden karşılayarak yenilikçi ve etkili bir yönetim geliştirmek
ve uygulamak; hayvacılık sektöründe vasıflı üreticilerin saysısını arttırmak projemizin başlıca amaçlarıdır.
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PROJE ADI:

153
TRH1.3.PREII/P-03/153
Ahiler Kalkınma Ajansı Kayıtlı İstihdamı
Teşvik Ediyor
FAYDALANICI KURUM:
Ahiler Kalkınma Ajansı
ORTAKLAR:
Kırıkkale Üniversitesi, Kırşehir Ticaret ve
Sanayi Odası, Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği
PROJE BÜTÇESİ:
€ 193.744,02
KAPSANAN İLLER:
Nevşehir

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:

153
TRH1.3.PREII/P-03/153
Ahiler Development Agency Promotes Registered
Employment
BENEFICIARY INSTITUTION:
Ahiler Development Agency
PARTNERS:
Kırıkkale University, Kırşehir Chamber of Commerce and
Industry, Aksaray Union of Chambers of Craftsman and Artisans
PROJECT BUDGET:
€ 193.744,02
PROVINCES COVERED:
Nevşehir
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: Kayıt dışı ekonomi, ekonomiyi düzenleyen yasalara ve yönetmeliklere
aykırı olarak gerçekleştirilen, belgelendirilmemiş tüm ekonomik faaliyetler olarak tanımlanmaktadır. Kayıt dışı istihdam faaliyeti ise çalışanların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına kayıtlı olmaması ya da eksik bildirilmesi anlamındadır. Günümüzde istihdam sosyal ve ekonomik yapının temel sorunlarından biridir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, istihdam olanakları ve istihdamın yapısı
arasında sıkı bir bağ olduğu bilinmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı istihdam ekonomik
yaşamın büyük ve önemli bir parçasıdır. Kayıt dışı istihdam az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere oranla daha fazla olmakla beraber, gelişmiş ülkeler için de önemli bir sorun
olmaya devam etmektedir. Türkiye’de kayıt dışı istihdamın istihdam oranının neredeyse yarısına
yakın olması kayıt dışı istihdamın Türkiye ekonomisinin gelişmesinin önünde bir engel olarak
durduğuna ve çözülmesi gereken öncelikli sorunlardan biri olduğuna işaret etmektedir. Kayıt dışı
istihdam faaliyetlerinin kayıt altına alınması temel finans kaynağı vergiler olan gelişmekte olan
ülkeler için çözülmesi gereken önemli bir sorundur ve bu sorunun çözümü kuşkusuz, nedenlerini
ortaya çıkaran sosyal ve ekonomik etkenleri engelleyecek önlemlerin alınmasına bağlıdır.
HEDEF GRUPLAR: Ahiler Kalkınma Ajansı, 4 ilin Ticaret ve Sanayi Odaları ile bunların 400 üyesi, 4 ilin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile bunların 400 üyesi, 4 ilde öğrenim gören 800 üniversite
öğrencisi, 4 ilde öğrenim gören 400 orta öğretim öğrencisi, 4 ilin Ticaret ve Sanayi Odaları ile
Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında çalışan 50 personel.
TEMEL FAALİYETLER:
• İş gücü piyasasında faaliyet gösteren kurumların kayıtlı istihdama yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi için Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerinde kurumsal
bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler kapsamında yaklaşık 50 oda personeline oda kaydı sırasında üyelere kayıtlı istihdam konusunda rehberlik etmeleri
için diksiyon, sunum teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği ve danışmanlık eğitimleri verilecektir. İkinci
olarak Kayıtlı İstihdamın Teşviki Platformu kurulacaktır. Bu platform kapsamında Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir illerinin SGK ve İŞKUR İl Müdürlükleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları ve
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlikleri birer uzman 12 aylık proje süresince 4 kez bir araya gelerek
kayıtlı istihdam konusunda 4 ildeki sorunların belirlenmesi ve çözüm yöntemleri hakkında ortak
akıl toplantıları gerçekleştirecektir.
• TR71 Bölgesi’nde kayıtlı istihdamın teşviki için yol haritasının belirlenmesi amacıyla 4 ilde bi-

OBJECTIVE: The project aims to foster cooperation among the institutions that are active in
the labor force in Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, and Kırşehir provinces regarding the promotion of
registered employment, as well as to contribute to the promotion of registered employment by
increasing the capacity of these institutions.
BACKGROUND INFORMATION: The informal economy is defined as all undocumented economic activities carried out in violation of the laws and regulations regulating the economy. Unregistered employment means that the employees are not registered or not adequately reported
to the public institutions and organizations. Today employment is one of the basic problems of
social and economic structure. It is known that there is a close link between the development
levels and the employment opportunities and employment structure of the countries. Unregistered employment is a major and significant aspect of the economic life in the developing countries. Although unregistered employment is higher in less developed and developing countries
compared to developed countries, it also continues to be an important problem for the developed
countries. Unregistered employment to be almost half of the employment rate in Turkey indicates that unregistered employment is an obstacle for the development of the Turkish economy
and one of the priority problems that needs to be solved. Unregistered employment activities
to be recorded is an important problem to be solved for developing countries using taxes as the
basic source of financing and the solution to this problem definitely depends on taking measures
to prevent the social and economic factors that lead to it.
TARGET GROUPS: Ahiler Development Agency, Chambers of Commerce and Industry of 4 provinces and their 400 members, Chambers of Tradesmen and Artisans of 4 provinces and their
400 members, 800 university students studying in 4 provinces, 400 secondary school students
studying in 4 provinces, 50 staff working at Chambers of Commerce and Industry and Chambers
of Tradesmen and Artisans in 4 provinces.
MAIN ACTIVITIES:
• To improve the capacity of the institutions operating in the labor market regarding registered
employment, Chamber of Commerce and Industry and Union of Chambers of Tradesmen and Artisans will conduct information and awareness-raising activities. Within the scope of these activities, diction, presentation techniques, occupational health and safety and consultancy training
will be provided to around 50 chamber personnel for providing guidance to the members regarding registered employment during chamber registration. Secondly, a Registered Employment
Promotion Platform will be established. Within the scope of this platform, one expert from each
of the SSI and TEI Provincial Directorates and Chambers of Commerce and Industry and Union of
Chambers of Tradesmen and Craftsmen of Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale and Kırşehir provinces will
come together 4 times in the 12-month project period to identify the problems regarding registered employment in 4 provinces and conduct common sense meetings about solution methods.
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AMAÇ: Projemiz, Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir illerinde iş gücü piyasasında faaliyet
gösteren kurumlar arasında işbirliği ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi aracılığıyla
kayıtlı istihdamın teşvikine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu proje ile Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir illerinde iş gücü piyasasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında kayıtlı
istihdamın teşviki konusunda işbirliği geliştirilecektir.
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rer saha analizi ve literatür taraması yapılarak bölgedeki kayıt dışı istihdamın yoğunlaştığı sektör
ve hedef grupların tespiti gerçekleştirilecektir. Toplanan veriler ve ortak akıl toplantıları ışığında,
Kayıtlı İstihdamın Teşviki Platformu yönetiminde Kayıtlı İstihdamın Teşviki Stratejik Plan çalışması yapılacaktır.
• Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir illerinde kayıtlı istihdam ile ilgili farkındalık düzeyinin
artırılması için 4 ilin Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Odaları üyelerine
yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantıların her kurum için ikişer adet olmak
üzere yılda iki defa yapılması öngörülmekte, yaklaşık 1000 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.
Ayrıca 4 ilin üniversitelerinde proje süresince ikişer kez olmak üzere öğrencilere yönelik toplam 8
adet panel düzenlenecektir. Bu kapsamda yaklaşık 800 üniversite öğrencisine ulaşılması hedeflenmektedir. Buna ek olarak 4 ilde belirlenen 8 ortaöğretim kurumunda da bilgilendirme toplantısı düzenlenerek yaklaşık 400 lise öğrencisine ulaşılması amaçlanmaktadır. Toplantılar kayıtlı
istihdamın avantajları, prim destek uygulamaları, idari cezalar ve İŞKUR uygulamaları hakkında
bilgilendirmeyi kapsayacaktır.
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BEKLENEN SONUÇLAR: İş gücü piyasasında faaliyet gösteren kurumların kayıtlı istihdama
yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi, TR71 bölgesinde kayıtlı istihdamın teşviki için yol haritası
belirlenmesi, Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir illerinde kayıtlı istihdam konusunda farkındalık
düzeyinin arttırılması sağlanacaktır.

• In order to determine the road map for the promotion of registered employment in TR71
Region, a field analysis and literature survey will be conducted in 4 provinces and the sectors
and the target groups in the region with concentrated unregistered employment will be identified. In light of the data collected and the common sense meetings, the Promoting Registered
Employment Strategic Plan studies will be conducted under the management of the Registered
Employment Promotion platform.
• Information meetings will be held for the members of the Chamber of Commerce and Industry and the Union of Chambers of Tradesmen and Artisans of the 4 provinces to increase
awareness about the registered employment in Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir provinces.
Meetings are planned to be held twice a year as two meetings for each organization and it is
targeted to reach around 1,000 people. In addition, a total of 8 panels, twice for each province
during the project, will be held for students at the universities of 4 provinces. In this context, it is
targeted to reach around 800 university students. Moreover, it is intended to reach around 400
high school students by organizing information meetings at 8 secondary schools to be specified
in 4 provinces. Meetings will provide information about the benefits of registered employment,
premium support applications, administrative penalties and TEI applications.
EXPECTED RESULTS: Increasing the capacity of the institutions working in the labor force
market regarding registered employment; establishing a road map for the promotion of registered employment in the TR71 region; and increasing the awareness level of Nevşehir, Aksaray,
Kırıkkale, and Kırşehir provinces concerning registered employment are the expected results of
this project.
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REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

164
TRH1.3.PREII/P-03/164
Kaydol, Kaybolma
Çorum Hazır Elbiseciler Esnaf Odası
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanlığı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası
€ 186.383,30
Çorum

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:
BENEFICIARY INSTITUTION:

164
TRH1.3.PREII/P-03/164
Get Registered, Don’t Get Lost
Çorum Chamber of Merchants for
Ready-Made Clothes
PARTNERS:
Çorum Directorate of Union of Chamber of Merchants
and Craftsmen, Çorum Chamber of Commerce and Industry
PROJECT BUDGET:
€ 186.383,30
PROVINCES COVERED:
Çorum
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AMAÇ: Projenin amaçları arasında; kayıt dışı istihdamın makro ve mikro ölçekte zararları konusunda işçi ve işverenleri bilinçlendirmek, kayıt dışı istihdamla mücadele kanalları konusunda
bilgi vermek, aile şirketlerine kurumsallaşma eğitimi vererek kayıtlı istihdama yönelik model
oluşturmak, işverenlerle anket çalışması düzenleyerek mevcut durum analizi yapmak, bölgede
talebe karşılık verecek kalifiye işgücü oluşturmak, ilde kayıtlı kadın istihdamını artırmak, işgücünde cinsiyet eşitliği konusunda kitapçıklar ve seminerler aracılığıyla bilgilendirme yapmak bulunmaktadır.
ARKA PLAN BİLGİLERİ: Proje; kayıt dışı istihdamın yüksek olduğu TR83 Bölgesi’nde bulunan
Çorum’da, kayıt dışı işgücü ile mücadele ve kayıtlı istihdamın önemi konusunda farkındalık yaratma, işverenlerin taleplerini karşılayacak kalifiye işgücü arzını sağlama ve aile işletmelerinde
kayıt dışı istihdamın yüksek oranlarda görülmesi nedeniyle aile işletmelerinde kurumsallaşma
eğitimi vererek kayıtlı istihdamı teşvik etmek üzere ortaya çıkmıştır. Projenin hazırlık aşamasında; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve
TÜİK gibi kurumların verilerinden yararlanılmış; ilde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçları göz
önünde bulundurulmuştur. Bu incelemelerde; Çorum’da işgücü piyasasında arz ve talep arasında
uyuşmazlık, aynı zamanda da mevcut istihdam gruplarında kayıt dışılığın Türkiye ortalamasıyla
karşılaştırıldığında yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
HEDEF GRUPLAR: Dikiş makinesi eğitimine katılacak 60 kursiyer, bilgilendirme faaliyetlerinin
yürütüleceği 10 okulda yaklaşık 400 öğrenci, kayıt dışı çalışan işçiler (yaklaşık 91.951 kişi) (Çorum
nüfusu 529.975 kişi * Çorum işgücüne katılım oranı %45,9 *Türkiye’deki kayıt dışı istihdam oranı
%37,8= 91.951 kişi), kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler (TESK kayıtlarına göre Çorum’da faaliyet
gösteren 14.122 işletme vardır).
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TEMEL FAALİYETLER:
• İstatistiklere göre, eğitim düzeyi düştükçe kadınların kayıtlı işgücüne katılımı azalmaktadır.
Ülkemizdeki kadınların; eğitim düzeyinin lise ve altı seviyede olduğu ve genel anlamda işgücüne
katılımlarının ise son derece düşük olduğu düşünüldüğünde kadınların kayıtlı işgücüne katılımını artırmada onların sahip oldukları nitelikleri zenginleştiren, yeni beceriler kazandıran ve farklı
alanlarda istihdam olanakları yaratan mesleki eğitime duyulan gereksinim de ortaya çıkmaktadır.
Proje kapsamında Çorum ili özelinde belirlenen öncelikli istihdam alanı kadınlar için hazır giyim ve
konfeksiyon sektörüdür. Bu amaçla seçilecek 60 kadının meslek sahibi hale getirilmesi amacıyla
toplam 688 saatlik (iştirakçi firmaların da desteği ile) 20 kişilik gruplar halinde, 3 ayrı grupta,
MEB onaylı eğitimler aldırılacaktır.
• Faaliyet kapsamında 60 kadına mesleki eğitim verilecektir. Kadınlar toplumsal cinsiyetçi yaklaşımlar yüzünden işgücü piyasasında çifte dezavantajlı konumda olarak, kayıt dışı istihdama
itilmektedir. Kadınların söz konusu durumları yüzünden mesleki eğitim verilecek olan grubun ka-

OBJECTIVE: Among the objectives of the project we include the following: to raise the awareness
of employees and employers regarding the negative effects of unregistered employment on the
macro- and micro-scale; to inform them about the methods currently used in the struggle against
unregistered employment; to deliver training on institutionalization to family companies in order
to create a model for registered employment; to conduct a situational analysis through surveys
directed toward employers; to create a qualified workforce that will respond to the demands in
the region; and to inform both employers and employees about gender equality in the labor force
through the distribution of booklets and seminars.
BACKGROUND INFORMATION: The Project is designed to promote registered employment by
providing training about the combat against unregistered employment and awareness raising
about the importance of registered employment, ensure the supply of skilled labor to meet the
demands of employers and institutionalization in the family businesses because high rates of
unregistered employment is observed in the family businesses in Çorum in TR83 Region where
unregistered employment is high. In the preparation phase of the project; data of institutions
such as Middle Black Sea Development Agency, the Economic Policy Research Foundation of
Turkey (TEPAV) and TSI were used; needs of the businesses operating in the province were taken
into consideration. In these analyses; it is concluded that the discrepancy between supply and
demand in the labor market in Çorum and also the informality in the current employment groups
are high when compared to the Turkey average.
TARGET GROUPS: 60 trainees who will participate in the sewing machine training, around
400 students in 10 schools that the information activity will be carried out, unregistered workers
(around 91,951 people) (the population of Çorum is 529,975 people * Labor force participation
rate in Çorum is 45.9% * Unregistered employment rate in Turkey is 37.8% = 91,951 persons),
employers hiring unregistered employees (according to the Confederation of Turkish Tradesmen
and Craftsmen (TESK) records there are 14,122 active businesses in Çorum).
MAIN ACTIVITIES:
• According to the statistics, as the the level of education decreases, participation of women
in the registered labor force also decreases. Considering that the education level of women in our
country is at or lower than high school level and that in general their participation in the labor
force is very low, the need for vocational training which enhances their skills, enables them to
learn new skills and creates employment opportunities in different fields is evident in increasing
the participation of women in the registered labor. The priority employment area identified
under the project for women in Çorum province is the ready made clothing and apparel sector.
For the 60 women to be selected for this purpose to earn a profession, a total of 688 hours of
Ministry of National Education (MEB) approved training will be provided in 3 separate groups for
groups of 20 people.
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• Kayıt dışı istihdamın aile işletmelerinde yoğunlaşmasına ilişkin verilere dayanılarak seçilecek
30 aile işlemesine yönelik eğitim verilmesi planlanmaktadır. Söz konusu işletmelere ulaşımda
projenin paydaşlarından destek alınacaktır. Bu destek Odalara kayıtlı aile işletmelerinin tespiti ve
seçilmesi aşamalarındadır. İşletmelerin seçiminde işletme büyüklüğü, çalışan sayısı ve kayıt dışı
çalışan sayıları göz önünde bulundurulacaktır.
• Hedef grupların açıklamalarında da yer verildiği üzere Çorum halkını kayıtlı istihdama teşvik
etmek açısından, bireylerde konu hakkında farkındalık yaratmak çok önemlidir. Bu farkındalığın
yaratılması sadece tek bir grup için geçerli değildir. Dolayısıyla planlanan faaliyet çerçevesinde lise
öğrencilerine ve kayıt dışı çalışan işçi çalıştıran işverenlere gerekli farkındalığın kazandırılması için
seminerler düzenlenmesi uygun görülmüştür.
BEKLENEN SONUÇLAR: Çorum’da orta öğretim seviyesinde kayıt dışı istihdamın zararları ve
cinsiyet eşitliğinin önemi konusunda farkındalık oluşturmak; istihdamı arttırmaya yönelik hazır
giyim sektörünün işgücü piyasası taleplerini karşılamak üzere makine operatörleri yetiştirmek ve
kayıtlı istihdama katılımlarını sağlamak; kayıt dışı çalışan işçileri mevcut durumlarının muhtemel
olumsuz sonuçları ve hakları konusunda bilinçlendirmek; işletmelerle yapılan anketlerle kayıt dışı
istihdama yönelimin sebepleri hakkında tespit yapmak; aile işletmelerine kurumsallaşma eğitimi
verilerek kayıtlı istihdama teşvik sağlamak hedeflenmektedir.

• Vocational training will be provided to 60 women under the activity. Women are pushed into
unregistered employment with double disadvantage in the labor market due to gender-oriented
approaches. It is aimed to encourage women towards registered employment by selecting the
group to get vocational training among the women because of the said situation.
• Based on the data on the concentration of unregistered employment in family businesses, it
is planned to provide training for 30 family businesses to be selected. Support will be obtained
from the project stakeholders for transportation to said businesses. This support will be at the
stages of identification and selection of family businesses registered to the Chambers. Size of
the company, number of employees and number of unregistered employees will be taken into
consideration in the selection of the businesses.
• As included in the description of the target groups, raising individual awareness about the
issue is very important to encourage the people of Çorum to registered employment. Raising this
awareness is not applicable for just one group. Therefore it is deemed appropriate to organize
seminars to raise the awareness of the high school students and the employers of unregistered
workers within the framework of the planned activity.
EXPECTED RESULTS: To raise awareness about the negative effects of unregistered
employment and the importance of gender equality in secondary level education in Çorum; to
train machine operators in order to satisfy the demands of the labor market in the ready-made
clothes sector, increase employment, and enable participation in registered employment; to raise
awareness on the part of unregistered employees about the negative effects of their current
situation and also their rights; to identify the reasons behind the preference for registered
employment through surveys conducted in enterprises; and to promote registered employment
by delivering institutionalization training to family companies are among the targets of this
project.
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dınlardan seçilmesiyle, kadınları kayıtlı istihdama teşvik etmek amaçlanmaktadır.
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166
TRH1.3.PREII/P-03/166
Muş İlinde Kayıtlı İstihdamın
Desteklenmesi İçin Güç Birliği
Muş Ticaret ve Sanayi Odası
Muş Organize Sanayi Müdürlüğü, Muş
Alparslan Üniversitesi
€ 198.092,11
Muş

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:

166
TRH1.3.PREII/P-03/166
Collaboration in Supporting of Registered
Employment in Muş
BENEFICIARY INSTITUTION:
Muş Chamber of Commerce and
Industry
PARTNERS: Muş Organized Industrial Zone, Muş Alparslan University
PROJECT BUDGET:
€ 198.092,11
PROVINCES COVERED:
Muş
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından niteliği itibariyle yasal
işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Ülkemizde kayıt dışı istihdam seviyesi ve oranına bakıldığında olumlu bir durum olduğunu söylemek
mümkün değildir. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre ülkemizde kayıt dışılık oranı
% 40’lar seviyesindedir. Ayrıca 2008 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde %74,9 oranı ile kayıt dışı
işçi çalıştırmanın en yaygın olduğu 4 ilden birisi olan Muş ilimizde bu arka plana dayalı olarak geliştirilen bu proje ile yerel ekonomik ve sosyal aktörler arasında işbirliği oluşturmak, işletmelerde
kurumsallaşmayı arttırmak, çalışma çağındaki kişilerin sosyal haklar konusunda bilinç düzeyini
arttırmak amaçlanmaktadır.
HEDEF GRUPLAR: Projenin hedef grupları Muş’ta kayıtlı istihdam olanağı bulamayan çalışma
çağındaki kişiler ve bunların bakmakla yükümlü olduğu yakınları, Muş’ta faaliyet gösteren işverenler/kendi hesabına çalışanlar, Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileridir.
TEMEL FAALİYETLER:
• Projenin amacını, faaliyetlerini ve işleyişini anlatmak üzere özellikle işgücü piyasasının yereldeki kamu ve sivil toplum otoritelerini, KOBİ’leri, projenin hedef grubunu ve bölge halkını kapsayan bir tanıtım toplantısı yapılacaktır. Bu toplantı; ulusal, bölgesel ve yerel basının da davet
edilmesiyle projenin amaçları açısından potansiyel katılımcılarda bir bilinç oluşturulmasını sağlayacaktır.
• Bölgede mezun olma potansiyeli olan ya da mezun olup işsiz olan gençlere halihazırda iş
hayatına yönlendirme, mesleki bilgi ve pratik ile donatma konularında yeterli düzeyde olanak
sağlanamamaktadır. Proje kapsamında üniversite mezunu 60 gence iki programdan oluşan mesleki eğitim imkanı sunulacaktır.
• Projede Muş’ta kadın istihdamının mevcut durumunu ortaya koymak ve strateji geliştirmek
üzere bir araştırma çalışması yürütülecektir. Koordinatör, faaliyetin yönetimini sağlayacaktır. Ancak araştırmanın yapılması ve raporun hazırlanması için alanında uzman bir hizmet sağlayıcıdan
hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Hizmet alımının doğrudan alım yöntemi ile projenin 2. ayında
tamamlanarak çalışmalara başlanması öngörülmektedir. Projenin 5. ayında raporun tamamlanarak basımının yapılması planlanmaktadır. Çalışma kapsamında literatür taraması, kadın ve

OBJECTIVE: To foster a preference for registered employment through counselling, promotion,
workshops, seminars, and awareness raising work with the target groups at the local level;
to provide training/internship opportunities to young university graduates who cannot find
an registered employment opportunity in the region; to develop solutions for increasing the
number of registered women employees in the province through conducting research; and to
contribute to economic and social development by creating sustainable registered employment
opportunities.
BACKGROUND INFORMATION: From the perspective of social security, unregistered
employment can be defined as the non-notification or under reporting of the work days or
payments of people who participate in legal work to the relevant public institutions and
organizations. It is not possible to claim a positive situation in terms of the unregistered
employment levels or rates in our country. According to TUIK (Turkish Statistical Institute)
data, the unregistered employment rate in our country is 40%. Additionally, according to 2008
TUIK data, with the rate of unemployment at 74.9%, Muş is one of four provinces with the
highest unregistered employment rate in the country. Based on this background information,
with the cooperation of local economic and social actors, this project aims to increase both the
institutionalization of enterprises and the awareness of people of working age about their social
rights.
TARGET GROUPS: The target groups for the project are people who are of the working age and
who could not find employment in Muş, as well as the relatives for whom they are responsible,
the employees/self-employed of Muş, and the students of Muş Alparslan University.
MAIN ACTIVITIES:
• An introduction meeting will be held especially for the public and civil society authorities,
SMEs, project target group and people of the region in order to explain the objective, activities
and the implementation of the project. This meeting will ensure creation of an awareness in
potential participants for the purposes of the project by inviting the national, regional and local
media.
• There is no capability of providing career guidance, professional knowledge and practical
skills to young people in the region who has the potential to graduate or already graduated but
unemployed. Vocational training consisting of two programs will be provided to 60 university
graduate young people under the project.
• A research study will be conducted in the project to reveal the current status of female
employment in Muş and to develop a strategy. The coordinator will ensure management of the
activities. But services will be procured from a service provider expert in the field for conducting
the research and preparing the report. The service procurement is planned to be conducted with
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AMAÇ: Yerel düzeyde hedef gruplara yönelik gerçekleştirilecek danışmanlık, tanıtım, çalıştay,
seminer ve farkındalık çalışmaları ile kayıtlı istihdamın tercih edilmesinin sağlanması, bölgede
kayıtlı istihdam olanağı bulamayan üniversite mezunu gençlere yönelik mesleki kapasite arttırıcı
eğitim/staj olanaklarının sağlanması, yapılacak araştırma çalışmalarıyla ilde kayıtlı kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi, sürdürülebilir kayıtlı istihdam olanakları yaratılarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
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işletme anketleri ile strateji geliştirme çalıştayı yapılacaktır. Araştırmada elde edilen veriler, Oda
bünyesinde kurulacak İstihdam Ofisinin çalışmalarına önemli bir veri teşkil edecektir.
• İldeki işletmelerin işgücü piyasası ile ilgili problemlerinin belirlenerek bunların çözümüne yönelik stratejilerin geliştirilmesi amacıyla işletmelerin ve yerel aktörlerin katılımıyla bir çalıştay
düzenlenecektir. Çalıştaya OSB Müdürlüğü temsilcileri, İŞKUR uzmanları, Muş Alparslan Üniversitesi öğretim görevlileri, öğretim üyeleri ve proje iştirakçisi 25 işletmenin temsilcileri katılacaktır.
Çalışmaya moderatör olarak İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi işgücü piyasasıyla
doğrudan ilişkili bir kurum tarafından görevlendirilecek alanında uzman biri katılacaktır. Çalıştay
toplamda 2 saat sürecek ve karşılıklı bilgi paylaşılması yöntemiyle ilerleyecektir. Çalıştay, projenin
amacı, toplantının yöntemi hakkında verilecek kısa bilgilendirmelerle başlayacaktır. Türkiye’deki
işgücü piyasasının temel özellikleri ve nitelikli işgücünün eğitimi için atılabilecek adımlar aktarılacaktır. İstihdam konusundaki problemler belirlenerek çalışma hayatındaki güncel sorunlar tartışılacaktır.
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• Bölgede kayıt dışı çalışanlara ve işsizlere yönelik kayıtlı istihdamın önemi ve yasal haklar ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlenecektir. Çalışma ve sosyal güvenlik konularında uzman bir kişi
tarafından 2 farklı günde düzenlenecek bu seminerlerle ilde kayıt dışı istihdamın önlenmesine
yönelik tedbirler konularında bilinçlenme ve farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır.
BEKLENEN SONUÇLAR: İlde kayıtlı istihdamın önemi konusunda tüm hedef grupların farkındalığının artırılması amacıyla eğitim, seminer ve çalıştay düzenlenecek ve projenin tanıtımı
amacıyla bu etkinliklerde 5000’den fazla tanıtım ve görünürlük materyali kullanılacaktır. Bunlarla
birlikte projenin tanıtımı için internet sitesi hazırlanacaktır. Bölgede kayıtlı istihdam olanağı bulamayan gençlerin, kadınların ve özürlülerin arasından seçilen 60 kişinin mesleki kapasitelerini
arttırıcı eğitim ve staj olanaklarına kavuşturulması ile kayıtlı istihdam bağlamında cinsiyet ve
fırsat eşitliği sağlanacaktır. Eğitim, seminer, çalıştay veya diğer proje faaliyetlerine katılan yerel
düzeydeki ilgili tarafların sayısı 1.500’e ulaşacaktır. Proje sonunda ilde halen kayıt dışı çalışanların
en az %25’i kayıt altına alınacak, öncesinde kayıt dışı çalışan veya işsiz olup kayıtlı istihdam olanağı bulan 1.500 kişi ile il düzeyinde kayıtlı istihdam oranında %11’lik artış olacaktır.

direct procurement method and completed in the 2nd month of the project. It is planned to have
the report prepared and published in the 5th month of the project. Literature review, women
and business surveys and strategy development workshop will be held under the study. Data
obtained in the study will constitute an important data for the work of the Employment Office
to be established within the Chamber.
• A workshop will be held with the participation of local actors for identifying the problems
of the businesses in the province related to labor market and for developing strategies in
order to solve them. OIZ Directorate representatives, TEI specialists, Muş Alparslan University
lecturers, faculty members and representatives of 25 project participant businesses will attend
the workshop. A field expert to be appointed by an institution directly related to the labor
market such as TEI, Ministry of Labor and Social Security will participate in the workshop as
the moderator. The workshop will be a 2 hours event and proceed with mutual information
sharing method. The workshop will begin with brief information to be provided about the project
objective and meeting method. Main features of the labor market in Turkey and the steps that
can be taken for training of skilled labor force will be explained. Problems of employment will be
identified and current problems in the working life will be discussed.
• Information seminar will be held about the importance of registered employment for
unregistered workers and unemployed in the region and the legal rights. During these seminars
to be organized in 2 different days, it is aimed to provide information and awareness on measures
to prevent unregistered employment in the province by a person who is an expert in work and
social security matters.
EXPECTED RESULTS: In order to increase the awareness of the target groups regarding the
importance of registered employment, training, seminars, and workshops will be organized. For
the promotion of the project, more than 5,000 promotion and visibility materials will be used.
In addition, a website will be created for the promotion of the project. Gender equality and equal
opportunities in the context of registered employment will be supported through increasing
the vocational training capacity and internship opportunities for 60 people chosen from among
the young, women, and disabled, who could not find a registered employment opportunity in
the region. The number of relevant parties who have participated in the training, seminars,
workshops, and/or other project activities at the local level will be 1,500 people. At the end of the
project, at least 25% of the unregistered employees will be registered, with the 1,500 people who
have been working in an unregistered manner or who have been unemployed increasing the rate
of registered employment by 11%.
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167
TRH1.3.PREII/P-03/167
Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyoruz!
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Birliği, Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası,
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
€ 169.715,46
Yozgat

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:

167
TRH1.3.PREII/P-03/167
We are Struggling Against Unregistered
Employment!
BENEFICIARY INSTITUTION:
Yozgat Chamber of Commerce and
Industry
PARTNERS: Yozgat Union Of Chamber Of Merchants And Craftsmen,
Boğazlıyan Chamber Of Commerce And Industry, Yozgat Directorate of
Organized Industrial Zone
PROJECT BUDGET:
€ 169.715,46
PROVINCES COVERED:
Yozgat
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AMAÇ: Kayıtlı istihdamın önemi konusunda yerel düzeyde farkındalık yaratmak,
Yozgat’ta faaliyet gösteren işletmelerin kayıtlı istihdam kapasitesini arttırmak, kayıtlı istihdamın başarılı bir şekilde uygulandığı illerle işbirliği yapmak, kayıtlı istihdamın
yüksek olduğu ülkeleri inceleyerek model oluşturmak ve uygulamaya dönük politikalar
belirlemektir.
ARKA PLAN BİLGİLERİ: İşsizliğin fazla olmasıyla bireyler kayıtlı iş bulmakta zorlanmaktadır. Bu nedenle bireyler kayıt dışı istihdama yönelmektedir. Türkiye’de kayıt dışı
istihdamın yaygın olması ve bu sorunun %42 oran ile Yozgat genelinde de görülmesi
projenin hazırlanması noktasında temel oluşturmuştur. Yozgat genelinde eğitim ve sosyoekonomik gelişmişlik düzeyinin diğer bölgelere kıyasla daha düşük olması il genelinde
kayıtlı istihdama yönelik yürütülecek çalışmaları kaçınılmaz hale getirmiştir. Bununla
birlikte Yozgat ilinde sanayi sektörünün gelişimi ülke ortalamasının üzerinde bir hızla
seyir göstermektedir. Bu durum il genelinde oluşturulacak bir bilinçle gelişen sanayi sektöründe kayıt dışı istihdamın engellenmesi noktasında zemin hazırlayacaktır.

HİBE PROJELERİ / GRANT PROJECTS

HEDEF GRUPLAR: Projenin hedef grupları arasında il genelinde kayıt dışı çalışan yaklaşık 67.379 kişi, Bozok Üniversitesi’nde düzenlenecek seminere katılacak 100 öğrenci,
dış ticaret hacmini artırımına yönelik eğitime katılacak 100 işveren yer almaktadır. Bununla birlikte İstanbul ve İzmir yuvarlak masa toplantılarına katılacak 10 işveren, seminer sonrasında staj imkanı sağlanacak 30 öğrenci ve Avusturya ziyaretine katılacak 5
temsilci yine projenin hedef gruplarını oluşturmaktadır.
TEMEL FAALİYETLER: Proje kapsamında yerel aktörlerin, işletmelerin ve kayıt dışı
istihdam edilen kişilerin kayıt dışı istihdamın sosyo-ekonomik açıdan olumsuz etkileri
ile ilgili olarak bilinçlendirilmesi, kayıt dışı istihdam ile mücadele konusunda farkındalık
yaratılması ve bölgedeki işletmelerin dışa açılımlarının sağlanarak rekabet güçlerinin
geliştirilmesi dolayısıyla bölgede kayıtlı istihdam kapasitesinin artırılması için eğitim ve
farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Yurtiçinde ve yurtdışında kayıt dışı mücadele
ile ilgili başarılı örneklerin birebir yerinde incelenmesi, yetkili kişilerden dinlenmesi ve
Yozgat’taki kurum, kuruluş ve işletme bazında uygun bir şekilde modellenmesi amacıyla teknik geziler düzenlenecektir.
BEKLENEN SONUÇLAR: Farkındalık faaliyetleri ile hedef gruplar kayıtlı istihdam
konusunda bilinçlendirilecek, kayıt dışı çalışanların kayıt dışı istihdamla mücadele yöntemlerini öğrenmesi sağlanacaktır. Kayıtlı istihdam modelleri oluşturulacaktır. Kayıt dışı
istihdama yönelik mücadele yöntemleri belirlenecektir.

OBJECTIVE: The objectives of the project are to increase awareness at the local level; to increase the
registered employment capacity of the enterprises active in Yozgat; to cooperate with the provinces
that have successfully implemented registered employment; to study countries where registered
employment is high and create an effective model; and to establish practical policies.
BACKGROUND INFORMATION: As unemployment is quite high, individuals experience difficulty
finding registered employment. For this reason, people are directed towards unregistered employment.
The fact that unregistered employment is quite high in Turkey, coupled with the fact that the level of
unregistered employment is observed to be 42% in Yozgat, has formed the basis for this project. The
fact that the education and socio-economic levels are lower in Yozgat in comparison to other regions
has led to the inevitable implementation of work for registered employment in the entire province. In
addition, the industrial sector’s development rate is higher than the national average in Yozgat. This
will create a basis for preventing unregistered employment in the industrial sector through increased
awareness of the topic.
TARGET GROUPS: The project’s target groups include 67,379 unregistered employees working in the
province, 100 students who will attend the seminar at Bozok University, and 100 employees who will
attend the training on increasing the foreign trade volume. In addition, ten employees who will attend
the roundtable meetings in İstanbul and Izmir, 30 students who will be offered an internship opportunity
after the seminar, and five representatives who will attend the study visits to Austria are among the
target groups for this project.
MAIN ACTIVITIES: Training and awareness raising activities will be carried out within the scope of the
project for informing local actors, businesses and unregistered employed persons regarding the adverse
socioeconomic effects of unregistered employment, for creating awareness related to the combat
against unregistered employment and for increasing the registered employment capacity in the region
by opening the businesses in the region to abroad and improving their competitiveness. Technical visits
will be organized to examine successful examples of domestic and foreign combat against unregistered
employment in place, listening authorized persons and modeling institutions, organizations and
businesses in Yozgat in an appropriate manner.
EXPECTED RESULTS: The expected results of this project include raising awareness about registered
employment among the target groups though awareness raising activities; unregistered employees will
learn about the methods for struggling against unregistered employment; and registered employment
models will be established. Establishing methods for struggling against unregistered employment is
among the expected outputs of this project.
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REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

168
TRH1.3.PREII/P-03/168
Bartın'da Kayıtdışı İstihdama Kayıtsız
Kalmayalım
Bartın Belediye Başkanlığı
Bartın Ticaret ve Sanayi Odası
€ 183.514,17
Bartın

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:

168
TRH1.3.PREII/P-03/168
Let’s Not Be Unconcerned about Unregistered
Employment in Bartın
BENEFICIARY INSTITUTION:
Bartın Municipality
PARTNERS:
Bartın Chamber of Commerce and Industry
PROJECT BUDGET:
€ 183.514,17
PROVINCES COVERED:
Bartın
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AMAÇ: Kayıtlı istihdamın önemi ile ilgili işverenlerin, çalışanların ve gençlerin farkındalık düzeyini arttırmak; Bartın’ın stratejik sektörlerinde kalifiye eleman sayısını arttırmak;
işletmelerin kurumsallaşma düzeyini arttırarak ildeki kayıt dışı emek talebini azaltmak;
işgücü talep ve arz tarafları arasında işbirliği kurarak kayıt dışı istihdamla mücadelede
somut adımlar atmak; Bartın’daki kayıtsız çalışanları ve potansiyel çalışma grubunda
olan gençleri işgücü piyasası ile ilgili yasal hakları hakkında bilinçlendirmek; Bartın’ın turizm sektöründeki potansiyeli ön plana çıkarılarak sektörün kayıtlı istihdam kapasitesini
arttırmak projemizin başlıca amaçlarıdır.

OBJECTIVE: To increase the awareness level of employers, employees, and young people regarding
the importance of registered employment; to increase the number of qualified staff in strategic sectors
in Bartın; to decrease the demand for unregistered employment by increasing the institutionalization
of companies; to take concrete steps in the struggle against unregistered employment by establishing
cooperation between parties involved in both demand and supply; to inform the unregistered employees
and young people who both represent potential employee groups in Bartın about the labor force markets
and the related legal rights; and to improve the potential of the tourism sector in Bartın and increase the
registered employment capacity are among the objectives of our project.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Bartın’da kayıt dışı çalışan nüfus oldukça yüksektir (Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2011 yılı verilerine göre ildeki kayıt dışı istihdam oranı %55,7
dir). Bu durum mikro ve makro boyutta ekonomiye zarar vermekte, rekabeti olumsuz
etkilemekte, sosyal güvenliğin sağlanmasında negatif bir etki oluşturmakta, gelir dağılımında adaletsizliklere neden olmakta, etik değerlere zarar vermekte ve sosyal örgütlenmeye engel teşkil etmektedir. Dolayısıyla tüm bu sorunlar ildeki sosyo-ekonomik gelişimi
yavaşlatmaktadır. Bartın’ın ve bölgenin refah seviyesinin arttırılması ve sosyo-ekonomik
kalkınmanın hız kazanması kapsamında Bartın’da kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda somut adımlar atılması gereği ortaya çıkmış ve bu gereklilik doğrultusunda Bartın
Belediyesi Bartın TSO ortaklığında ve özel sektörden firmaların iştirakçiliğinde bu projeyi
hazırlamıştır.

BACKGROUND INFORMATION: In Bartın, the number of unregistered employees is quite high
(according to 2011 data from the Ministry of Labour and Social Security, the rate of unregistered
employment in the province is 55.7%, which makes it the province with the 4th highest unregistered
employment rate). This affects the economy on both the micro- and macro-level. It has an adverse
effect on competition; it exerts a negative effect on the establishment of social security; it leads
to an unjust distribution of income; and it damages ethical values and creates obstacles for social
organization. All four of these problems slow down the socio-economic development of the province.
Within the scope of increasing welfare in Bartın and the region as a whole, as well as accelerating socioeconomic development, it has been revealed that concrete steps must be taken in the struggle against
unregistered employment. With this requirement in mind, the corporation of the Bartın Municipality
and the Bartın Chamber of Commerce and Industry, alongside partnerships with private sector firms,
led to the preparation of this project.
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HEDEF GRUPLAR: Projedeki hedef gruplar Bartın’daki işverenler, Bartın’da kayıt dışı
çalışan kişiler, Bartın’daki lise öğrencileri, projede eğitim alacak 60 kişi ve eş başvuru
sahibi Bartın Ticaret ve Sanayi Odasından oluşmaktadır.
Bartın’da kayıt dışı çalışan yaklaşık 46.445 kişi kayıt dışı istihdamın temelinde yer almaktadır. Kayıt dışı çalışan kişilere yönelik düzenlenecek bilinçlendirme faaliyetleri sonucunda ildeki kayıt dışı çalışma oranının düşürülmesi hedeflenmektedir. Bartın’da eğitim
gören yaklaşık 1.000 lise öğrencisi projeden doğrudan faydalanacaktır. Projedeki bilinçlendirme seminerleri ile lisede okuyan gençlerin çalışma hayatına atılmadan önce kayıtlı
istihdamın avantajlarını bilmesi ve kayıt dışı çalışmalarının önüne geçilmesi planlanmaktadır. Projede eğitim alacak 60 kişi doğrudan yarar görerek turizm sektöründe kalifiye
eleman ihtiyacının giderilmesine ve nitelikli işgücü yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.
Eş başvuru sahibi Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nın proje ile proje yürütme deneyimi kazanarak ildeki kayıtlı istihdam çalışmalarında kendisini geliştirmesi ve proje bitiminden
sonra da kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda etkinlikle görev alması hedeflenmektedir.
TEMEL FAALİYETLER: Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri yürütülerek Avrupa Birliğinin
belirlediği kural ve standartlar çerçevesinde afiş, tabela, pankart, eğitim materyalleri, in-

TARGET GROUPS: The target groups for this project are employers in Bartın, unregistered employees
in Bartın, Bartın high school students, 60 people who will receive training during the project, and the
co-applicant, namely the Bartın Chamber of Commerce and Industry.
Project representatives will visit employers in Bartın and organize seminars to raise awareness and
spread information about registered employment. It is believed that employers in Bartın have a high
level of responsibility with regards to preventing unregistered employment. Approximately 46,445
unregistered employees create the foundation for unregistered employment in Bartın. The aim is to
decrease the rate of unregistered employment in the province as a result of awareness raising activities
directed towards unregistered employees. Nearly 1,000 high school students studying in Bartın will
directly benefit from the project. Through awareness raising seminars, the high school students will be
informed about the advantages of registered employment, and it is anticipated that this information
will prevent them from working as unregistered employees when they leave school. Some 60 people
will receive training during the project, and they will cover the demand for qualified staff in the tourism
sector and contribute to the training of a qualified workforce. The co- applicant, the Bartın Chamber
of Commerce and Industry, will gain experience of project management and take responsibility for
the registered employment activities that will be carried out in the province. The Bartın Chamber
of Commerce and Industry is expected to develop itself in terms of struggling against unregistered

PRE II COMPENDIUM
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Projenin araştırma faaliyetleri kapsamında Bartın için bir Turizm Master Planı hazırlanacaktır. Turizm Master Planının hazırlanması konusunda bir araştırma şirketinden
hizmet alımı gerçekleştirilecektir. Bu hizmet alımı ve hazırlanacak olan Turizm Master
Planının basım işi için PRAG usullerine uygun satın alma işlemi gerçekleştirilecek ve maliyetler proje bütçesinden karşılanacaktır. Turizm Master Planında Bartın’daki turizm potansiyeli hakkında literatür taraması, 100 turizm işletmesi ile anket sonuçları, anketlerin
SPSS programında analizleri, yorumları, tablo ve grafikleri ve Bartın’daki turizmle ilgili
kuruluşların katılacağı GZFT toplantısının sonuçları yer alacaktır. GZFT toplantısı ile ilin
turizm sektörünün güçlü ve zayıf yönleri tespit edilecek, fırsatlar ve tehditlerin neler olduğu belirlenecektir. GZFT toplantısı hizmet sağlayıcı kuruluşun moderatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Tüm bu çalışmaların ve toplanan bilgilerin derlenmesiyle Turizm Master
Planı hazırlanacaktır.
Son olarak proje sonucunda proje çıktılarının paydaşlarla paylaşılması ve bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla bir kapanış toplantısı düzenlenecektir. Kapanış toplantısında proje süresince yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının analizleri gerçekleştirilecek ve bu
konuda paydaşlara bilgi aktarımı yapılacaktır. Ayrıca projede hazırlanan Turizm Master
Planı ve İş Yeri Algı Araştırması sonucu oluşturulan raporlar katılımcılara dağıtılacaktır.
BEKLENEN SONUÇLAR: Projede Bartın’daki kayıt dışı istihdam oranının azalması,
kayıt dışı istihdamın il üzerinde yarattığı sosyoekonomik problemlerin azalması, turizm
sektörünün bölge ekonomisine sağladığı vergi gelirinin artması, kayıt dışı çalışanların özlük haklarının korunması kapsamında somut adımlar atılması, Bartın Belediyesi ve Bartın
Ticaret ve Sanayi Odası arasında ortak proje uygulama kültürünün gelişmesi ve Bartın’da
kayıt dışı istihdam ile mücadele konusunda iyi bir uygulama örneği ortaya koyulması
beklenmektedir.

employment until the project is completed.
MAIN ACTIVITIES: Promotion and visibility activities will be carried out. Posters, billboards, banners,
training materials, websites, and competition prizes will be prepared according to the rules and
standards set by the European Union. The awareness raising activities will be directed toward employees,
employers, and high school students in Bartın. Information regarding registered employment will be
delivered to these groups, who will be at the center of all activities. The activities that will be realized
within this framework fall under five subheadings. These subheadings are: information booklets,
workplace visits, public spots, meetings and seminars, and an arts and composition competition for high
school students. Within the scope of the training activities, institutionalization training and reception
staff training will be organized.
As part of the research activities that make up the project, a Tourism Master Plan for Bartın will be
prepared. For the service procurement and printing of the Tourism Master Plan, a procurement process
in-line with the PRAG principals will be conducted and the costs will be met from the project budget.
The Tourism Master Plan regarding the tourism potential of Bartın will include a literature review,
the results of a survey that was conducted with 100 tourism companies, the SPSS program analysis
of the survey, comments, tables, graphs, and the results of a SWOT meeting held with participating
tourism institutions from Bartın. Through the SWOT meeting, the strengths and weaknesses of the
tourism sector in the province will be identified, as well as any relevant opportunities and threats. The
moderator of the SWOT meeting will be the service provider. After compiling all this work and collecting
all the necessary information, the Tourism Master Plan will be prepared.
Finally, a closing event will be organized in order to share the project’s outputs with the stakeholders
and exchange information. During the closing event, the results of all the activities that make up the
project will be analyzed and the stakeholders will be informed of all findings. Additionally, the Tourism
Master Plan and the report based on the results of the Perception in the Workplace Research will be
distributed to the participants.
EXPECTED RESULTS: To decrease the unregistered employment rates in Bartın; to decrease the
socio-economic problems that unregistered employment creates in the province; to increase the taxbased income entering the region’s economy coming through the tourism sector; to take concrete steps
in terms of the protection of unregistered employees’ personal rights; to develop a common project
implementation culture between the Bartın Municipality and the Bartın Chamber of Commerce and
Industry; and to create a best practice example in terms of struggling against unregistered employment
in Bartın are among the expected results of the project.

HİBE PROJELERİ / GRANT PROJECTS

ternet sitesi ve yarışma ödülleri hazırlanacaktır. Bilinçlendirme faaliyetlerinde Bartın’daki
çalışanlar, işverenler ve lise öğrencilerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
Faaliyetin odağında bulunan bu gruplara kayıtlı istihdam hakkında bilgi verilecektir. Bu
kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalar 5 alt başlıktan oluşmaktadır. Bu alt başlıklar; bilgilendirme kitapçıkları, iş yeri ziyaretleri, kamu spotu, toplantılar ve seminerler ve lise
öğrencileri arasında düzenlenecek resim ve kompozisyon yarışmaları şeklindedir. Eğitim
faaliyeti kapsamında Kurumsallaşma Eğitimi ve Rezervasyon Elemanı Eğitimi düzenlenecektir.
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SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

192
TRH1.3.PREII/P-03/192
Kayıtdışı İstihdamın Azaltılması Projesi
Ankara Sanayi Odası
İstanbul Sanayi Odası,
Adana Sanayi Odası
€ 188.677,70
Ankara

REFERENCE NO:
192
CONTRACT NO:
TRH1.3.PREII/P-03/192
PROJECT NAME:
Project for Decreasing Unregistered Employment
BENEFICIARY INSTITUTION:
Ankara Chamber of Industry
PARTNERS:
İstanbul Chamber of Industry,
Adana Chamber of Industry
PROJECT BUDGET:
€ 188.677,70
PROVINCES COVERED:
Ankara
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AMAÇ: Kayıt dışı istihdam ile ilgili analiz yapılması, kayıt dışı istihdamla mücadele için
ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla (organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, mesleki eğitim
kurumları, üniversiteler, kaymakamlık, belediye, muhtarlıklar) işbirliğinin geliştirilmesi ve
bu kapsamda kayıt dışılığın azaltılması amacıyla çalışan ve işverenlere verilecek eğitimlerle çalışanların bilincinin arttırılması, işverenlerin kurumsallaşma sürecinin başlatılması, medya yolu ile farkındalığı arttırmak amaçlanmaktadır.

OBJECTIVE: To conduct an analysis of unregistered employment; to develop cooperation for struggling
against unregistered employment with the relevant institutions and organizations (organized
industrial zones, industrial areas, vocational training institutions, universities, district governorships,
municipalities, mukhtars); to increase the awareness of employees and employers through the provision
of training in order to decrease unregistered employment; to institutionalize the employers; and to
increase awareness through media.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Kayıt dışı ekonomi ve istihdamın kayıt altına alınması gelişmekte olan hem de gelişimini tamamlamış ülkeler için çözümlenmesi gereken ciddi
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kayıt dışı
istihdam oranının Haziran 2013 döneminde yüzde 37.8 düzeyinde gerçekleştiği ve Türkiye
genelinde istihdam edilen 26 milyon 319 bin kişiden 9 milyon 952 bin kişisinin kayıt dışı
olduğu belirlendi. Kayıt dışı istihdamın nedenleri ve sonuçları, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Kayıt dışı istihdamın bazı nedenleri
arasında yoksulluktan kaynaklanan “ne iş olsa yaparım” anlayışı, özellikle köyden kente göç edenlerde, kent çalışma hayatının gerektirdiği temel becerilerin eksikliği, kayıtlı
istihdamda vergi oranları ve sosyal katkı paylarının yüksek olması, kayıt dışı işgücü istihdam eden işverenlerin kayıtlı istihdam edenlere oranla rekabet avantajı elde etmesi,
dolayısıyla kayıt dışılığın cazip hale gelmesi, hem kayıt dışı istihdamla mücadelede kullanılabilecek veri ve bilgi paylaşımında, hem de politika geliştirme ve uygulamada kamu
kurumları arası işbirliğinin yetersiz olması; kayıt altına alma süreci önündeki bürokratik
engeller sayılabilir.

BACKGROUND INFORMATION: Registering unregistered economy and employment appears as a
serious problem that needs to be resolved both for the developing countries and for the developed
countries. In June 2013 period when the unregistered employment rate was realized as 37.8%, 9
million 952 thousand people out of the 26 million 319 thousand people employed across Turkey were
determined as unregistered by the Turkish Statistical Institute. Causes and consequences, economic,
financial and social impacts of unregistered employment appear in many different ways. "I will work in
any job" approach due to poverty, lack of basic skills required for urban working life especially for those
who migrate from the village to the city, high tax rates and social security contributions for registered
employment, competitive advantage obtained by the employers that employ unregistered workforce
on those who employ registered workforce, thus the informality to become attractive, insufficient
cooperation between the public institutions both in sharing data and information that can be used in the
combat against unregistered employment and in policy development and implementation, bureaucratic
obstacles for registering can be listed among the causes of unregistered employment.

TEMEL FAALİYETLER:
• Projenin 2 temel amacı vardır. Birincisi istihdamın arz ve talep taraflarının sanayi
sektöründe kayıt dışılıkla ilgili durum, algı ve görüşlerini objektif, bilimsel ve bölgesel/
sektörel eksende kapsamlı bir saha çalışmasıyla belirlemek. İkincisi de Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nca Kayıt Dışı Mücadele (KADİM) Projesi hedefleriyle uyumlu 3 İlde
yerel özellikleri esas alan stratejik dökümanı hazırlayarak kayıt dışılığı azaltmaya yönelik
yol haritasını paydaşlarla birlikte bilimsel olarak belirlemektir.
• Kayıt dışı istihdam ile ilgili durumun tespit edilmesi planlanmaktadır. Kayıt dışı istihdamın 3 aktörü vardır. Bunlardan birincisi “İşveren”, ikincisi “Çalışan”, üçüncüsü ise,
sistemi düzenleme ve denetleme rolüne sahip “Kamu”dur. İşveren ve çalışan gruplarının

MAIN ACTIVITIES:
• The project has 2 main objectives. First objective is to determine the status, perception and views
of the supply and demand sides in the industrial sector on informality with a comprehensive field study
in objective, scientific and regional/sector axes. Second objective is to determine the road map for
reducing informality scientifically together with the stakeholders by preparing a strategy document
based on local characteristics in 3 provinces in accordance with the objectives of the Combat Against
Unregistered Employment (KADİM) Project conducted by the Ministry of Labor and Social Security.
• It is planned to determine the situation related to unregistered employment. Unregistered
employment has 3 actors. The first one is the "Employer", the second is the "Employee" and the third
is the "Public" with the role of regulating and supervising the system. It is aimed to properly determine
the needs and expectations of employer and employee groups and then to develop solution policies in
line with this information that will enable the system to function in the best way.
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HEDEF GRUPLAR: Kayıt dışı istihdam edilenler ve bunların bakmakla yükümlü olduğu yakınları, eğitim seviyesi düşük çalışanlar, riskli işlerde çalışan ve işsiz kalma olasılığı
bulunan kişiler, kayıtlı çalışıp, çalıştığı süreler veya ücretleri eksik bildirilenler, işverenler,
işletme sahipleri ve kendi hesabına çalışanlar.

TARGET GROUPS: Unregistered employees and their dependents, employees with low levels of
education, people working in risky jobs and people who are likely to be unemployed, those who report
their work periods or wages less although they work as registered, employers, business owners and
self-employed.
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ihtiyaç ve beklentilerinin doğru biçimde tespitinin yapılması amaçlanmakta, daha sonra
da, bu bilgiler doğrultusunda, sistemin en iyi biçimde çalışmasını sağlayacak çözüm politikalarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
• Saha araştırması sonucu uzmanlar ve paydaşlarla değerlendirilecek mevcut durum
analizi ve çalıştaylarda ortaya çıkan istihdamın arz ve talep kesimlerinin çözüm önerileri
çerçevesinde kayıt dışılığın azaltılması için 3 ilde “stratejik dökümanı” hazırlanacaktır.
Çözüm önerilerinin de içerileceği politika dokümanı aynı zamanda kamunun bu alandaki
stratejik yaklaşımlarıyla uyumlu yerel yol haritaları anlayışıyla hazırlanacaktır. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yürütülen Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi
hedeflerine yerel uyumluluğu sağlamak yaklaşımıyla döküman hazırlanacaktır.
• İletişim ve yaygınlaştırma stratejisi hazırlanacaktır. Bu dökümanın temel amacı, hedef gruba tam erişim ve projenin ilgili tüm kesimlere duyurulması ve sonuçlarının yaygınlaştırılmasıdır. İletişim stratejisi projenin iletişim esaslarını içerecek biçimde hazırlanacaktır. Proje etki analizi ile proje çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin hedef kitle
üzerinde yarattığı etikinin ölçülerek değerlendirmesinin yapılması hedeflenmektedir.
• Proje kapsamında projenin başladığını ilgili kesimlere duyurmak için projenin tanıtımı
yapılacaktır. Projenin sonunda proje kapsamında ortaya konan çalışmaların, çıktıların ve
kurulan sistemin tanıtılması ve ilgili diğer kesimlerle paylaşılması amacıyla kapanış toplantısı yapılacaktır.
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BEKLENEN SONUÇLAR: Proje sonucunda bir proje yürütme komisyonu kurulacaktır.
Analiz raporları hazırlanacaktır. 10 adet bilgilendirme toplantısı düzenlenecek, 3 ilde 6
seminer ve çalıştay yapılacaktır. Ayrıca proje sonucunda 200-300 kişiye etki analizi ve
memnuniyet anketleri yapılacaktır.

• "Strategy document" will be prepared in 3 provinces to reduce unregistered employment within the
framework of current situation analysis to be evaluated with experts and stakeholders as a results of
the field survey and the solution proposals of supply and demand segments of employment obtained
from the workshops. Policy document that will include the solution proposals will be prepared also with
the local road maps perspective according to the strategic approach of the public sector in this area.
The document will be prepared to ensure local compliance with the objectives of the Combat Against
Unregistered Employment (KADİM) Project conducted by the Ministry of Labor and Social Security.
• Communication and dissemination strategy will be prepared. Main objective of this document is
gaining full access to the target group, announcing the project to all concerned parties and disseminating
the results. The communication strategy will be prepared to include the communication principles of
the project. With the project impact analysis, it is aimed to measure and evaluate the impact of the
activities conducted within the scope of the project on the target group.
• Within the scope of the project, it will be promoted to inform concerned groups that the project has
started. A closing meeting will be held at the end of the project in order to present the efforts, outputs
and system established under the project and to share those with other concerned parties.
EXPECTED RESULTS: At the end of the project, an executive commission will be established and
analysis reports will be prepared. Ten informative meetings will be organized, six seminars will be held in
three provinces, and workshops will be organized. Moreover, at the end of the project an impact analysis
and satisfaction survey will be conducted with 200–300 people.
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AMAÇ: Turizm sektöründe kayıt dışı istihdamın nedenlerinin tespit edilmesi, kayıtlı istihdamın arttırılması için turizm sektöründe paydaşların katılımıyla kamuoyu oluşturulması ve sektörde işverenlere yönelik kayıtlı istihdam destek ve teşviklerine ilişkin detaylı
bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

OBJECTIVE: To identify the reasons behind unregistered employment in the tourism sector; to
foster public opinion with the participation of stakeholders in the sector in order to increase registered
employment; and to deliver detailed information to employers regarding the support and incentives
available in relation to registered employment in the sector.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Turizm, döviz getirici yapısı ve istihdam olanakları ile, ülke
ekonomisine önemli katkıda bulunan, toplumsal ve kültürel iletişimi uluslararası düzeye
taşıyarak, barışa katkı sağlayan bir sektördür.

BACKGROUND INFORMATION: Tourism, with its currency transferal structure and employment
opportunities, is a sector that makes important contributions to the country’s economy, and it is also
a sector that issues public and cultural communication at an international level and, thus, contributes
to peace.

Türkiye’de her ne kadar kültür, sağlık, inanç gibi farklı turizm alanları gelişse de, özellikle Ege ve Akdeniz kıyı sahilleri ile yaz turizmi öne çıkmakta ve sektörde lokomotif rol
üstlenmektedir.

HİBE PROJELERİ / GRANT PROJECTS

Tüm hizmet sektörlerinde olduğu gibi, turizmde de istihdam kalitesi, sektörün geleceği için ön plana çıkmaktadır. Turizm sektörünün hizmet kalitesinin iyileştirilmesi noktasında ele alınacak uygulamalar ve geliştirilen örnek modellerle sürdürülebilir sektörel
gelişimin ivme kazanmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Bu aynı zamanda ülkemizde kayıt dışı istihdamın azaltılması ve birbiri ile entegre olan sektörlerin de kalkınması açısından önemlidir.

Although different tourism areas such as culture, health, and faith tourism are developing in Turkey,
the summer tourism on the Aegean and Mediterranean coasts is still prominent and it plays the principal
role in the sector.
As is the case in all service sectors, the quality of employment in the tourism sector is very important
for the future of the sector. At the point of improving service quality within the tourism sector, the
objective is to contribute to accelerating sustainable sectorial development with new practices and
developed example models. This is also important in order to decrease unregistered unemployment in
our country, as well as for the development of sectors that are integrated with one another.

Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin geçici çözümler üretmek adına gerçekleştirdiği
kayıt dışı istihdam, sadece ülke ekonomisine değil, kendi işletmelerine de orta ve uzun
vadede büyük zararlar vermektedir.

Unregistered employment, which has been developed by enterprises in the sector as a temporary
solution to staffing issues, not only damages the country’s economy, but also highly damages the
enterprises themselves in the medium- to long-term.

Ekonomistler Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Nişantaşı Üniversitesi ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan ve hızlı büyüme potansiyeli olan turizm
sektöründe kayıt dışı istihdamın nedenlerini tespit etmek, kayıtlı istihdamın arttırılması
için kamuoyu oluşturmak, işverenlere yönelik kayıtlı istihdam teşvikleri hakkında detaylı
bilgilendirme yapmak ve kayıtlı istihdamın arttırılmasına ilişkin model uygulamalar geliştirmek amacıyla “Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor” projesine başvurmuştur.

The Economists Association, the Association of Turkish Travel Agencies (TÜRSAB), and Nişantaşı
University have applied to the Employees in Tourism Sector Look to the Future in Confidence project in
order to identify the reasons behind unregistered employment; to influence public opinion in order to
increase registered employment; to deliver detailed information to employers regarding the incentives
for registered employment; and to develop example models for increasing registered employment in the
tourism sector, which makes a big contribution to the country’s economy as well as having significant
growth potential.

HEDEF GRUPLAR: Seyahat acentaları, oteller ve turizm işletmeleri, çalışanlar olmak
üzere üç ana hedef kitle dikkate alınarak çalışmalar yürütülecektir.

TARGET GROUPS: The three main target groups are travel agencies, hotels and enterprises, and
employees.

TEMEL FAALİYETLER:
• Ekonomistler Derneği ve Nişantaşı Üniversitesi öncülüğünde araştırmanın yöntemi,
araştırma için gerekli literatür taraması hazırlık aşamasında gerçekleştirilecek, TÜRSAB
ve TÜRSAB’ın işletmesini yürüttüğü Kuşadası Kongre Merkezi (KOMER) desteği ile Ege
Bölgesi’ndeki istihdam piyasasına yönelik saha araştırması gerçekleştirilecektir. Saha

MAIN ACTIVITIES:
• The method of research led by Economists Association and Nişantaşı University will be determined
in the preparation of the literature review required for research and the field research for the labor
market in the Aegean Region will be carried out with the support of TÜRSAB and Kuşadası Convention
Center (KOMER) operated by TÜRSAB. Within the scope of the field study, businesses will be classified
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• Kayıtlı İstihdam Destek Ofisi (KİDO), Kuşadası ve çevre bölgede kayıtlı istihdamın
artırılması açısından bilgilendirme, hukuki ve teknik destek hizmetlerine erişim ve referans noktası olarak kurulacaktır. KİDO, bu açıdan bölgede iki temel hedef kitleye hizmet
sunacaktır. Birinci hedef kitle bölgedeki turizm işletmeleridir. Söz konusu işletmelere kayıtlı istihdam için sağlanan kamu destekleri, kayıt dışı istihdamın maliyetleri konusunda
düzenli bilgilendirme hizmeti KİDO tarafından sunulacaktır. İkinci temel hedef kitle ise
bölgedeki işçiler olacaktır. Bu hedef kitleyi de KİDO üç başlıkta ele alacaktır. Bunlar kayıtlı çalışanlar, kayıt dışı çalışanlar ve iş arayanlar olarak tanımlanmaktadır. KİDO kayıtlı
çalışanlara işçi-işveren ilişkileri bağlamında hukuki destek sağlarken, kayıt dışı çalışan
işçilerin ise durumları ile ilgili kamusal bir görev üstlenecek, hakların takibi ve kamu kurumlarının duruma ilişkin bilgilendirilmesi rollerini üstlenecektir.
• KİDO faaliyetlerinin en temel bileşenlerinden biri de Akreditasyon Sistemi’nin oluşturulması olacaktır. Akreditasyon Sistemi’nin temel amacı, seyahat acentalarının tedarikçi
seçiminde en doğru işletmeleri belirlemesine yardımcı olmak ve bölgedeki işletmelerin
de bu araç sayesinde kayıtlı istihdama yönlendirilmesini desteklemek olacaktır. Bu anlamda KİDO, kayıtlı istihdam konusunda öne çıkan firmaların listesini, saha çalışmaları
ve gelen şikayet ve talepleri baz alarak hazırlayarak, TÜRSAB üyesi acentalarla oluşturduğu veritabanını paylaşacaktır. Akreditasyon Sistemi’nde kullanılacak göstergeler bu
bağlamda araştırma çalışmaları kapsamında belirlenecek, KİDO ise saha uygulamasını
gerçekleştirecektir.
• Proje kapsamında İstanbul, İzmir ve Kuşadası’nda 3 adet Seyahat Acentası Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantıların içeriğinde, proje kapsamında
yapılan araştırma sonuçları, akreditasyon sistemi hakkında acentalara bilgi verilecek,
acentaların konuya ilişkin görüş ve önerileri alınacaktır. Her bir etkinliğe en az 50 seyahat
acentası temsilcisinin katılımı planlanmaktadır. 3 toplantıda toplam 150 seyahat acentasına konuya ilişkin bilgi sunulacaktır.
• Proje ile hedef grup olan turizm işletmelerine kayıtlı istihdama ilişkin yasal düzenlemeler, kamu destekleri, işletmelere sağladığı faydalar ve projede yapılan araştırma so-

according to factors such as the fields of activity, scope of activities and the main problems will be
determined by means of the surveys to be applied to the employers and the workers. In the second
phase of the study, practices in Turkey and outside Turkey, especially in the countries that are members
of the European Union for resolving these problems will be examined. The results of the research
conducted will be published and shared with the local authorities, non-governmental organizations, TEI
directorates, SSI directorates, chambers, commodity exchanges and universities in the areas where the
tourism sector is developed or has the potential to develop.
• Registered Employment Support Office (KİDO) will be established as an information, access and
reference point for legal and technical support services in terms of increasing registered employment
in Kuşadası and in the surrounding area. In this regard, KİDO will provide services to two main groups
in the region. First target group is the tourism enterprises in the area. Regular information service on
public support provided to these enterprises for registered employment and unregistered employment
costs will be provided by KİDO. Second target group will be the workers employed in the area. KİDO will
handle this target group under three headings. These are defined as registered employees, unregistered
employees and job seekers. While KİDO is providing legal assistance to the registered workers in the
context of employee-employer relations, it will assume a public function related to the situation of
unregistered workers and undertake the roles of monitoring the rights and informing the public
institutions regarding the situation.
• One of the basic components of the KİDO activities will be the establishment of the Accreditation
System. The main objective of the Accreditation System is to help the travel agencies to determine the
most appropriate businesses in supplier selection and to support directing the businesses in the region
to registered employment through this system. In this regard, KİDO will prepare a list of companies that
stand out in terms of registered employment based on the field studies, complaints and requests and
share the database created with TÜRSAB member agencies. Indicators to be used in the Accreditation
System will be determined in this context within the scope of the studies and KİDO will implement the
field application.
• 3 Travel Agency Information Meetings will be held in İstanbul, İzmir and Kuşadası within the scope
of the project. Information about the project, research results, accreditation system will be given to the
agencies and their opinions and suggestions on the subject will be received at these meetings. At least
50 travel agency representatives are planned to participate in each activity. Information will be provided
to a total of 150 travel agencies in 3 meetings.
• 2 seminars will be held as to provide information to the travel enterprises in the target group
including legal regulations on registered employment, public support, benefits to the enterprises and
project research results. In the seminars, information will be provided about the TÜRSAB Accreditation
System and opinions and suggestions will be received.
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çalışması kapsamında işletmeler faaliyet alanları, faaliyet büyüklüğü gibi unsurlara göre
sınıflandırılacak ve işveren ve işçilere uygulanacak anketler ile turizm sektöründe istihdam ve ana sorunlar tespit edilecektir. Araştırmanın ikinci aşamasında ise bu sorunların
çözümüne yönelik olarak Türkiye içinde ve Türkiye dışında özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerde gerçekleştirilmiş uygulamalar incelenecektir. Yapılan araştırmaların sonucu
yayın haline getirilecek, turizm sektörünün gelişmiş olduğu ve gelişme potansiyelinin
yüksek olduğu bölgelerdeki yerel idareler, sivil toplum örgütleri, İŞKUR müdürlükleri, SGK
müdürlükleri, odalar, borsalar ve üniversiteler ile paylaşılacaktır.
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nuçlarını içerecek şekilde 2 adet seminer gerçekleştirilecektir. Seminerlerde TÜRSAB Akreditasyon
Sistemi hakkında da bilgi verilecek ve görüş ve öneriler alınacaktır.
• Kayıtlı istihdam gibi sosyal fayda sağlayacak alanlara da geçişin sağlanması amacıyla 2 adet işbirliği toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıya TÜRSAB Başkanı, Belediye Başkanı, Vali/Kaymakam
gibi bu sürece öncülük edecek isimler katılacak ve sektörün kendi içinde kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik stratejilerin tartışılması sağlanacaktır. Toplantılara toplam 200 kurum temsilcisinin
katılımı sağlanacaktır.
• Projenin son faaliyeti, sektörün önde gelen işletmelerinin (acenta, otel, restoran, eğlence mekanı vs.), sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, işveren örgütlerinin, hukukçuların, akademisyenlerin
davet edileceği geniş kapsamlı bir konferans olacaktır. Konferansa T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere üst düzey yöneticiler ve basın mensupları da davet edilecektir. Konferans içeriğinde Türkiye genelinde turizm sektörü ve kayıtlı istihdamın teşvikine ilişkin örnek uygulamalara yer verilecek, konunun bölge ve ülke gündemine taşınması
sağlanacaktır. Yine proje kapsamında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulgular ve AB üyesi
ülkelerden iyi uygulama örneklerinin temsilcileri de konuşmacı olarak davet edilecektir.
BEKLENEN SONUÇLAR: Bölgede turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ve çalışanlara
kayıtlı istihdama ilişkin destek faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Projenin hedef kitleye etkin bir şekilde
tanıtımı sağlanacaktır. Sektörün istihdam açısından mevcut durumu analiz edilip, model olabilecek
uygulamalar araştırılarak, işletmelerde ve acentalarda konuyla ilgili kurumsal kapasite arttırılacaktır.
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Proje ile birlikte bir Destek Ofisi kurulacak ve uygulama dönemi boyunca en az 200 başvurucuya
hukuki süreçler ve kamusal destekler ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme gerçekleştirilecektir. Destek ofisinin tanıtımına ilişkin 20 billboard ilanı ve 5000 broşür bölgedeki işletmelere ve çalışanlara
dağıtılacaktır.
Sektörün istihdam açısından mevcut durumunun inceleneceği 2 rapor ve bölge açısından yararlı
olabilecek ekonomik ve hukuki sonuçlar içeren 5 vaka çalışması hazırlanacaktır. Bu çalışmalar toplam
5000 adet bastırılarak ilgili kurumlara dağıtılacaktır.
İstanbul, İzmir ve Kuşadası’nda faaliyet gösteren seyahat acentalarına toplam 3 (her bir lokasyonda 1’er tane) bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir. Bu seminerlerin her birine 50 acenta
temsilcisinin katılımı beklenmektedir. Toplam katılan acenta sayısı en az 150, toplam katılımcı sayısı
ise en az 300 olacaktır.
Kuşadası ve bölgede faaliyet gösteren işletmelere (restoran, eğlence mekanı, otel, vb.) 2 kez seminer gerçekleştirilecektir. Toplamda en az 200 işletmeye kayıtlı istihdama yönelik destekler, hukuki
bilgilendirme, akreditasyon sistemi ve vaka çalışmalarına ilişkin olarak bilgilendirme yapılmış olacaktır.

• 2 cooperation meetings will be held in order to ensure transition to registered employment
that will provide social benefit. Leading figures such as the TÜRSAB President, the Mayor,
Governor/District Governor will attend the meeting and it will be ensured that strategies for
increasing registered employment in the sector will be discussed. A total of 200 institution
representatives will attend the meetings.
• The final activity of the project will be a comprehensive conference and leading companies
of the sector (agencies, hotels, restaurants, entertainment venues, etc.), civil society
organizations, trade unions, employer organizations, jurists and academicians will be invited.
Senior administrators from the Ministry of Labor and Social Security and the Ministry of Culture
and Tourism and the members of the press will also be invited to the conference. Conference
agenda will include good practices of promoting the tourism sector and registered employment
throughout Turkey and the subject will be moved to the agenda of the region and the country.
Also the findings of the study carried out within the scope of the project will be presented and
the representatives of the good practices from the EU Member States will be invited as speakers.
EXPECTED RESULTS: Activities to support the enterprises and employees active in the tourism
sector with regards to registered employment will be organized. The project will be effectively
introduced to the target group. The current employment situation in the sector will be analyzed
and example practices that could be modeled will be identified. Further, the relevant institutional
capacity of the enterprises and agencies will be increased.
Within the project, a support office will be established, while during the activity period,
information will be distributed to at least 200 applicants concerning the legal process and public
support for registered employment. In terms of the promotion of the support office, 20 billboards
will be used and 5,000 leaflets will be distributed to the enterprises and employees in the region.
Two reports involving a situational analysis will be prepared, and five case studies that include
economic and legal conclusions that could be beneficial for the region will be conducted. Some
5,000 copies of these works will be distributed to relevant institutions.
Three informative seminars will take place in Istanbul, Izmir, and Kuşadası (one per location),
where travel agencies commonly carry out their activities. Some 50 agency representatives are
expected to attend each of these seminars. The total number of agencies that participate will be
150, while the total number of participants will be 300.
Two seminars for the enterprises (restaurants, entertainment venues, hotels, etc.) in Kuşadası
and the region as a whole will be organized. In total, 200 enterprises will be informed about
the support available for registered employment, legal process, accreditation system, and case
studies.
One cooperation seminar will be organized with the travel agencies and tourism enterprises
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Üniversiteler, STK’lar, kamu kuruluşları ve özel sektör katılımıyla gerçekleştirilecek konferansa
300 kişinin katılımı sağlanacaktır.

Röportaj - Fırat POLAT
Ekonomistler Derneği Genel Sekreteri
“TÜRSAB’la yaptığımız görüşmelerde ve toplantılarda, bölgemizde eksiklikler ve sıkıntılar olduğunu ve konu ile ilgili neler yapabileceğimizi görüştük. Kayıtlı istihdam oranlarının her geçen
gün artması memleketimize faydası olan bir durum. Bizim bu projeyle amacımız Türkiye’de kayıtlı
istihdamın arttırılması. Turizm sektörünü bu alanda öncü olarak görüyoruz. Turizm sektörü cari
açığı kapatmanızda en büyük etkendir.
TÜRSAB’la görüştüğümüz süreç içerisinde hep şunu gördük, acentalar önerdikleri oteli, restoranı, kafeleri bilmeden genellikle yönlendirme yapıyorlar. Hem Ege bölgesinde hem de Akdeniz
bölgesinde işçiler genellikle mevsimlik işçiler ve bu sektörde çalışanlarda kayıt dışılık oranı maalesef daha yüksek. Çünkü mevsimlik işçi olarak görünüyorlar. Buradan hareketle, bir süre sonra
çalışanlar şunu düşünmeye başlıyor, benim patronum bana yeteri kadar değer vermiyor, benim
sigortamı ödemiyor, geleceğimi garanti altına almıyor. Böyle olunca da çalışanlar işi sahiplenmiyor ve aidiyet duygusunu hissedemiyor. Bu da oradaki firmaların hizmetlerinin kötüleşmesine,
hizmet alan kişiler açısından bir memnuniyetsizliğe yol açıyor. Buradan yola çıkarak biz hem işletmelerin hem işçilerin hem buradan hizmet alan insanların hem de acentelerin ortak noktada
buluşabileceği bir platform yaratmak istiyoruz. Hem işçiler üzerinden hukuksal bir danışmanlık
hizmeti verelim, hem de firma ziyaretleri ile kayıtlı çalışmanın işverenlere vereceği teşvikleri anlatalım istiyoruz.
Projeye özel araştırmalar yapacağız. Bölgedeki genel durumu ölçmek için hem işçiler hem işverenler hem de turizm sektörü ne gibi gelişmeler yaşıyor konularını araştıracağız. Bir akreditasyon
sistemi geliştireceğiz. Bu sistem ilk etapta Kuşadası, Muğla ve Aydın bölgelerinde çalışan firmalarla ilgili işleyecek, sonraki etaplarda gelişme şansı var. Biz bu sistemle herkesin menfaatine
olacak bir sistem yaratmayı hedefliyoruz.
Proje kapsamında işçiler ve işverenler için tanıtım faaliyetlerimiz olacak. Türkiye’deki otoriteleri
bir araya getireceğimiz bilgilendirme seminerleri olacak. Ayrıca yurtdışında yapılmış en iyi örnek
projelerin yetkililerini Türkiye’ye davet edeceğiz. AB kapsamında bu tarz örnekler neler, ne gibi
uygulamalar yapılmış, alanlardaki uzmanlarla bir çalışma yapacağız.”

in Kuşadası, and information regarding the accreditation mechanisms and the activities of the
Support Office will be delivered. One hundred organizations are expected to come together during
the seminar.
Some 300 people will participate in a conference attending by representatives from universities,
NGOs, public institutions, and the private sector.

Interview - Fırat POLAT
Secretary General of Economists Association
“During our meetings with the TÜRSAB, we discussed the shortcomings and problems in our
region, as well as how we can overcome them. As registered employment increases, there will be
more benefits for our country. Our aim with this project is to increase registered employment in
Turkey. We see the tourism sector as a pioneer in this regard, since it is one of two sectors that are
service intensive. The tourism sector also has the biggest impact on covering the current deficit.
From this viewpoint, in the meetings we held with the TÜRSAB we saw that travel agencies
usually direct their customers without actually knowing the hotel, restaurant, or cafes. In both the
Aegean region and the Mediterranean region the employees are usually seasonal and, unfortunately,
the rate of unregistered employment is quite high. The reason for this is that employees are seen
as seasonal workers and the employer thinks only of his own benefit. With this in mind, after a
while the employees begin to think that their employer does not value them because they are
not subject to insurance and their futures are not guaranteed. As this is the case, the employees
do not have a sense of ownership or a sense of belonging with regards to the enterprise. This
leads to a degradation in the services provided by the firm and a decrease in the satisfaction of
the people who receive those services. Within this framework, we wanted to create a common
platform for the enterprises, employees, people who receive the services, and travel agencies. We
want to deliver legal counselling to the employees and we want to inform the employers about the
incentives for registered employment.
We will initiate research studies for this project. We will work on the general situation in the
region, as well as what kind of developments are available for both the employers and the tourism
sector. We will also develop an accreditation system.
This system will initially work as follows: at the beginning, it will cover firms in the Kuşadası,
Muğla, and Aydın regions; following that, it will have the potential to develop.
Within the scope of the project, we will offer many promotion activities for employees and
employers. There will be informative seminars where we will bring together the relevant Turkish
authorities. We will also invite the authorities behind the best example projects that are realized
abroad. We will conduct a study with experts in the field in order to see what examples and
practices exist in the EU.”
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Kuşadası’nda seyahat acentaları ve turizm işletmelerinin biraraya geleceği 1 adet işbirliği semineri gerçekleştirilecek ve bu seminerlerde akreditasyon mekanizması, Destek Ofisi faaliyetleri
hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 100 kuruluşun her bir programda biraraya gelmesi beklenmektedir.
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: 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
sanayiinde 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.
HEDEF GRUPLAR: Küçük tekstil işletmeleri ve küçük tekstil işletmelerine işveren küçük ve orta büyüklükteki işletmeler projenin hedef gruplarıdır.
TEMEL FAALİYETLER:
• Tekstil Koordinasyon Komitesi projenin ilk iki ayı içerisinde oluşturulacaktır. Komitenin amacı; tekstil sektörü ile ilgili Düzce ilinin sorunları ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,
çözüm önerilerinin oluşturulması, Düzce Tekstil sektörünün yeni teknolojilere ayak uy-

OBJECTIVE: This project aims to increase the awareness of those textile firms that are members of
the Düzce Chamber of Commerce. It also aims to increase registered employment by establishing a
coordination board, informing the public about the benefits of registered employment, encouraging
registered employment through regional and local training on topics such as public support and ISO, and
creating a platform to support sectorial and company-based institutionalization.
BACKGROUND INFORMATION: Turkey is one of the 8 largest textile exporters in the world and
among the most competitive 3 countries along with China and South Korea. It appears that the textile
and garment sector is concentrated in 3 provinces; Sakarya, Yalova and Düzce. According to the regional
chambers of commerce and industry data, out of the businesses primarily in the garments, lace-curtain
and embroidery, home textiles, fibers, yarns, fabrics, carpet and awning manufacturing areas, 33
percent is in Kocaeli, 25 percent is in Sakarya, 27 percent is in Düzce, 8 percent is in Bolu and 7 percent
is in Yalova. While the share of the region in total employment in the sector in overall Turkey is 2.9
percent, the weight of the sector in the regional economy is found as 1.36 percent. The province with
the highest share of employment in the sector in the total industrial employment is Düzce with around
40 percent. Manufacture of textiles and textile products, wood products and machinery and equipment
are significant in the industrial composition of Düzce. Textile industry, as the most developed industrial
sector in Düzce, constitutes 20 percent of industrial enterprises in the province, 25 percent of the
total industrial workforce and 2 percent of the industrial sector accounts in the province. Employing
unregistered, unqualified and uninsured workers and contract manufacturing are the biggest problems
of the textile industry. 80 percent of the workers at the garment workshops are women. Economic,
social and union situation of women is striking as it reflects how deep the exploitation is in this sector.
Because informality in this business sector is over 50 percent. According to the data, almost 80 percent
of the workers in the garment industry are unregistered. Unregistered employment ratio in the textile
and garment industry is at the level of 62 percent. Besides unregulated work; although daily working
time is 8 hours and overtime is 3 hours in the current laws, workers in this sector are working an average
of 12-13 or even 14 hours daily. With the overtime it totals to an abnormal working time that a normal
body can not withstand.
TARGET GROUPS: Small textile businesses and small and medium sized businesses that give jobs to
the small textile businesses are the target groups of the project.
MAIN ACTIVITIES:
• Textile Coordination Committee will be created in the first two months of the project. The purpose
of the Committee is to determine the problems and the needs of Düzce province related to the textile
sector, to prepare solution recommendations, to plan studies for Duzce textile sector to adapt to the
new technologies, to guide textile companies in branding, to organize trainings, workshops, seminars
and conferences for the needs of the sector. This committee will meet every two months. Textile
Coordination Committee is responsible for managing the updates of the Textile Platform. Activities
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AMAÇ: Proje ile Düzce Ticaret Odası üyesi tekstil firmalarının farkındalık düzeyini artırmak için koordinasyon kurulu oluşturularak kayıtlı istihdamın cazip bir seçenek olarak
getirileri hakkında bilgilendirmeler yapmak, devlet destekleri, ISO eğitimleri gibi eğitimlerle bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamı özendirmek, sektörel ve şirket bazlı kurumsallaşmayı desteklemek için platform oluşturarak kayıtlı istihdamı arttırmak amaçlanmaktadır.
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durabilmesi için çalışmaların planlanması, tekstil firmalarının markalaşma konusunda
yönlendirilmesi, sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitim, çalıştay, seminer ve konferansların organize edilmesidir. Bu komite her iki ayda bir toplanacaktır. Tekstil Koordinasyon
Komitesi Tekstil Platformunun güncellenmesinin yönetilmesinden sorumludur. Tekstil
Koordinasyon Komitesi’nde alınan kararlar doğrultusunda Tekstil Platformunda çevrimiçi
kurslar, seminerler vb. faaliyetler yürütülecektir.
• Düzce TSO’a bağlı 77 tekstil firması bulunmaktadır. Proje uygulama birimi projenin
4. ayında bu firmalara çalışma ziyaretleri düzenlemeye başlayacaktır. Bu çalışma ziyaretlerinde firmalar ile tanışılacak, proje anlatılacak ve kayıtlı istihdam kitapçığının tanıtımı yapılacaktır. Ayrıca proje kapsamında tekstil firmalarına yönelik düzenlenecek devlet
destekleri, ISO9001 ve OHSAS 18001 eğitimlerinin tanıtımı da yapılacaktır.
• Tekstil sektöründe bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamın 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 artırılması için kamu, meslek odası ve tekstil işletmeleri arasında üçlü sosyal diyalog mekanizmasının geliştirilmesi yoluyla kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel
aktörlerin kapasitelerinin artırılması için web platformu kurulması planlanmaktadır.
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BEKLENEN SONUÇLAR: Tekstil Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulması ve koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi, kayıtlı istihdamın avantajları ve kayıt dışı istihdamın
riskleri ile ilgili kitapçığın hazırlanması, tekstil şirketlerine çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi, devlet destekleri, ISO 9001 ve OHSAS 18001 eğitimlerinin verilmesi, faaliyetlerin
organize edilmesi hedeflenmektedir.

such as online courses, seminars, etc. will be carried out in the Textile Platform in line with the decisions
taken in Textile Coordination Committee.
• There are 77 textile firms registered to the Düzce CCI. Project implementation unit will begin to
organize study visits to these companies in the 4th month of the project. They will get acquainted
with the firms, explain the project and promote the registered employment booklet during these study
visits. In addition, trainings on the state aids for the textile companies, ISO9001 and OHSAS 1800 to be
organized under the project will be introduced.
• It is planned to establish a web platform for promoting registered employment at regional and
local level in the textile sector, for increasing registered employment by promoting company based
institutionalization in the textile sector and for increasing the capacities of the relevant local actors
regarding the combat against unregistered employment by developing tripartite social dialogue
mechanism between the public, trade associations and textile businesses in order to increase the level
of awareness among the employers and the employees with regard to social security as to show that
registered employment is a more attractive option.
EXPECTED RESULTS: The expected results are the establishment of a Textile Coordination Board,
coordination meetings being held, the preparation of a booklet on the advantages of registered
employment and the risks of unregistered employment, the conducting of study visits to textile firms,
and training sessions being organized on public support, ISO 9001, and OHSAS 18001.
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AMAÇ: Turizmde sigortasız çalışan 100 bireye mesleki İngilizce ve kariyer eğitimleri verilerek kapasitelerinin arttırılmasına ve istihdamda kalmalarına katkı sağlamak, meslek
liselerinin son sınıfında okuyan 200 öğrenciye ve işveren kanadında bulunan 120 kişiye sigortalı çalışma ve istihdam etme konularında verilecek seminerler yoluyla farkındalık kazandırarak kayıtlı istihdamı teşvik etmek, özellikle kadınların mesleki İngilizce ve kariyer
gelişiminde donanım kazanmalarıyla yasal çalışma bilincinin ve özgüvenin yerleşmesine
katkı sağlamak, düzenlenecek 2 adet çalıştay ve 1 adet panelle sosyal ortakların kapasitelerini arttırmak ve SGK Müdürlüğü’nün çalışmalarına katkı sağlamak, yerel yönetimler,
akademik kanat ve STK'lardan oluşan “Kayıt Altında Sürdürülebilir İstihdam Platformu”
geliştirmek amaçlanmaktadır.

OBJECTIVE: To contribute to increasing the capacity and sustainability of employment by delivering
business English and career training to 100 individuals who work as unregistered employees in the
tourism sector; to promote registered employment by raising awareness on working with insurance and
insured employment through seminars delivered to 200 senior class students of vocational high schools
and 120 employers; to contribute to awareness raising regarding legal labor; to establish self-confidence
by enabling employees and women in particular to improve themselves in terms of their business
English and their career; and to increase the capacity of the social partners by organizing two workshops
and one panel, as well as contributing to the work of the Social Security Provincial Directorate and
developing a Registered Sustainable Employment Platform with the NGOs, are among the objectives
of this project.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Adıyaman turizminin istihdam yapısını, sosyal uyum içinde
daha fazla ve daha iyi istihdam olanakları ile katkı yapılması oluşturmaktadır. Öncelik
ekseninde ise, sosyal paydaşlar arasında ortaklığın sağlanarak Adıyaman turizm sektöründe kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi yer almaktadır. Projenin arka planını oluşturan
durumların çerçevesini, ilgili kurum ve temsilcilerle yapılan fikir alışverişleri oluşturmaktadır. Bu süreçte Adıyaman yöresindeki yerel yönetim temsilcileri, ilgili sivil toplum örgütleri, akademi kanadı, ilin önde gelen işadamları ve kanaat önderleri ile yapılan odak
grup görüşmelerinde projenin hareket noktalarını oluşturan sorun şu şekilde belirlenmiştir; İldeki hizmet sektörünün önemli bir kolu olan turizmde kayıt dışı çalışan sayısı günden güne artmaktadır. Bu artış turizm piyasasında sigortasız işçi çalıştıran işletmelerle
sigortalı çalıştıranlar arasında haksız rekabete yol açmaktadır. Oluşan bu yapı turizm sektöründe işgücü devir oranını (işe giriş ve işi bırakma süresi) hızla artırmaktadır. Kayıt dışı
istihdamla beraber sunulan hizmetin kalitesi de düşmektedir.

BACKGROUND INFORMATION: Contributions made by more and better employment opportunities
in social cohesion constitute the employment structure of Adiyaman tourism. Promoting registered
employment in Adıyaman tourism sector by ensuring the partnership between the stakeholders is
included in the priority axis. Exchanging ideas with relevant institutions and representatives constitute
the framework of situations forming the project background. In this process, during the focus group
discussions made with the local government representatives in the Adıyaman region, relevant nongovernmental organizations, academics, leading businessmen and opinion leaders in the province,
the problem that constitutes the starting points of the project is defined as follows: Number of
unregistered workers in the tourism sector which is an important branch of the service sector in the
province is increasing day by day. This increase leads to unfair competition between the businesses that
employ uninsured workers and those that employ insured workers in the tourism market. This structure
increases the labor turnover rate (recruitment and job release time) rapidly in the tourism sector. Quality
of the services offered decreases with unregistered employment.

HEDEF GRUPLAR: Hedef gruplar ildeki toplumsal yaşam üzerinde etkisi olan kanaat
önderleri, turizm sektöründe kayıt dışı çalışan 100 birey, meslek liseleri son sınıfta okuyan 200 öğrenci ve işletme sahibi ve işveren konumunda olan 120 kişiden oluşmaktadır.

TARGET GROUPS: Target groups consist of the opinion leaders who have an impact on the social life
of the province, 100 unregistered individuals employed in the tourism sector, 200 students studying in
the senior class of the vocational high schools and 120 people who are business owners and employers.

TEMEL FAALİYETLER:
• Adıyaman turizm sektöründe artan kayıt dışı istihdam sorunun çözümüne; sosyal
paydaşlarla beraber alternatiflerin geliştirilmesi, bunun kamuoyuyla paylaşılıp toplumsal
farkındalık uyandırılması ve hedef grubun/nihai faydalanıcıların farkındalık ve kapasitelerinin artırılması yoluyla katkı sağlamaktır.
• 100 kursiyerin; önbüro, kat hizmetleri, servis, mutfak ve acentacılık kollarına ait
mesleki İngilizce ve kariyer gelişimi ile ilgili CV hazırlama, mülakat teknikleri ve sigortalı çalışma bilgisini kazanmaları ve bu yolla sektörde sigortalı olarak çalışmalarına katkı
sağlanmış olacaktır.

MAIN ACTIVITIES:
• To develop alternatives for the solution of the problem of increasing unregistered employment in
Adıyaman tourism sector with social stakeholders, to share it with the public and raise social awareness
and to contribute by raising awareness and capacity of the target group/final beneficiaries.
• To provide information to 100 trainees on professional English for front office, housekeeping, service,
kitchen and agency branches and CV preparation, interview techniques and insured work knowledge
related to career development and therefore to contribute them to work as insured in the sector.
• 200 senior students of vocational high schools will gain insured work awareness during the period
of transition to work.

PRE II COMPENDIUM
• It will be ensured that 120 people who are business owners or employers gain sector common
sense in employing insured people and keeping them employed.

• İşletme sahibi veya işveren konumunda bulunan 120 kişinin sigortalı istihdam etme ve istihdamda tutma konusunda sektörel sağduyu kazanması sağlanacaktır.

• Awareness about the benefits and community contribution of registered employment will
be raised in social partners and stakeholders, capacities of relevant local actors will be increased.

• Kayıtlı istihdamın getirileri ve topluma katkısı konusunda sosyal ortak ve paydaşlarda farkındalık uyandırılacak, konuyla ilgili yerel aktörlerin kapasiteleri artacaktır.

EXPECTED RESULTS: The project is expected to provide training to 100 trainees on topics such
as front office services, housekeeping, kitchen work, and agency services, as well as business
English and CV preparation for career development, interview techniques, and acquiring
knowledge on insured employment. These training sessions are expected to contribute to their
registered employment. The project is also intended to raise the awareness of 200 students
in the senior classes of vocational high schools regarding insured employment; to help 120
enterprise owners or employers to gain sectorial knowledge concerning insured employment and
the continuation of the insured employment; to raise awareness of the benefits of registered
employment and its contributions to society among the social partners and stakeholders; and to
increase the relevant capacity of the related local actors.

BEKLENEN SONUÇLAR: 100 kursiyerin ön büro, kat hizmetleri, servis, mutfak ve acentacılık
kollarına ait mesleki İngilizce, kariyer gelişimi ile ilgili CV hazırlama, mülakat teknikleri, sigortalı
çalışma bilgisi kazanmaları sağlanacak ve bu yolla da sektörde sigortalı olarak çalışmalarına katkı
sağlanmış olunacaktır. Meslek liselerinin son sınıfında okuyan 200 öğrenciye işe geçiş sürecinde
sigortalı çalışma bilinci kazandırılacaktır. İşletme sahibi veya işveren konumunda bulunan 120
kişinin sigortalı istihdam etme ve istihdamda tutma konusunda sektörel sağduyu kazanması
sağlanacaktır. Kayıtlı istihdamın getirileri ve topluma katkısı konusunda sosyal ortak ve paydaşlarda farkındalık arttırılacak ve konuyla ilgili yerel aktörlerin kapasiteleri arttırılacaktır.
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• Meslek liselerinin son sınıfında okuyan 200 öğrencinin işe geçiş sürecinde sigortalı çalışma
bilincini kazanmış olacaktır.
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ORTAKLAR:
Odaları Birliği
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226
TRH1.3.PREII/P-03/226
Kayıtsız Çalışmaya Kayıtsız Kalmıyorum
Şanlıurfa Kalkınma Derneği
Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar
€ 264.855,73
Şanlıurfa

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
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226
TRH1.3.PREII/P-03/226
I Do Not Stand Idle by Undeclared Work
Şanlıurfa Development
Association
PARTNERS: Şanlıurfa Union of Chamber of Merchants and Craftsmen
PROJECT BUDGET:
€ 264.855,73
PROVINCES COVERED:
Şanlıurfa

PRE II COMPENDIUM
OBJECTIVE: To contribute to increasing registered employment by training qualified staff in the
education sector; to contribute to increasing registered employment with the assistance of activities
carried out in the province concerning unregistered employment; to increase registered employment
in the education sector by delivering training and providing internships on child care to 40 women who
have at least a primary school education; to raise awareness about social security and the benefits of
registered employment among employees and employers in Şanlıurfa province; to facilitate cooperation
on unregistered employment among local actors in Şanlıurfa province; and to promote and increase the
capacity of the related actors.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Türkiye’de kayıt dışılık 2004 ve 2011 yılları arasında yüzde 53'ten yüzde 40'a gerilemiştir. 2012 yılında ise bu oran %38'lere kadar gerilemiştir. Ancak oran düşüşe
geçse de kayıt dışı istihdam hala ülkemizin en önemli sorunlarından birisidir. Bu oranın çok daha
aşağılara çekilmesi ülkemizin çalışma hayatındaki birçok yapısal sorunun giderilmesinde büyük
önem taşımaktadır. Türkiye’de olduğu gibi, 2011 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına
göre nüfusu 1.716.254 olan, Şanlıurfa ilinde de kayıt dışı istihdam en önemli sorunlar arasındadır.
Yıllar itibariyle düşme eğiliminde olmakla birlikte Şanlıurfa ili kayıt dışı istihdam oranları Türkiye
ortalamasının oldukça üstündedir. 2004 yılında toplam istihdamın % 80’i kayıt dışı iken 2011
yılı itibariyle bu oran % 60'lara kadar gerilemiştir. Şanlıurfa’da istihdam ve işgücüne katılma
oranının Türkiye’nin çok gerisinde olduğu ve işsizlik ve kayıt dışı istihdam oranının ise Türkiye
ortalamasının çok üstünde olduğu görülmektedir.

BACKGROUND INFORMATION: Unregistered employment in Turkey declined from 53 percent to 40
percent between 2004 and 2011. In 2012, the same ratio declined down to 38%. However, although the
ratio is declining, unregistered employment is still one of the most important problems of our country.
Further lowering this ratio is of great importance in resolving many structural problems in the working
life of our country. As in Turkey, unregistered employment is also among the most important problems
in Şanlıurfa province which has a population of 1,716,254 according to the results of 2011 Address Based
Population Registration System. Although it has a decreasing trend over the years, Şanlıurfa province
unregistered employment rates are well above the Turkey average. While 80% of total employment
was unregistered in 2004, this ratio decreased down to 60% by 2011. It appears that the employment
and the labor force participation rates in Şanlıurfa is much lower than those in Turkey and unregistered
unemployment rate is much higher than the Turkey average.

HEDEF GRUPLAR: Şanlıurfa ilinde 18-40 yaş arası “Çocuk Bakım Elemanlığı kursuna katılacak
olan 40 kadın kursiyer, kayıt dışı istihdamın zararları ve kayıtlı çalışmanın faydaları hakkında
farkındalık ve toplumsal bilinç oluşturulması için il genelinde bulunan 8 adet meslek lisesinde
düzenlenecek “Kayıt dışı İstihdam ile Mücadele” seminerlerine katılacak 800 öğrenci, 80 öğretmen ve Şanlıurfa ili ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenecek olan “Kayıt dışı İstihdam” konulu resim ve slogan yarışması ile ulaşılacak 586965 öğrenci
projenin hedef gruplarını oluşturmaktadır. Ayrıca, bu öğrencilerin aileleri arasında da kayıt dışı
istihdamla mücadele konusunda farkındalık oluşacaktır.

TARGET GROUPS: 40 women trainees between the ages of 18 and 40 who will participate in "Childcare
Personnel" course in Şanlıurfa province, 800 students and 80 teachers who will attend the "Combat
Against Unregistered Employment" seminar to be organized in 8 vocational high schools in the province
for creating awareness and social awareness about the disadvantages of unregistered employment and
the benefits of the registered employment and 586965 students who will be reached by the painting
and slogan contest on "Unregistered Employment" to be organized among the students studying in
primary and secondary schools in Şanlıurfa province constitute the target groups of the project. Also
the awareness about the combat against unregistered employment will be raised among the families
of these students.

TEMEL FAALİYETLER: Ülkemizde ve ilimizde kayıt dışı istihdam sorununa karşı toplumsal
bir bilincin oluşturulması, kayıt dışılık ile mücadele açısından çok büyük bir önem taşımaktadır.
Proje ile birlikte kayıtlı istihdamın teşviki için 8 teknik ve meslek lisesinde yapılacak olan farkındalık ve seminer çalışmalarına yaklaşık 800 öğrenci ve 80 öğretmen katılacaktır. Yine kayıtlı
istihdamın teşviki için düzenlenecek olan ve tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’lar, işçi
ve işveren sendikaları, meslek odaları ve üyelerinden yaklaşık 400 kişinin katılımı ile seminer düzenlenecektir. İlk ve orta öğretimlerde düzenlenecek olan resim ve slogan yarışmaları ile ilimizdeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında okuyan 586.965 öğrenci arasında farkındalık oluşturularak,
yapılacak olan yarışmalara 1000 öğrenci katılacaktır. Proje süresince devam edecek olan faaliyetlerde kullanılacak olan 5000 el ilanı, 1500 poster ve afiş, 9 yerel gazetede duyurular, basın

MAIN ACTIVITIES: Creating social awareness against the unregistered employment problem in our
country and in our province is very important for the combat against unregistered employment. Around
800 students and 80 teachers will attend to the seminars and the awareness activities to be conducted
in the project at 8 technical and vocational schools for the promotion of registered employment. Also a
seminar will be held for the promotion of registered employment with the participation of around 400
people from all public institutions, local authorities, NGOs, worker and employer unions, chambers of
trade and their members. Awareness of 586,965 students in primary and secondary schools will be raised
with the painting and slogan competitions to be organized for primary and secondary education, 1000
students will participate in the competitions to be organized. Awareness on the importance of social
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AMAÇ: Şanlıurfa ilinde eğitim sektöründe çalışacak kalifiye eleman yetiştirmek yoluyla kayıtlı
istihdamın arttırılmasına katkıda bulunmak, kayıt dışı istihdam konusunda düzenlenecek etkinlikler yardımıyla ildeki kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamak, en az ilkokul mezunu
40 kadının çocuk bakım elemanlığı alanında eğitilmesi ve stajı ile eğitim sektöründeki kayıtlı
istihdamı arttırmak, Şanlıurfa ilinde işçi ve işverenlere yönelik olarak sosyal güvenlik bilincinin
oluşturulmasına katkı sağlamak ve kayıtlı istihdamın cazibesine yönelik farkındalık oluşturmak,
kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda Şanlıurfa ilinde ilgili yerel aktörler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak, teşvik etmek ve ilgili aktörlerin kapasitelerini arttırmak amaçlanmaktadır.
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bildirileri, yerel gazete haberleri, 10000 broşür, 1000 kayıtdışı istihdam el kitabı, 500 dosya, 500
kalem, 500 bloknot, 500 tişörtten oluşan bir kit ile farkındalık ve sosyal güvenliğin önemi bilinci
oluşturulacaktır. Yapılacak olan seminerler, yarışmalar ve her türlü medya ürünleri ile ilk ve orta
öğretimlerde okuyan öğrenciler, öğretmenler, kamu kurumları, STK’lar, işçi ve işveren sendikaları, yerel yönetimler ve toplumda kayıtlı çalışma bilincinin gelişmesini ve yerleşmesini sağlayarak,
kayıt dışı çalışmayı azaltmaya katkı sunacaktır.
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BEKLENEN SONUÇLAR: Çocuk bakım elemanlığı kursuna katılacak olan 40 kursiyerin seçilmesi, kursiyerlere toplam 936 saat teorik eğitimler verilerek 30 gün eğitim stajı yaptırılması
sağlanacaktır. “Kayıtsız Çalışmaya Kayıtsız Kalmıyorum” konusunda 9 seminer, “Kayıtsız Çalışmaya Kayıtsız Kalmıyorum” konulu yarışma ve sergi düzenlenecektir. Şanlıurfa ilinde kayıt dışı
istihdamla mücadele konusunda ilgili taraflar ve kamuoyunda işbirliği ve farkındalık oluşturulması sağlanacaktır.

security will be created with a kit consisting of 5000 flyers, 1500 posters and banners, announcements
in 9 local newspapers, press releases, local newspaper reports, 10,000 brochures, 1000 unregistered
employment manuals, 500 files, 500 pencils, 500 notebooks, 500 T-shirts to be used in the activities
throughout the project. The seminars and competitions to be held and all kinds of media products will
contribute to the reduction of unregistered employment by ensuring the development and adoption
of registered employment awareness by the students studying in primary and secondary education,
teachers, public institutions, NGOs, worker and employer unions, local governments and the society.
EXPECTED RESULTS: To select 40 trainees to attend the child care training; to deliver a total of 936
hours of theoretical training on child care; to provide a 30-day internship opportunity; to organize nine
seminars on “I Do Not Stand Idle by Undeclared Work”; to organize a competition and an exhibition
entitled “I Do Not Stand Idle by Undeclared Work”; and to increase cooperation and awareness among
the related parties and the general public regarding the struggle against unregistered employment are
among the expected results of this project.
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REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:

230
TRH1.3.PREII/P-03/230
TR-33 Düzey - II Bölgesinde Kayıtdışı
İstihdamla Mücadele Projesi
FAYDALANICI KURUM:
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası
ORTAKLAR:
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası,
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
PROJE BÜTÇESİ:
€ 204.932,70
KAPSANAN İLLER:
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:

230
TRH1.3.PREII/P-03/230
Project of Struggling Against Unregistered
Employment in the TR-33 NUTs - II Region
BENEFICIARY INSTITUTION:
Uşak Chamber of Commerce and
Industry
PARTNERS:
Afyonkarahisar Chamber of Commerce and Industry,
Manisa Chamber of Commerce and Industry,
Kütahya Chamber of Commerce and Industry
PROJECT BUDGET:
€ 204.932,70
PROVINCES COVERED:
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak

HİBE PROJELERİ / GRANT PROJECTS

25

KİTUP II TANITIM KİTABI
136
AMAÇ: TR-33 bölgesinde kayıt dışı çalışmanın en fazla görüldüğü sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler ile bu işletmelerde kayıt dışı çalışanların bilgilendirilmesi yoluyla
kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, kayıt dışı istihdamın yaygın olduğu işletmelerin teşviklerden yararlanması konusunda yol gösterilerek kayıt altına girmenin özendirilmesi,
yenilikçi yöntemler ve iyi uygulamaların transferi ile kayıt dışı istihdamın azaltılması
amaçlanmaktadır.
ARKA PLAN BİLGİLERİ: TR-33 düzey-2 bölgesi Uşak, Afyon, Kütahya ve Manisa illerinden
oluşmaktadır. Bölge illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamalarında çevre illerin gerisinde ve
ülke geneline göre orta sıralarda yer aldığı görünmektedir. Son 20 yıl içerisinde bölgenin sektörel
yapısında ülke genelinde olduğu gibi tarımdan sanayi ve hizmetlere yönelen bir dönüşüm yaşanmaktadır. Söz konusu dönüşüm sürecinin önemli sonuçlarından biri bölgede kayıtdışı istihdam
oranında yaşanan artış olmuştur. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2014-2023 Bölgesel
Kalkınma Planına göre 2012 yılı verileri kapsamında bölgede kayıt dışılık oranı %45,2 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka deyişle bölgede yaklaşık her iki kişiden birisi kayıtdışı çalışmaktadır. Bu durum
bölgede iş güvencesinden üretimde aksamalara kadar bir çok soruna sebep olmaktadır.
HEDEF GRUPLAR: TR-33 bölgesinde projede seçilen sektörlerde faaliyet gösteren birebir koçluk desteği alacak en az 100 işletme, genel bilgilendirmelere katılacak her sektörden en az 400 işletme, kurumsallaşma eğitimine katılacak her sektörden en az 100
işletme olmak üzere toplamda en az 600 işletme, projenin hedef grupları arasındadır.
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TEMEL FAALİYETLER:
• Projenin uygulanacağı TR-33 bölgesinde kayıtlı istihdamın teşviki konusundaki çalışmalar bölge iller için önemli olan sektörlerde yürütülecektir. Proje çerçevesinde özellikle
sektörler için yürütülecek koçluk desteği ve kurumsallaşma eğitimleri öncesinde söz konusu sektörler kayıt dışılığın mevcut durumu, sebepleri, firmaların tutum ve yaklaşımları,
kayıtlı istihdamın teşviki konusunda izlenmesi gereken yöntemleri kapsayacak bir analiz
çalışması gerçekleştirilecektir.
• Proje hedeflerine ve beklenen sonuçlara ulaşılması için proje kapsamındaki önemli
faaliyetlerden biri kayıt dışı mücadele için “Koçluk Desteği” sağlanmasıdır. Bu kapsamda, yapılacak çalışmalara destek sağlamak amacıyla koçluk destek ekibi oluşturulacaktır.
Koçluk ekibi her ilden 3 kişi olmak üzere toplam 12 kişilik bir ekipten oluşacaktır. Koçluk
destek ekibi içerisinde yer alacak kişilere “Kayıtlı İstihdam Koçu” sıfatı verilecektir.
• Proje kapsamında belirlenen 12 kişilik koçluk destek ekibine, kayıtlı istihdamın teşviki konusundaki önemli hususlar çerçevesinde eğitimcilerin eğitimi desteği verilecektir.
Eğitim ile koçluk desteği ekibinde yer alacak kişilerin firmalara gitmeden önce kayıtlı istihdam konusunda mevzuattan kaynaklanan önemli konuları öğrenmeleri sağlanacaktır.

OBJECTIVE: To promote registered employment by informing those enterprises that are present in
sectors where unregistered employment in frequently seen, as well as the employees working in these
enterprises in the TR-33 region, about the disadvantages of unregistered employment; to promote
registered employment by providing guidance on the incentives for registered employment available for
the enterprises in which unregistered employment is high; and to decrease unregistered employment
by means of innovative methods and the transfer of best practices are among the objectives of this
project.
BACKGROUND INFORMATION: TR-33 level-2 region consists of Uşak, Afyon, Kütahya and Manisa
provinces. It is observed that regional provinces are behind the surrounding provinces and in the middle
in the overall country in terms of the socioeconomic development rankings. Within the last 20 years,
there has been a transformation in the structure of the region from agriculture to the industry and
services as in the country. One of the important consequences of this transformation process is the
increase in the number of unregistered employment in the region. According to the 2014-2023 Regional
Development Plan prepared by Zafer Development Agency, the ratio of informality in the region is
realized as 45.2% within the 2012 data. In other words, around one of each two people in the region
is working as unregistered. This situation causes many problems in the region, from job security to
disruptions in production.
TARGET GROUPS: A total of at least 600 businesses; at least 100 businesses operating in the
T-33 region, in sectors selected in the project, that will get one on one coaching support, at least 400
businesses from all sectors that will participate in public information campaign, at least 100 businesses
in all sectors that will attend the institutionalization training are among the target groups of the project.
MAIN ACTIVITIES:
• Studies on the promotion of registered employment in the T-33 region where the project will be
implemented will be carried out in the sectors important for the provinces in the region. Within the
scope of the project, especially before the coaching support and institutionalization training to be
conducted for the sectors, an analysis covering the current status and the reasons of informality in said
sectors, the attitude and approach of the companies, the method to be observed in the promotion of
registered employment will be conducted.
• One of the important activities of the project to achieve the project objectives and expected results
is the "Coaching Support" to be provided for the combat against unregistered employment. In this
context, a coaching support team will be formed to provide support to the studies to be conducted.
Coaching team will consist of a total of 12 people, including 3 people from each province. Coaching
support team members will be called as the "Registered Employment Coach".
• Trainer training support will be provided to the coaching support team of 12 persons specified in the
project within the framework of important issues regarding the promotion of registered employment.
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• TR-33 bölgesindeki işletmelerin genç kuşak sahiplerine yönelik, kayıt dışı ile mücadele odaklı kurumsallaşma eğitimi verilecektir. Eğitimin amacı genç kuşak işletme sahiplerinin kayıt dışılık konusunda bilinçlenmesini sağlamaktır. Eğitimler her ilde ayrı ayrı
düzenlenecektir. Eğitimlere her ilden en az 25 işletme temsilcisi olmak üzere toplamda
en az 100 işletme temsilcisi katılacaktır. Söz konusu temsilcilerin %50’sinin kadın olması
sağlanacaktır.
• Projenin hedef grubu içeresinde yer alan ve orta vadede kayıt dışı çalışma riski bulunan öğrencilerin kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendirilmeleri hedeflenmektedir. Faaliyetler her ilde bulunan meslek liseleri ve meslek yüksekokullarından belirlenecek 50
kişilik öğrenci grubu ile gerçekleştirilecektir. Toplamda 200 öğrenciye ulaşılması planlanmaktadır.
BEKLENEN SONUÇLAR: Bölgede işverenler, işletme yöneticileri ve çalışanlarda kayıtlı
istihdam konusunda bilgi ve istek oluşturulması, seçilen her sektörden en az 10 işletme
toplamda 100 işletmede kayıt dışı istihdamın önlenmesi hedeflenmektedir. Kurumsallaşma eğitimleri ile kayıt dışılığın engellenmesi teşvik edilecektir. Almanya’dan iyi uygulama transferi ile yerel aktörlerin kapasite gelişimine katkı sağlanacaktır. Kayıt dışı
istihdamla mücadele konusunda yapılan genel bilgilendirmeler ile TR-33 bölgesi halkında
farkındalık ve kapasite oluşturulması sağlanacaktır.

It will be ensured with the training that coaching support team members learn the key legislation issues
about registered employment before they go to the companies. With the training, the coaching support
team will be informed about the issues such as the incentives and support received by a business, what
has to be done to receive them, the penalties in that area, services required by the business in that area.
• Institutionalization training focused on the combat against unregistered employment will be
provided to the young generation business owners in the T-33 region. The purpose of the training is to
ensure raising awareness of young generation business owners on unregistered employment. Training
will be organized separately in each province. At least a total of 100 business representatives; at least
25 business representatives from each province will attend the training. It will be ensured that 50% of
said representatives are women.
• It is aimed to raise awareness on registered employment of the students included in the project
target group and at risk of unregistered employment in the medium-term. Activities will be carried out
with the student group of 50 people to be selected from vocational high schools and vocational higher
education schools in each province. It is planned to reach 200 students in total.
EXPECTED RESULTS: This project expects to create knowledge and willingness concerning registered
employment on the part of employers, enterprise managers, and employees in the region; to prevent
unregistered employment at a minimum of ten enterprises in each sector and to prevent it at 100
enterprises in total; to promote the prevention of unregistered employment through institutionalization
training; to increase the capacity of local actors by transferring best practices; and to create awareness
and increase capacity in the TR-33 region regarding the struggle against unregistered employment by
delivering general information.
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Eğitim ile bir işletmenin hangi teşvik ve desteklere sahip olduğu, bunlar için neler yapması gerektiği, bu alanda cezaların neler olduğu, işletmelerin bu alanda ne gibi hizmetlere
ihtiyaç duyduğu gibi konularda koçluk destek ekibi bilgilendirilmiş olunacaktır.
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SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

238
TRH1.3.PREII/P-03/238
İş Dünyası Kayıtsız Kalmıyor
Süleyman Demirel Üniversitesi
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası
€ 227.954,61
Burdur, Isparta

REFERENCE NO:
238
CONTRACT NO:
TRH1.3.PREII/P-03/238
PROJECT NAME:
Business World Bothers Employment
BENEFICIARY INSTITUTION:
Süleyman Demirel University
PARTNERS:
Isparta Chamber of Commerce and Industry
PROJECT BUDGET:
€ 227.954,61
PROVINCES COVERED:
Burdur, Isparta
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: Türkiye'de kayıt dışı istihdam sorunu; yıllar itibariyle nüfus
oranında yaşanan değişim ve sanayi ve hizmetler sektörünün sayısı giderek artan işgücüne aynı oranda istihdam yaratamaması sonucu; ekonomik, mali ve sosyal düzeni
tehdit eder hale gelmiştir. TÜİK verilene göre, Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik
kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı 2014 yılı Haziran döneminde %36,4 olarak
gerçekleşmiştir. Bu oran, uygulanan hükümet politikaları ve farkındalık projeleri sayesinde kademeli olarak düşmüş olsa da, halen istenilen rakamlara ulaşılamamıştır. Kayıt dışı
istihdam sorununun karmaşıklığı ve bu sorunu ele alacak çeşitli girişimlerde çok sayıda
aktörün (hükümet, işçi, işveren, sivil toplum kuruluşları, üniversite gibi) varlığı dikkate
alındığında kısa dönemli ve geçici çözümler yerine, orta ve uzun vadeli etkili bir stratejinin
gerekli olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir bir stratejinin oluşmasına katkıda
bulunmak fikriyle hayata geçirilmesi planlanan projemizin genel amacı, sosyal işbirliğine
dayalı bir çalışma yöntemiyle sorunun kaynaklarına inip, yine sorunun bileşenlerinin bir
araya gelmesi suretiyle sorunun taraflarının ortak bir noktada birleştirilmesi suretiyle
bilinçlendirme ve farkındalığa yönelik çözümler üretmektir.
HEDEF GRUPLAR: Proje hedef grupları arasında; Isparta Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 2500 firmanın işletme sahipleri, yönetici ve çalışanları, Isparta’da faaliyet gösteren 4
iş adamı derneği ve bu derneklere kayıtlı 300 KOBİ‘nin yöneticileri ve çalışanları, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları ve Isparta Serbest Mali Müşavirler Odası yöneticileri
ve üyelerinden oluşan yaklaşık 500 kişi, proje iştirakçilerinden Isparta’nın önde gelen büyük ölçekli firmaları yöneticileri ve bu firmaların 350 çalışanı, ilde bulunan 10 lise ve dengi

OBJECTIVE: To form a Common Wisdom Platform comprised of at least 20 people in order to remedy
the lack of communication and coordination between legal public institutions (e.g., Social Security
Institution, Turkish Employment Agency) and other professional organizations falling within the
scope of public institutions (chambers of commerce and industry, chambers of merchants) and nongovernmental organizations (businessmen associations, women’s associations, disabled associations);
to organize meetings during and after the project in coordination with such organizations; to influence
public opinion in order to prevent unregistered employment; to deliver the relevant administrative
regulations to local actors in an efficient manner through awareness raising, the delivery of knowledge,
and training activities; to tackle the struggle at a grass roots level; to increase the capacity of the
relevant stakeholders by organizing seminars, workshops, and video conferences on struggling against
unregistered employment with the cooperation of the Isparta Chamber of Commerce and Industry,
the Isparta Social Security Provincial Directorate, and Süleyman Demirel University; to raise awareness
among the public by making use of every tool that can reach them (leaflets, posters, radio, newspapers,
main news bulletin, TV programs) so as to influence the adoption of a different perspective towards
employees and employers are among the objectives of this project.
BACKGROUND INFORMATION: Unregistered employment problem in Turkey has become threatening
the economic, financial and social order as a result of the annual change in the population and the
industry and service sectors to fail to create jobs to the growing labor sector at the same rate. According
to TSI data, the ratio of employees working without being registered to any social security institutions
in Turkey was realized as 36.4% in June 2014. Although this ratio gradually decreased thanks to the
government policies and awareness projects implemented, still it has not reached the desired figures.
Considering the complexity of the unregistered employment problem and the existence of many
actors (such as the government, workers, employers, civil society organizations, universities) in various
initiatives to address this problem, it is clear that a medium and long term effective strategy is required
instead of short-term and temporary solutions. The overall objective of our project planned to be
implemented with the idea of contributing to a sustainable strategy is to find solutions for raising
awareness and consciousness by retracing the causes of the problem with a study method based on
social cooperation and bringing together the relevant parties at a common point by combining the
components of the problem.
TARGET GROUPS: Project target groups include the business owners, managers and employees of
2500 companies registered to Isparta Chamber of Commerce and Industry, 4 employer associations
operating in Isparta and the managers and employees of 300 SMEs registered to these associations,
approximately 500 people consisting of the officers and members of the Confederations of the Workers
and Employers Unions and Isparta Chamber of Independent Public Accountants, managers and 350
employees of the leading large-scale companies of Isparta participating in the project, 2000 students
from 10 high schools and vocational schools in the province and 1000 students studying in Süleyman
Demirel University, 100,000 people consisting of various sections of society who will attend the
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AMAÇ: Kamu kurumlarının kendi aralarında (SGK, İŞKUR, vb.), kamu kurumu niteliğindeki diğer meslek kuruluşları (ticaret ve sanayi odası ile esnaf odaları) ile sivil toplum
örgütleri (iş adamları dernekleri, kadın dernekleri, engelli dernekleri) arasında ve işletmelerle yaşadığı iletişim eksikliği ve koordinasyonsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla en az 20 kişinin yer aldığı Ortak Akıl Platformunun oluşturulması, proje süresince
ve devamında koordinasyonlu bir şekilde sürekli toplantılar düzenlenmesi ve kayıt dışı
istihdamı önlemek amacıyla kamuoyu oluşturulması amaçlanmaktadır. Farkındalık, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleriyle yasal ve idari anlamda yapılan düzenlemelerin yerel
aktörlere etkin bir şekilde aktarılması ve bu mücadelenin toplumun tüm tabanına yayılması; Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliği ile kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda seminer,
çalıştay ve konferanslar yaparak ilgili yerel aktörlerin kapasitelerinin arttırılması; sürekli
olarak topluma ulaşılabilen yerel düzeyde her aracın kullanılmasıyla (broşür, afiş, radyo,
gazete, ana haber bülteni, tv programı) toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesi ve
bilgilendirilmesi; hatta kayıtsız çalışanlara ve çalıştıranlara farklı bir gözle bakılmasına
yol açacak derinlikte etkileme sağlanması amaçlanmaktadır.
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okulun 2000 öğrencisi ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyan 1000 öğrenci, İl Müftülüğü
tarafından verilecek vaaz, hutbe, nasihat ve konferanslara katılacak olan toplumun çeşitli kesimlerinden oluşan 100.000 kişi, İŞKUR Isparta İl Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanları yer almaktadır.
TEMEL FAALİYETLER:
• Projeye katılan paydaşların, proje sona erdikten sonraki düşünce, tecrübe, görüş ve önerileri üniversite bünyesinde oluşturulacak "İstihdam Sorunları Araştırmalar Merkezi" bünyesinde
derlenerek politika aracına dönüşmesi sağlanarak projenin sonraki dönemlere etkisi kurumsallaştırılacaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde oluşturulacak ve Ticaret Odası ile etkin
olarak çalışacak "İstihdam Sorunları Araştırmalar Merkezi" aktif hale getirilerek başta kayıt dışı
istihdam sorunu olmak üzere diğer sosyal sorunlarının tartışıldığı ve akademik araştırmaların
yapıldığı bir niteliğe kavuşacaktır. Bu merkez, başta kayıtdışı istihdam sorunu olmak üzere bütün
istihdam sorunları konusunda lisansüstü çalışmaları destekleyecek, nitelikli çalışmaların yapılmasına zemin hazırlayacak ve sonuçlarını kamuoyu ve bürokratik mekanizmalar ile paylaşacaktır.
Bu konu Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi
Bölümünce gerçekleştirilecektir.
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• Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının koordinasyonunda ilde
aktif faaliyette bulunan 4 işadamı derneğinin yöneticileri ile ilin önde gelen seçilmiş işletmelerinin sahipleri ve yöneticileri, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonu üye ve yöneticileri ve Serbest Mali Müşavirler Odası üyeleri, Süleyman Demirel Üniversitesinin konusunda uzman akademisyenleri ve konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya getirilmesi ile sorunun çözümü
konusunda fikir alışverişinin yapılabileceği ortak akıl toplantılarının devamlılığı sağlanacaktır. Bu
konunun devamlılığında Ticaret ve Sanayi Odası ile Üniversite aralarında yapacakları bir protokol
ile bu platformun etkinliğinin alt yapısını oluşturacaklardır.
• Uzman akademisyenler, SGK ve İŞKUR yetkilileri tarafından eğitimlerin en etkin ve verimli şekilde geçmesi ve kayıt dışı istihdamı azaltıcı, kayıtlı istihdamı teşvik edici müfredat hazırlanacak
ve müfredata uygun ders içerikleri belirlenecektir. Müfredatta yer alan konular için kolay anlaşılabilen kitaplar, kitapçıklar ve eğitici materyaller hazırlanacaktır. Kayıtlı istihdamın güçlendirilmesi
amacıyla işverenlerin, ilgili personellerin ve toplumun diğer kesimlerinin ihtiyacı olan alanlarda
Isparta Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı işletmelerin yönetici ve çalışanlarından oluşan yaklaşık
5000 kişiye, İş Adamı Derneklerinde toplamda 600 kişiye, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları Yöneticileri ve Isparta Serbest Mali Müşavirler Odası üyelerinden oluşan yaklaşık 500 kişiye eğitimler verilecektir. Ayrıca 2000 lise öğrencisi ve 1000 üniversite öğrencisi için bilinçlendirme
seminerleri düzenlenecektir.
• Proje sürecince 10 adet seminer ve 2 adet arama konferansı verilecek ve 3 adet çalıştay yapılacaktır. Çalıştaylardan biri ulusal ve uluslararası üniversitelerin konusunda uzman akademis-

sermons, khutbahs, advices and conferences to be given by the Provincial Office of Mufti, TEI
Isparta Provincial Directorate officials and employees.
MAIN ACTIVITIES:
• Ideas, experiences, opinions and suggestions of the stakeholders involved in the project
will be compiled within the "Employment Issues Research Center" to be established within the
university and turned into a policy tool and the influence of the project in the future periods
will be institutionalized. "Employment Issues Research Center" that will be established within
Süleyman Demirel University and effectively work with the Chamber of Commerce will be opened
and become a center where other social problems as well as unregistered employment issue is
discussed and academic research is conducted. This center will support graduate studies on all
employment issues, primarily on the unregistered employment issues and it will pave the way
to high quality studies and share the results with the public and the bureaucratic mechanisms.
This section will be conducted by Süleyman Demirel University, Faculty of Economics and
Administrative Sciences, Labor Economics Department.
• Sustainability of the common sense meetings where views can be exchanged for the solution
of the problem will be ensured by bringing together the officers of 4 employer associations,
owners and managers of selected leading businesses in the province, members and officers of
the Confederation of Workers and Employers Unions, members of the Chamber of Independent
Public Accountants, expert academics of Süleyman Demirel University and public institutions
and organizations related to the subject under coordination of Süleyman Demirel University
and Isparta Chamber of Commerce and Industry. After this activity, Chamber of Commerce and
Industry and the University will create basis for the activity of this platform with a protocol to be
made between them.
• A curriculum reducing unregistered employment and promoting registered employment
will be prepared and course content suitable for the curriculum will be determined by
expert academics, SSI and TEI officials for the training to be effective and efficient. Easily
understandable books, booklets and educational materials will be prepared for the subjects in
the curriculum. Training will be provided in order to strengthen the registered employment in the
fields required by employers, related employees and other sections of the society to around 5000
people consisting of managers and employees of the businesses registered to Isparta Chamber
of Commerce and Industry, a total of 600 people from Businessmen Associations, around 500
people consisting of the executives of the Confederation of Workers and Employers Unions and
the members of Isparta Chamber of Independent Public Accountants. Also awareness raising
seminars will be organized for 2000 high school students and 1000 university students.
• 10 seminars and 2 conference calls and 3 workshops will be held during the project. One of the
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BEKLENEN SONUÇLAR: Bilinç arttırma faaliyetleri kapsamında tüm yerel aktörlerin ve toplumun farklı kesimlerinden temsilcilerin yer aldığı açılış ve kapanış toplantıları gerçekleştirilecektir.
Kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki diğer meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve
işletmelerin yöneticilerinden oluşan en az 20 kişinin yer aldığı Ortak Akıl Platformu kurulacak,
proje süresince ve devamında koordinasyonlu bir şekilde sürekli toplantılar düzenlenip, kayıt dışı
istihdamı önlemek amacıyla kamuoyu oluşturulacaktır. Kayıtlı istihdamın güçlendirilmesi amacıyla işverenlerin ve ilgili personelin ihtiyacı olan alanlarda Isparta Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı işletmelerin yönetici ve çalışanlarından oluşan yaklaşık 5000 kişiye, iş adamı derneklerinden
toplamda 600 kişiye, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları yöneticileri ve Isparta Serbest
Mali Müşavirler Odası üyelerinden oluşan yaklaşık 500 kişiye eğitimler verilecektir. Sosyal güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla eğitim kurumlarında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri
kapsamında ilde bulunan 10 lise ve dengi okulun 2000 öğrencisine ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nde okuyan 1000 öğrenciye seminer ve konferanslarla kayıt dışı istihdamın nedenleri,
sonuçları ve sosyal güvenlik kurumunun yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.

workshops will be held with the participation of expert academics from national and international
universities, leading figures in the business world, the ministers and undersecretaries related to
the subject and it will have an international dimension. At least 50 people will be invited to the
seminars and 40 participants from the province and 20 participants from outside the province
will be invited to the workshops. Also 2 speakers from abroad will be invited to the international
workshop.
EXPECTED RESULTS: This project is intended to organize opening and closing meetings
during which representatives from all local actors and different segments of the public will take
part in awareness raising activities; to establish a Common Wisdom Platform comprised of at
least 20 people from the executives of legal public institutions, professional organizations falling
within the scope of public institutions, non-governmental organizations, and enterprises; to
organize regular coordinated meetings during the project; and to influence public opinion in order
to prevent unregistered employment. The project is also expected to deliver training sessions
with the purpose of strengthening registered employment in fields where there is a demand
from both employers and employees. These training sessions will be delivered to approximately
5,000 executives and employees from enterprises that are registered with the Isparta Chamber
of Commerce and Industry, 600 people from businessman’s associations, and 500 people from
the executives of the employee and employer union confederations and the Isparta Chamber
of Certified Self-Employed Public Accountants. The project will also inform 2,000 students
from high schools and equivalent schools, as well as 1,000 students from Süleyman Demirel
University, of the reasons behind unregistered employment, its results, and the work that the
Social Security Institution is conducting with the purpose of developing a social security culture.

HİBE PROJELERİ / GRANT PROJECTS

yenleri, iş dünyasının önde gelen isimleri, konu ile ilgili bakanların ve müsteşarların katılımıyla
gerçekleşecek ve uluslararası bir boyut kazanacaktır. Seminerlere en az 50 kişi, çalıştaylara ise
ilden 40, il dışından 20 katılımcı davet edilecektir. Uluslararası çalıştaya ayrıca yurtdışından 2
konuşmacı davet edilecektir.
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: TRA1 Düzey 2 Bölgesi, kırsal nüfusunun yüksekliği, ekonomisinin
önemli ölçüde tarıma dayalı olması, yüksek doğurganlık oranı nedeniyle genç nüfusun yüksek
olmasına karşın eğitimli ve nitelikli işgücünün yetersizliği, eğitim seviyesinin ve okuryazarlık
oranının özellikle kadınlarda düşük oluşu, sanayisinin yeterince gelişmemiş olması, işverenlerin
sermaye birikimlerinin ve kurumsallaşma kapasitelerinin yetersizliği, kayıtlı istihdamın faydaları
konusunda toplumsal bilinç düzeyinin yetersiz olması, girişimcilik kültürünün yerleşmemiş olması gibi nedenlerle ekonomisinde kayıt dışılığın hüküm sürdüğü bir yapı sergilemektedir. Bölge
istihdamının %56,3’ü kayıt dışı olup bölge, kayıt dışı çalışma oranları itibariyle Türkiye ortalamasından %14,3 daha fazladır. (İŞKUR 2012). Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TRA1 Düzey 2
Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı çerçevesinde vizyonunu “üret, kazan, yaşa” olarak belirlemiştir.
Bu vizyon çerçevesinde üretim, kazanç ve yaşamın odağındaki faktör olan insan ortak bileşen
olarak ele alınmıştır. Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız isimli proje de odağında insan olan ve bölgedeki nitelikli insan kapasitesini artırmak suretiyle kayıt dışı istihdamı azaltarak bölge ve ülke
ekonomisine katkı sunmayı amaçlayan bir projedir.
HEDEF GRUPLAR: Projenin hedef grubu olarak TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde yer alan KOBİ’ler
(işverenler ve temsilcileri), çalışanlar, işsizler (özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlar ve gençler) ve üniversite son sınıf öğrencileri olarak belirlenmiş olup nihai faydalanıcılar ise TRA1 Düzey
2 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin tümü (kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları,
çalışan veya çalışmayan halkın tamamı) olacaktır. Bu kapsamda TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde yer
alan Ticaret ve Sanayi Odaları eş başvuru sahipleri olarak projeye dahil edimiş, gerek projeden
faydalanacak işverenlerin belirlenmesi ve gerekse proje kapsamında yapılacak etkinliklere aktif
katılımlarının sağlanması konusunda Ajansımızla işbirliği yapması amaçlanmıştır. Ayrıca, proje
bünyesinde düzenlenecek olan girişimcilik ve mesleki eğitimlerin içeriklerinin ve eğitimlerden
faydalacak kişilerin belirlenmesi ve eğitimler için ihtiyaç duyulması halinde teknik altyapı sağlanması noktasında Ticaret ve Sanayi Odaları ile aktif işbirliğine gidilmesi planlanmıştır.
TEMEL FAALİYETLER:
• TRA1 Düzey 2 Bölgesi’ndeki nitelikli işgücü potansiyelini geliştirmek suretiyle kayıt dışı istidamla mücadele amacıyla Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız Projesi bünyesinde işçi, işsiz ve potansiyel işsizlere dönük mesleki ve teknik yetkinlik eğitim modülü tasarlanmıştır. Söz konusu
eğitimler TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde 10 farklı ilçede birer adet düzenlenecek olup her bir eğitimin
içeriği ilgili ilçenin ihtiyacına göre belirlenmiştir. Bu çerçevede Erzurum’da mobilya imalatı, Er-

OBJECTIVE: In order to increase registered employment in the TRA1 level 2 region, a perspective that looks
through the lens of the employers, employees, and the unemployed has been adopted. The project aims to
contribute to decreasing unregistered employment through increasing the awareness in the region regarding the
advantages of registered employment and the risks of unregistered employment; increasing the institutional
capacity, capital stock, and competition of employers; increasing the availability of vocational and technical
qualifications; and increasing the entrepreneurship capacity of employees and the unemployed.
BACKGROUND INFORMATION: TRA1 Level 2 Region represents a structure where unregistered employment
prevails its economy for reasons such as high rural population, economy mainly based on agriculture, lack of an
educated and skilled labor force despite the high youth population due to the high fertility rate, low level of education
and literacy rate especially in women, underdeveloped industry, lack of capital stock and institutional capacity of the
employers, insufficient level of public awareness on the benefits of registered employment, lack of an established
entrepreneurial culture. 56.3% of the employment in the region is unregistered and unregistered employment rate
of the region is 14.3% higher than the Turkey average. (TEI 2012). Northeast Anatolia Development Agency, TRA1
Level 2 Region specified its vision as "produce, earn, survive" within the framework of 2014-2023 Regional Plan.
Within the scope of this vision; as the factor at the center of production, earnings and life, human is considered as
the common component. The project titled Our Concern is Your Registration is a project that focuses on human and
aims to contribute to the economy of the region and the country by reducing unregistered employment through
increasing the skilled human capacity.
TARGET GROUPS: The target groups of the project are designated as the SMEs located in TRA1 Level 2 Region
(employers and their representatives), employees, unemployed (especially women and young people living in
rural areas) and senior students of the university and final beneficiaries will be all local actors in the TRA1 Level
2 Region (public institutions, private sector and non-governmental organizations or all unemployed population).
In this context, Chambers of Commerce and Industry in the TRA1 Level 2 Region are included in the project as coapplicants and their cooperation with our Agency is intended to determine the employers who will benefit from
the project and to ensure their active participation in the activities to be carried out under the project. In addition,
it is planned to ensure active cooperation with the Chambers of Commerce and Industry for determining the
content and beneficiaries of the entrepreneurship and vocational training to be organized within the project and
for providing technical infrastructure if needed.
MAIN ACTIVITIES:
• A vocational and technical skills training module is designed for workers, unemployed and potentially
unemployed within the Our Concern is Your Registration Project in order to combat against unregistered
employment by developing the potential of skilled labor force in TRA1 Level 2 Region. These trainings will be
organized as one training in each of the 10 different districts in TRA1 Level 2 Region and the content of each training
will be based on the needs of that district. In this context, training will be organized for furniture manufacturing in
Erzurum, CNC operation in Erzincan, dressmaking in Bayburt, precious metal and stone processing in Oltu, modern
farming techniques in Hınıs, Horasan and Demirözü, modern beekeeping techniques in İspir and Kemah.
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AMAÇ: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı istihdamın faydaları ve kayıt dışı istihdamın riskleri
konusunda toplumsal farkındalık düzeyini arttırmayı, işverenlerin kurumsal kapasitelerini, sermaye birikimlerini ve rekabet düzeylerini, çalışanların ve işsizlerin ise mesleki ve teknik yetkinliklerinin yanı sıra girişimcilik kapasitelerini geliştirmek suretiyle bölgedeki kayıt dışı istihdamın
azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
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zincan’da CNC operatörlüğü, Bayburt’ta kadın terziliği, Oltu’da kıymetli ve metal taş işlemeciliği, Hınıs,
Horasan ve Demirözü’nde modern hayvancılık teknikleri, İspir ve Kemah’da modern arıcılık teknikleri eğitimleri düzenlenecektir.
• Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız isimli projemizde bölgenin girişimcilik düzeyini artırmak amacıyla başta kırsal kesimde yaşayan kadınlar ve işsizler olmak üzere her biri potansiyel işçi ve işsiz olan üniversite
son sınıf öğrencilere yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Erzurum merkezde 3 adet, Erzincan merkezde 2 adet ve Bayburt il merkezinin yanı sıra Oltu, Hınıs,
Horasan, İspir, Kemah, Tercan ve Demirözü ilçelerinde 1’er adet olmak üzere üniversite öğrencilerinin ve
kırsal kesimde yaşayan işsizlerin katılımına yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimleri düzenlenecektir. Bu
sayede hedef kitlenin düşük ücretlerle veya kayıt dışı olarak istihdam edilmeleri karşısında kendi işletmeleri kurarak kayıtlı olarak çalışma alternatifi sağlanmış olacaktır.
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• Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız Projesi kapsamında işverenlere yönelik düzenlenecek eğitim, konferans ve seminer faaliyetleri onların kurumsal kapasitelerini, sermaye birikimlerini ve rekabet düzeylerini
geliştirmeye yöneliktir. Bu sayede gelişen sanayinin kayıtlı istihdama ihtiyacı artacak ve bölgedeki kayıt
dışı istihdamın azaltılmasına katkı verilmiş olacaktır. Nitekim projemiz, bu yönüyle de “sektörel veya şirket bazlı kurumsallaşmayı desteklemek yoluyla kayıtlı istihdamın artırılması” özel amacına destek sağlamaktadır.
• Bölgedeki işletmelerin proje hazırlama ve uygulama konusundaki yetersizlikleri, bu kesimin projeye
dayalı destek veren ulusal ve uluslararası kurumlardan yeterince faydalanamamalarına neden olmaktadır. Yine bölgedeki sermaye birikimi geliştirmek amacıyla bölgedeki işletmelerin ulusal ve uluslararası
fonlardan daha fazla faydalanmasını sağlamaya yönelik Erzurum, Erzincan ve Bayburt il merkezlerinin
yanı sıra Oltu, Hınıs, Horasan, İspir, Kemah, Tercan ve Demirözü ilçelerinde birer adet proje yazma eğitimi düzenlenecektir. 30’ar kişilik 10 farklı grupta her biri 40’ar saat sürecek eğitimlerden özel sektörün
yanı sıra il ve ilçelerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının da faydalandırılması bu sayede söz konusu
kurumlar bünyesinde proje ekipleri oluşturularak kurumsal kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.
BEKLENEN SONUÇLAR: Kayıt dışı istihdamın faydaları ve tarımsal bağkur konulu seminerler, video
çekimleri ve websitesinin yanı sıra dağıtılacak broşürler vasıtasıyla bölge merkezinde ve kırsalında asgari
10000 kişide kayıtlı istihdam ve tarımsal bağkur konularında farkındalık oluşturulacaktır. Ulusal ve uluslarası mali destekler konferansı ve proje hazırlama eğitimleri ile asgari 500 çalışan ve işverene ulaşmak
suretiyle bölgenin ulusal ve uluslararası fonlardan faydalanma seviyesini arttırma, insan kaynakları, yönetim, dökümantasyon, iç kontrol, kalite, pazarlama konularında verilecek eğitimler vasıtasıyla bölgede
asgari 150 adet işverende kurumsallaşma bilincinin oluşturulması, uygulamalı girişimcilik eğitimleri vasıtasıyla 390 kişiye girişimcilik, iş planı hazırlama nosyonunun verilmesi ve KOSGEB girişimcilik desteklerinden faydalanabilme imkanı sağlanacaktır. Mesleki ve teknik yetkinlik eğitimleri ile bölgedeki 300 çalışan
ve işsizin mesleki nitelikleri geliştirilecektir.

• In our project titled Our Concern is Your Registration, it is planned to organize practical entrepreneurship
training primarily for women living in rural areas and unemployed, and for senior university students
who are potential workers or unemployed, in order to improve the entrepreneurial level of the region. In
this context, practical entrepreneurship training will be organized for the participation of the university
students and the unemployed living in rural areas; 3 in central Erzurum, 2 in central Erzincan and 1 in each
of the districts of Oltu, Hims, Horasan, İspir, Kemah, Tercan and Demirözü as well as the provincial center of
Bayburt. Thus the target group will be provided the alternative of registered employment by establishing
their own businesses rather than being employed with low wages or as unregistered.
• Training, conference and seminar activities to be organized for the employers within the scope of
Our Concern is Your Registration Project are for improving their corporate capacities, capital stocks and
competition levels. Thus the need of the developing industry to registered employment will increase and
this will contribute to the reduction of unregistered employment in the region. In fact, our project supports
the special purpose of "increasing registered employment by supporting sector or company-based
institutionalization" with this aspect.
• Deficiencies of the businesses in the region in project design and implementation causes this sector
to fail to benefit sufficiently from the support from national and international organizations based on the
project. In order to improve capital stock in the region, project writing training will be organized in each of
the districts of Oltu, Hims, Horasan, İspir, Kemah, Tercan and Demirözü as well as the provincial centers
of Erzurum, Erzincan and Bayburt for the businesses in the region to benefit more from national and
international funds. It is aimed to have the private sector as well as the public institutions and organizations
in the provinces and districts in 10 different groups of 30 people each to benefit from trainings of 40 hours
each and thus to increase the institutional capacity of these institutions by creating project teams within
these institutions.
EXPECTED RESULTS: To increase the awareness of a minimum of 10,000 people in the regional center
and rural areas through seminars on the benefits of registered employment and social security for artisans
and the self-employed (BAĞ-KUR) in the agriculture sector, as well as through video shoots, websites, and
leaflets on the benefits of registered employment and social security; to increase the level of benefit derived
from national and international funds through the organization of a national and international financial
support conference and the preparation of training for a minimum of 500 employees and employers;
to raise awareness of institutionalization by delivering training on human resources, management,
documentation, internal control, quality, and marketing to a minimum of 150 employers; to encourage the
creation of a work plan with 390 people through training on applied entrepreneurship and facilitating the
use of entrepreneurship support available from the Small and Medium İndustry Development Organization
(KOSGEB); and to develop the professional skills of 300 employees and unemployed persons in the region
through the provision of vocational and technical training are among the expected results.

PRE II COMPENDIUM
145

REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

251
TRH1.3.PREII/P-03/251
Gaziantep Kayıtdışı İstihdamla
Mücadele Ediyor
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,
Gaziantep Ticaret Odası
€ 191.681,12
Gaziantep

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:
BENEFICIARY INSTITUTION:
PARTNERS:
PROJECT BUDGET:
PROVINCES COVERED:

251
TRH1.3.PREII/P-03/251
Gaziantep Struggles with
Unregistered Employment
Hasan Kalyoncu University
Gaziantep Metropolitan Municipality,
Gaziantep Chamber of Commerce
€ 191.681,12
Gaziantep

HİBE PROJELERİ / GRANT PROJECTS

28

KİTUP II TANITIM KİTABI
146
AMAÇ: Gaziantep'teki işverenleri, çalışanları ve işsiz gençleri bilinçlendirerek, kayıtlı istihdamı
teşvik ederek, çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmelerini ve iş sağlığı güvenliği koşullarının geliştirilmesini sağlamak, uzun vadede Gaziantep ve Türkiye’nin kayıt dışı istihdamının
azaltılması için yerelde sürdürülebilir çözümler ve yapılar oluşturmaktır.
ARKA PLAN BİLGİLERİ: Türkiye’de işsizlik oranı 2014’de %9,8 olarak hesaplanırken Gaziantep’te işsizlik oranı %14,4 olarak gerçekleşmiştir. Gaziantep’in emek yoğun bir şehir olarak nitelendirilmesi sebebiyle nitelikli işçi sanayide kendine daha kolay iş bulabilmektedir. Nitelikli
olmayan işgücü istihdamında sorun olduğu söylenebilir. Bir sanayi bölgesi olan Gaziantep’te 30
yıl içerisinde 5 adet organize sanayi bölgesi kurulmuştur. Bu durum Gaziantep sanayisinin hızla
büyüdüğünün göstergesidir. 5 adet organize sanayi bölgesinde toplamda 70.000 kişilik istihdam
alanı bulunmaktadır. Gaziantep ilinin iş olanakları yaratması, iş arayan kişilerin buraya göç etmesine neden olmaktadır. Özellikle Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Van
illerinden oldukça fazla miktarda göç yaşanmaktadır. Bu göçle şehrin nüfusu 1999-2009 yılları
arasında %47,8 artmıştır. Sanayinin gelişme eğilimine karşın Gaziantep aldığı göç yoğunluğunu
karşılayabilecek yeterli istihdam potansiyeline sahip olamamıştır. Projemizle kayıtlı istihdamın
güçlendirilmesi amacıyla işverenler açısından katma değer arz eden alanlarda eğitimler verilecek,
eğitim alan kişilerin nitelikleri artırılarak kayıtlı istihdam seçenekleri artırılacaktır. Kayıt dışılığın
azalmasına yönelik bir yandan sosyal diyalog yoluyla önlemler ve politikalar üretilirken diğer yandan kayıtsız çalışan farklı iş kollarındaki kişiler mesleki eğitimlerle ve yasal hakları konusunda
yapılacak bilgilendirmelerle nitelikli hale getirilerek işyerlerinde uygulamalı eğitim almaları ve işe
yerleştirilmeleri teşvik edilecektir.
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HEDEF GRUPLAR: Projenin hedef grupları kayıt dışı istihdam edilmekte olan personel, çalışma
hayatı ile ilgili olarak faaliyet göstermekte olan kamu kurumu, oda, borsa, sendika, dernek, vb.
kurum temsilcileri, üniversite öğrencileri, 18-29 yaş grubu işsizler olarak belirlenmiştir.
Gaziantep’in büyük potansiyel barındırması nedeni ile makine halısı üretimi ve gıda üretimi
öncelikli sektörler olarak tespit edilmiştir. Bu iş kolları, İŞKUR verilerine göre en çok personel talep
edilen iki sektördür.
TEMEL FAALİYETLER: Proje faaliyetlerinin 4 grupta kategorize edilmesi mümkündür.
Durum Tespit Faaliyetleri: Üniversite bünyesinde yapılacak çalıştay ile Gaziantep özelinde kayıt
dışı istihdamın nedenleri ve çözüm önerileri tartışılacak ve ardından rapor kamuoyuyla paylaşılacaktır. İl genelinde kayıt dışı istihdam konusunda işçi ve işverenlerin bakış açısını değerlendirmek
adına anket çalışması yaptırılacaktır.
Tanıtım Faaliyetleri: Yerel paydaşların temsilcilerinin katılacağı toplantılar yapılacak, kayıtlı
istihdamı teşvik amacıyla 3 adet kamu spotu hazırlanacak ve çeşitli tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

OBJECTIVE: The objectives of this project are to enable employees to be part of the social
security system; to improve occupational health and safety conditions by raising awareness
among employers, employees, and unemployed young people and promoting registered
employment; and, in the long-term, to create sustainable solutions and structures for decreasing
unregistered employment in Gaziantep and the rest of Turkey.
BACKGROUND INFORMATION: While the unemployment rate in Turkey was calculated as
9.8% in 2014, the unemployment rate was realized as 14.4% in Gaziantep. Skilled workers are
able to find a job easier in the industry because Gaziantep is considered as a labor intensive
city. It is possible to say that there is a problem in the employment of unskilled labor force. As
an industrial area, in Gaziantep 5 organized industrial zones were established in 30 years. This
situation indicates that the industry in Gaziantep is growing rapidly. There is a total of 70,000
employment opportunities in 5 organized industry zones. Job opportunities created in Gaziantep
cause the job seekers to migrate there. There is a considerable amount of migration especially
from Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakir and Van. The population of the city
increased by 47.8% due to the migration between the years 1999-2009. Despite the development
trend in the industry, Gaziantep could not have sufficient employment potential to meet the
intense migration. Training will be provided in the areas of added value for employers for
strengthening registered employment and registered employment options of the trained people
will be increased by increasing their qualifications. While measures and policies will be developed
for reducing unregistered employment through social dialogue, also the people employed as
unregistered in different lines of business will obtain skills with vocational training and by being
informed about their legal rights and practical training in the workplace and job placement for
them will be encouraged.
TARGET GROUPS: The target groups for the project are unregistered employees, public
institutions, chambers, unions, associations, academicians, and other organizations related to
the labor force, representatives of the institutions, university students, and unemployed young
people aged 18–19 years.
Machine-made carpet production and food production have been identified as the priority
sectors for this project because of the significant potential they have in Gaziantep. According
to data from the Turkish Employment Agency (İŞKUR), these sectors are the two major sectors
with the highest demand for employees.
MAIN ACTIVITIES: It is possible to categorize the project’s activities into four groups.
Situational Analysis Activities: The reasons behind unregistered employment in Gaziantep
and the potential solutions to the problem will be discussed during a workshop that will be
held under the auspices of the university. Later on, a report will be prepared and shared with
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Eğitim Faaliyetleri: Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde istihdam yaratmak
için ihtiyaca yönelik mesleki eğitimler verilecek; İŞKUR vasıtasıyla istihdam sağlanacaktır. Üniversite bünyesinde istihdamı arttırmak adına kadınlara yönelik girişimcilik eğitimi verilecek, destekler tanıtılacaktır.
BEKLENEN SONUÇLAR: Gaziantep ilinde kayıtlı istihdam algısının somutlaştırılması, kayıt dışı
istihdam ile mücadele konusunda eşgüdüm sağlanması, yerel paydaşlarda kayıt dışı istihdam
alanında kapasite oluşturulması, sektör ihtiyacına yönelik vasıflı elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

the public. A survey will be conducted to evaluate the perspective of employees and employers
concerning unregistered employment.
Promotion Activities: Meetings attended by representatives from the local stakeholders will
be organized. Three public spots to promote registered employment will be prepared and various
promotional activities will be realized.
Awareness Raising Activities: The current situation of unregistered employment, the results
of the work conducted, and the necessary precautions will be among the topics covered in the
“Struggle Against Unregistered Employment” panel, while informative seminars will be designed
and delivered for employees.
Training Activities: Vocational training based on the demands of the organized industrial zones
and small industrial sites will be delivered in order to create employment, with that employment
being managed by the Turkish Employment Agency (İŞKUR). At the university, entrepreneurship
training will be delivered to women so as to increase their employment opportunities, and the
available support will be introduced.
EXPECTED RESULTS: To create a clear perception of registered employment in Gaziantep
province; to facilitate coordination in the struggle against unregistered employment; to increase
the capacity of local stakeholders regarding unregistered employment; and to train qualified
staff to meet the demands of the sector are among the expected results.
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Bilinçlendirme Faaliyetleri: Kayıt dışı istihdamın durumu, sonuçları, yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler gibi konuların ele alınacağı “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele” Paneli gerçekleştirilecek, özellikle çalışan kesime yönelik bilgilendirme seminerleri yapılacaktır.
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OBJECTIVE: This project aims to facilitate and encourage cooperation among public institutions, professional
associations, social partners, civil society organizations, universities, etc. that are active in employment and the
labor market; to raise awareness among employees and employers in urban and rural areas of Siirt province
regarding social security in order to indicate that registered employment is a more attractive option; and to
increase registered employment in urban and rural areas of Siirt province through strengthening the financial
and institutional capacity of enterprises.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Kayıt dışı istihdamın nedenleri sosyal nedenler, mali nedenler, kamusal nedenler ve makroekonomik nedenler olarak belirtilebilir. Makroekonomik sorunlara
yerel düzeyde çözüm aranmamış, projenin etki alanında olmadığına karar verilmiştir. Sosyal nedenler içinde sayılan yoksulluğun yüksek, genç işsizliği ve eğitim seviyelerinin düşük olması, kadınların ücretsiz aile işçisi olarak genelde tarım sektöründe çalışıyor olması Siirt ili için kayıt dışı
istihdamın yüksek olmasına neden olan en önemli sorunlarıdır. Bu sorunlar kayıtlı istihdamın
faydalarına yönelik bilinç eksikliği ile birleşerek kayıt dışılığı beslemektedir. İşgücü arzı fazla ve
niteliksizdir, işletme sayısı ve işgücü talebi düşüktür. Proje işgücü arzını (genç işsizler ve kadınlar) girişimciliğe yönelterek ve kayıt dışı çalışanların kayıtlı istihdam talep etmesini sağlamaya
yönelik farkındalık kampanyaları ile sorunun çözülmesine katkıda bulunacaktır.

BACKGROUND INFORMATION: The reasons of unregistered employment can be specified as social, financial,
public and macroeconomic reasons. Solutions for macroeconomic problems are not explored at the local level
and it is decided they are not in the project domain. High poverty which is considered within the social reasons,
low unemployment and education levels of the youth, women working as unpaid family workers generally in the
agricultural sector are the most important issues that lead to high unregistered employment in Siirt province.
These problems feed the unregistered employment when combined with the lack of awareness of the benefits
of registered employment. Labor supply is high and unskilled, number of businesses and the labor demand
is low. The project will contribute to solving the problem by guiding the labor supply (young unemployed and
women) to entrepreneurship and enabling unregistered employees to demand registered employment with
awareness campaigns.

HEDEF GRUPLAR: Projenin hedef grubu, teklif çağrısının öncelikli hedef grubundan kayıt
dışı çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu yakınları, kayıt dışı çalışan eğitim seviyesi
düşük kadınlar, evden çalışan kadınlar, işverenler, işletme sahipleri ve kendi hesabına çalışanlar,
ilgili tarafların personeli, sosyal ortaklar, kamu kurumları, meslek kuruluşları, istihdam ve işgücü
piyasasında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini içermektedir. Projenin başvuru sahibi olan
üniversitenin yanı sıra eş başvuru sahibi Siirt Sanayi ve Ticaret Odası ve çeşitli kamu kurumlarının il örgütleri ile çeşitli işçi ve işveren örgütleri dahil olmak üzere toplam 14 kurum ve bunların
28 kişilik temsilcileri projenin uygulamasında aktif rol alacak ve kayıt dışı istihdam ile ilgili farkındalıkları gelişecektir.

TARGET GROUPS: The target groups for the project include unregistered employees and their dependent
relatives, unregistered female employees whose level of education is low, home-based female workers,
employers, enterprise owners, and the self-employed, staff of relevant parties, social partners, public
institutions, professional organizations, and civil society organizations active in employment and the labor
market. The university as the project applicant and the Siirt Chamber of Commerce and Industry as the coapplicant, as well as the provincial administrations of various public institutions and several employers’ and
employees’ associations (a total of 14 institutions and 28 representatives) will play an active role in terms of the
implementation of the project and hence their level of awareness of unregistered employment will be increased.

TEMEL FAALİYETLER:
• Kurumlar arasında ortak akıl ve işbirliği ortamını geliştirmek amacıyla kayıtlı istihdamın teşviki ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi hususunda düzenlenecek olan panel ile Siirt ilinde aktif
STK’lar ve kamu kurumlarının il müdürlükleri panelde konuşmacı olarak yer alacak ve kurumları
açısından KDİ politikalarına sunabilecekleri çözümleri tartışacaktır. Böylece iştirakçi kurumların
görüşleri proje başlangıcında tartışılarak projenin sonraki aşamalarında öngörülen faaliyetleri
geliştirici öneriler de kaydedilerek dikkate alınacaktır.
• Kayıt dışı istihdamın mali nedenleri arasında sayılan önemli bir faktör reel sektörün rekabet
edebilirliğinin düşük olması yani mali, kurumsal ve teknik kapasitesinin kayıtlı istihdama yönelmesine yetecek kadar güçlü olmamasıdır. Projenin bu iş paketi Siirt Sanayi ve Ticaret Odasının

MAIN ACTIVITIES:
• With the panel to be organized on promoting registered employment and preventing unregistered
employment in order to improve the common sense and cooperation environment between the institutions,
NGOs and provincial directorates of the public institutions operating in Siirt province will participate the panel
as speakers and discuss the solutions their institutions can offer for unregistered employment policies. Thus,
the views of the participating institutions will be discussed at the beginning of the project and the suggestions
for improving the activities planned in the later stages of the project will be recorded and taken into account.
• Low competitiveness of the real sector is considered as an important factor among the financial reasons
of unregistered employment, that is, its financial, institutional and technical capacity is not strong enough for
turning to registered employment. The objective of this project work package is to increase competitiveness
of the businesses in Siirt province, to enable them to serve in new competitive areas and to ensure that
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AMAÇ: İstihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek odaları,
sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler vb. kuruluşlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek, Siirt ili kent ve kırsalında, kayıtlı istihdamın daha cazip bir seçenek olduğunu göstermek üzere çalışanlar ve işverenler arasında sosyal güvenlik konusundaki farkındalık
düzeyini ve Siirt ili kent ve kırsalında, işletmelerin mali ve kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi
desteklemek yoluyla kayıtlı istihdamı arttırmak amaçlanmaktadır.

KİTUP II TANITIM KİTABI
150
önderliğinde Siirt Üniversitesinin de iş birliği ile Siirt ilinde işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak, yeni rekabetçi alanlara yönelerek hizmet vermelerini sağlamak ve yenilikçilik bakışını
kazanmalarını sağlamaktır. Bunu yapmak için SSTO bünyesinde kurulacak bir KIT Danışmanlık
ve İşletmelerin Güçlendirilmesi Destek Ofisi kurulması, Bölgenin Yatırım Önceliklerinin Belirlenmesi Araştırması ve Girişimcilik Eğitimleri planlanmıştır. İşletmelerin teknik yapısının güçlendirilmesi için işgücü ihtiyacı araştırması ve ona bağlı olarak eğitim programları revizyonu ve
nitelikli işgücü yetiştirecek 3 eğitim verilmesi planlanmıştır.
• İşletmelerin rekabetçi bir ortamda varlıklarını sürdürebilmeleri için yenilikçiliğin önemi tartışmasızdır. El işçiliği ve geleneksel sektörlerin ağırlıklı olduğu ilimizde bu sektörlerin büyük pazarlama ağları ile iletişime geçmesi ve ürünlerinde yenilikçi yöntemlerle modernizasyon gitmesi
gerekmektedir. Aynı şekilde tarıma dayalı ilimizin zirai ürünlerde verimliliğini ve karlılığını artırabilmek amacıyla faaliyetler gerçekleştirilecektir.
• Kayıt dışı istihdama yönelmede en önemli nedenlerden biri işletmelerin aynı zamanda rekabetçi kalarak kayıtlı istihdamın mali yükünü taşıyamamalarıdır. Bu faaliyet ile işletmelerin maliyet hesabı, pazarlama becerileri, dış ticaret, markalaşma gibi hususlar hakkında bilgi almaları ve
e-ticaret öğrenmeleri hedeflenmektedir.
BEKLENEN SONUÇLAR: Üniversitenin, Sanayi ve Ticaret Odasının, iştirakçilerin ve proje ekibinin proje yönetme kapasitesi arttırılacak, istihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren
proje sahibi ve iştirakçilerinin kayıtlı istihdamın teşviki konusunda iletişimi ve işbirliği kültürü
panel ve kurullar aracılığı ile geliştirilecektir.

HİBE PROJELERİ / GRANT PROJECTS

Siirt ilinde toplumun 7 yaş ve üzeri kesiminin kayıtlı istihdamın ve sosyal güvenlik sisteminin
faydaları ve prensipleri hakkında farkındalığı medya kampanyası yoluyla arttırılacaktır.
Siirt ilinde girişimciliğin arttırılması, işgücünün niteliğinin geliştirilmesi, iş bulma yöntemlerine ilişkin bilinçlendirme yoluyla işsizliğin azaltılması, Siirt ili kent ve kırsalındaki işletmelerin
kurumsal ve mali kapasitelerinin ve yenilikçilik becerilerinin eğitimler ve çalıştaylar ile destek
ofisleri yoluyla geliştirilmesi sağlanacaktır.
Projenin amaç, çıktı ve sonuçlarının görünürlük ve yaygınlaştırma araçları afiş, logo, broşür,
websitesi ve proje kitapçığı aracılığı ile ülke çapında duyurulması sağlanacaktır. Proje açılış ve
kapanışı için birer organizasyon yapılacak ve proje amaç ve çıktıları paydaşlar ile paylaşılacaktır.
Bu iş paketi ile elde edilecek olan somut çıktılar; 1 açılış, 1 kapanış toplantısı, 1 websitesi, proje
logosu, afiş, broşürler ve proje kitapçığıdır.

they gain an innovative perspective under the leadership of the Siirt Chamber of Commerce and Industry in
cooperation with Siirt University. Establishment of a State Economic Enterprise (KIT) Consulting and Business
Strengthening Support Office to be established within Siirt Chamber of Commerce and Industry (SSTO),
Research for Determining the Investment Priorities of the Region and Entrepreneurship Trainings are planned.
A workforce requirement research and connected revision of the training programs and 3 trainings to educate
skilled workforce are planned for strengthening the technical structure of the businesses.
• The importance of innovation to maintain for the businesses their presence in a competitive environment
is indisputable. In our province where craftsmanship and traditional sectors dominate, these sectors must
communicate with a large marketing networks and go through modernization in their products with innovative
methods. Likewise, activities will be carried out in order to increase the efficiency and profitability of our
agriculture dependent province in agricultural products.
• One of the most important reasons of the tendency towards unregistered employment is that the
businesses can not bear the financial burden of registered employment while staying competitive at the same
time. It is aimed with this activity that the businesses are informed on issues such as cost calculation, marketing
skills, foreign trade, branding and learn e-commerce.
EXPECTED RESULTS: To improve the project management capacity of the university, the Chamber of
Commerce and Industry, participants, and the project team; and to develop a communication and cooperation
culture among project owners and participants active in employment and the labor market in terms of
encouraging registered employment through panels and boards.
To raise awareness among people aged seven years and above in Siirt province regarding the benefits and
principles of registered employment and the social security system through a media campaign, and to further
inform chambers, employers’ and employees’ associations, employees and employers, the self-employed,
enterprise owners registered in Siirt province.
The project is expected to improve the institutional and financial capacities as well as the innovation skills of
enterprises in rural and urban areas of Siirt province through the provision of training programs, workshops, and
support offices. It will work toward identifying the need for a skilled work force and meeting this need through
training programs.
The objective, outputs, and results of the project will be announced with the dissemination tools. The
project will be disseminated throughout the country through posters, a logo, leaflets, a web page, and a project
booklet. Opening and closing meetings will be organized in order to share the project’s objective and outputs
with stakeholders. The concrete outputs to be obtained from this work package are: one opening meeting, one
closing meeting, one website, a project logo, posters, leaflets, and a project booklet.
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REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

283
TRH1.3.PREII/P-03/283
Kayıtdışına Kayıtsız Kalma!
Bilinçli Çalış, Güvende Ol
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası
Ağrı Ziraat Odası
€ 172.066,01
Ağrı

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:

283
TRH1.3.PREII/P-03/283
Don’t Be Unconscious of Unregistration! Work
Consciously, Be Safe
BENEFICIARY INSTITUTION:
Ağrı Chamber of Commerce and
Industry
PARTNERS:
Ağrı Chamber of Agriculture
PROJECT BUDGET:
€ 172.066,01
PROVINCES COVERED:
Ağrı
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AMAÇ: Projenin amaçları arasında tarım ve hayvancılık sektöründe saha faaliyetleri ile kayıt dışı istihdama yönelik farkındalığı arttırmak, AĞRI TSO ve Ağrı ESOB arasında imzalanacak işbirliği protokolü
çerçevesinde tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam ve kayıtlı istihdamın faydaları konularında hedef kitlenin farkındalıklarını arttırmak, kayıtlı istihdamın teşviki ve sürdürülebilirliği ile genç istihdamın
desteklenmesi amacıyla Ağrı TSO bünyesinde özel bir istihdam bürosu oluşturmak, eğitim ve danışmanlık desteği vermek, genç işsizlerin yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlayacak seviyede
danışmanlık hizmeti almalarını sağlamak, meslek odaları ve özel sektör işverenleri arasında işbirliğini
geliştirmek, kayıtlı istihdam hakkında işverenlerin sürekli bilgilendirilmelerini sağlayacak bir sistem
oluşturmak bulunmaktadır.
ARKA PLAN BİLGİLERİ: Ağrı ilinin nüfusu, 2013 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre
551. 117’dir. Ağrı ili Türkiye’nin en yoksul illerinden biridir. Ağrı'da halkın geçimi genelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ekonomi tarımdan çok hayvancılık ve hayvan ürünlerine dayanır. Düzlük alanların daha verimli olduğu Ağrı'da genellikle tarla ziraatına dayalı tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Yayla ve
meralarda yetişen hayvanlar ve bu hayvanlardan elde edilen ürünler, il ticaret hayatında önemli rol oynar. İlin endüstri ürünleri ve sanayi malları ihtiyacı genellikle uzak illerden sağlanmaktadır. Sanayisi ise
Türkiye'nin ekonomik gücüne katkıda bulunacak ve etki edecek dereceden çok uzaktır. Turizm potansiyeli zengin olan Ağrı’da coğrafi koşulların güçlüğü nedeniyle bu sektörden de yeterince yararlanılamamaktadır. Proje, uygulama alanı olarak; Türkiye’nin net göç hızı (doğumların ölümlerden fazla olmasına
rağmen nüfusun azalması durumu) negatif olan tek Düzey II Bölgesi ve en çok göç veren ve gelişmişlik
endeksine göre en az gelişmiş ikinci bölgesi (26 Bölge arasında 25. Bölge, Kaynak: Kalkınma Bakanlığı,
İllerin ve Bölgelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 2011) olan TRA2 Bölgesi’nde
(TRA2 Bölge Planı, TUİK Göç İstatistikleri, s.13) yer alan Ağrı iline yönelik hazırlanmıştır. Ağrı ilinin TRA2
Bölge illeri hane büyüklüğü açısından incelendiğinde, bölge illerinde kalabalık ailelerin yaygınlığı göze
çarpmaktadır. 2008 verilerine göre Türkiye ortalaması 3.97 iken Ağrı’da bu oran 6.79’a ulaşmaktadır.
Projenin uygulanacağı bölge bağımlı nüfusun yoğun olduğu bir bölgedir; üretme çağındaki 100 kişiye 70
üretemeyen kişi düşmektedir. 2009 yılı TÜİK Bölgesel İstatistikler ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
verilerine göre ülkedeki bağımlı nüfusun %79’u 15 yaş altı iken bu oran TRA2’de %87,78’dir. Bağımlı
nüfusun bölgede yoğun olması genç nüfus oranının yüksek olması ile ilgilidir. İlde genç nüfusun yüksek
olmasına rağmen, kayıtlı istihdam düzeyi istenilen seviyeye ulaşamamaktadır.
HEDEF GRUPLAR:
•Ağrı ilinde tarım ve hayvancılık sektöründe ve tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanlar
•Kayıt dışı istihdam hakkında çalışan kurum ve kuruluş çalışanları
•Ağrı ili ve civarında yaşayan 15-29 yaş arasındaki genç işsizler
TEMEL FAALİYETLER:
• Projenin hedef gruplarına yönelik özel ve genel içerikli 2 ayrı eğitim program hazırlanacak ve bu
eğitim programları çeşitli hedef gruplara uygulanacaktır. Eğitim programlarının içeriği, protokol hazırlık aşamasında ilgili kesimlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecektir. Özel amaçlı eğitim programı;
öncelikle genç işsizlere ya da kayıt dışı çalışanlara yönelik olarak tasarlanacaktır. ATSO, Ağrı ESOB ve
AZOB tarafından eğitimlere katılacak gençler belirlenecek, gençlere kayıtlı istihdam, kayıt dışılık ve

OBJECTIVE: The project’s objectives are as follows: to raise awareness in the agriculture and animal
husbandry sectors regarding unregistered employment through site activities; to raise the awareness of
the target group about unregistered employment in non-agricultural sectors and the benefits of registered
employment within the framework of a cooperation protocol to be signed between the AĞRI TSO (Chamber
of Commerce and Industry) and the Ağrı ESOB (Union of Chamber of Merchants and Craftsmen); to establish
a private employment office within the Ağrı TSO in order to promote registered employment and its
sustainability as well as to support youth employment; to provide training and consultancy support; to ensure
that young unemployed people receive good enough consultancy services to make them knowledgeable
and well-equipped regarding employment; to improve cooperation between professional chambers and
private sector employers; and to establish a system for continuously informing employers about registered
employment.
BACKGROUND INFORMATION: The population of the Ağrı province is 551117 based on 2013 Address
Based Population Registration System results. Ağrı is one of poorest provinces in Turkey. Life of the people
in Ağrı is usually based on agriculture and animal husbandry. The economy is more based on livestock and
animal products than agriculture. Usually agriculture and animal husbandry based on field crop cultivation
is developed in Ağrı where the plains are more productive. Animals growing on highlands and meadows and
products of these animals play an important role in the commercial life of the province. Industrial products
and industrial goods requirement of the province is usually obtained from remote provinces. Its industrial
level is far from contributing to and affecting the economic power of Turkey. The rich tourism potential in Ağrı
can not be utilized as required due to the difficult geographical conditions. As regards the implementation
area, the project is prepared for Ağrı province located in the TRA2 Region (TRA2 Regional Plan, TSI Migration
Statistics, p.13) which is the only Level II Region with negative net migration rate (decrease in the population
despite births higher than deaths) and the most emigrant region and second least developed region based
on the development index (25th Region among 26 Regions, Source: Ministry of Development, Socioeconomic
Development Ranking Survey of Provinces and Regions, 2011). When other provinces in the TRA2 Region
of Ağrı province are analyzed in terms of the household size, it is seen that large families are common in
the provinces of the region. According to 2008 data, when Turkey average was 3.97, the same ratio was 6.79
in Ağrı. Dependent population is intense in the region where the project will be implemented; there are 70
unproductive people for every 100 people at the production age. According to 2009 TSI Regional Statistics and
Address Based Population Registration System data, while 79% of the dependent population in the country
are under 15, the same ratio is 87.78% in TRA2. High dependent population in the region is due to the high ratio
of young population. Despite the high youth population in the province, registered employment level cannot
reach the desired level.
TARGET GROUPS:
• Unregistered employees in agriculture and livestock sectors and in non-agriculture sectors in Ağrı province
• Employees of the institutions and organizations working on informal employment
• Unemployed youth bwteen the ages of 15 and 29 living in and around Ağrı province
MAIN ACTIVITIES:
• 2 separate training programs will be prepared with special and general content for project target groups
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• Kayıt dışı istihdamın olumsuz yönleri ve kayıtlı istihdamın yararlarına dikkat çekmek, il
düzeyinde farkındalık yaratmak, ilgili kesimleri bir araya getirmek amacıyla Valilik nezdinde
girişimde bulunularak Valilik makamınınım da katılım sağlayacağı 3 farkındalık toplantısı düzenlenecektir. Toplantılar projenin başında, ortasında ve sonunda organize edilecektir. Toplantılara projenin tarafları, ildeki bürokrasi, üniversite, SERKA, STK’lar ve basın davet edilecektir.
• Hedef grupların konu ile ilgili farkındalığını artırabilmek için saha çalışmaları yapılacaktır.
Tarım ve tarım dışı hedef grubun her biri için 4 olmak üzere toplam 8 saha ziyareti gerçekleştirilecektir. Tarım için saha ziyaretleri AZOB tarafından planlanacak, tarım dışı hedef kitle
için ATSO ve Ağrı ESOB tarafından planlanacaktır. Yarım günlük saha ziyaretlerinde tarım için
tarımsal işletmeler, tarım dışında ise KSS’deki işletmeler ziyaret edilecek, kendilerine proje
kapsamında hazırlanan bilgilendirme materyalleri dağıtılacak, konuya ilişkin görüş ve önerileri
alınacak, ATSO bünyesinde kurulan istihdam ofisi tanıtılacaktır.
BEKLENEN SONUÇLAR: Ağrı istihdam ve işgücü piyasasının çatı kuruluşları olan ATSO,
Ağrı ESOB ve Ağrı Ziraat Odası arasında işbirliği geliştirilmesi; hedef grupların kayıtlı istihdamın yararları üzerine farkındalıkları arttırılması; ATSO bünyesinde kurulan İstihdam Ofisi ile
işçi ve işvereni bir araya getirecek ve eğitim ve danışmanlık desteği sağlayacak bir merkez
kurularak bu alandaki eksikliklerin giderilmesi; ATSO, Ağrı ESOB ve Ağrı Ziraat Odası yönetici
ve personelinin kayıt dışı istihdam ve kayıtlı istihdam konularında bilgi düzeylerinin arttırılması
ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi; kayıtlı istihdamın kamu tarafı olan Ağrı İŞKUR ve
Ağrı SGK müdürlükleri ile sosyal tarafların bilgi alış verişi ve işbirliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Röportaj / Cumali ADLİK - Gökhan YILDIZ
Mali Müşavir - Proje Uzmanı
“Proje kapsamında öncelikle Ağrı Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği, Ziraat Odası ile
protokoller yapacağız. Daha sonrasında İŞKUR, SGK gibi kurumlarla çeşitli toplantılarımız olacak. Biri İstanbul biri Bursa olmak üzere 2 adet iş gezisi yapacağız. Tüccarlarımızı, esnafımızı
iş gezilerimizle, toplantılarımızla sosyal güvenlik ve kayıtlı çalışma konusunda bilinçlendirmeyi
hedefliyoruz.
Proje kapsamında Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği, Ziraat Odası’nda çalışan personele eğitimler vereceğiz. Buralarda çalışan birçok kişinin mevzuat yönünden sıkıntıları var,
bunları gidermek için Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden bir uzman gelip eğitimler verecek. Bunlar dışında yazılı ve görsel materyallerimiz olacak.”

and these training programs will be applied to various target groups. The content of the training programs will be determined
in line with the requirements of the relevant parties at the protocol preparation stage. Special training program will be
designed primarily for young unemployed people or unregistered employees. The young people who will participate in the
trainings will be determined by ACCI, Ağrı UCTC and AUCA and training program which contains information about registered
employment, informality and vocational training opportunities will be applied to the young people. General purpose training
program will be applied to the employers of the businesses employing unregistered workers and business employees both
in the industry and agriculture and in the service sector. Training programs containing information about working life and
employment legislation, incentives and supports will be applied as 1 day (6 hours) events. It is planned to provide 12 trainings
in total and around 50 people are expected to participate in each training.
• There will be attempts before the Governor's Office o draw attention to the negative aspects of unregistered employment
and the benefits of registered employment, to raise awareness at the provincial level, to bring together relevant sectors
and 3 awareness raising meetings will be held with the participation of the Governor. The meetings will be organized at the
beginning, in the middle and at the end of the project. Project parties, bureaucracy in the province, universities, SERKA, NGOs
and the press will be invited to the meetings.
• Field studies will be conducted to raise awareness of the target groups about the issue. A total of 8 field visits, 4 for each
of the agricultural and non-agricultural target groups will be conducted. Field visits for agriculture will be planned by AUCA,
those for the non-agricultural target group will be planned by ACCI and Ağrı UCTC. In the half-day field visits, agricultural
businesses will be visited for agriculture, businesses in CSR will be visited for non-agriculture, information materials prepared
within the project will be distributed to them, their opinions and recommendations about the subject will be taken and the
employment office established within ACCI will be introduced.
EXPECTED RESULTS: To ensure cooperation among the ATSO (Ağrı Chamber of Commerce and Industry), the Ağrı ESOB,
and the Ağrı Chamber of Agriculture as umbrella institutions of the Ağrı employment and labor market; to raise awareness
among the target groups regarding the benefits of registered employment; to establish an employment office within the
ATSO where employers and employees will gather together and provide training as well as consultancy services with the
aim of eliminating shortcomings in the area; to increase the information level of managers and staff of the ATSO, the Ağrı
ESOB, and the Ağrı Chamber of Agriculture concerning the issues of unregistered and registered employment as well as to
increase their institutional capacity; and to increase the information exchange and cooperation between the public side of
employment Ağrı İŞKUR and the Ağrı SSI directorates and social partners.

Interview / Cumali ADLİK - Gökhan YILDIZ
Certified Public Accountant - Project Expert
“We will sign protocols within the scope of the project, primarily with the Ağrı Chamber of Commerce, the Union of
Merchants and Craftsmen, as well as the Chamber of Agriculture. Afterwards, we will organize various meetings with
institutions such as the ISKUR and the SSI. We will organize two site visits, one to İstanbul and the other to Bursa. Our aim
is to raise awareness among our merchants and craftsmen through site visits and meetings in terms of social security and
registered employment.
We will organize training sessions within the scope of the project for staff working for the Chamber of Commerce, the
Union of Merchants and Craftsmen, as well as the Chamber of Agriculture. A number of people working for these institutions
have problems with legislation issues; therefore, an expert from the Ağrı Provincial Directorate of Social Security will come and
deliver training in order to eliminate such issues. In addition, we will have printed and visual materials.”

HİBE PROJELERİ / GRANT PROJECTS

mesleki eğitim fırsatları hakkında bilgilerin bulunduğu eğitim programı uygulanacaktır. Genel amaçlı eğitim programı, hem sanayide hem tarımda hem de hizmet sektöründe kayıt dışı
eleman çalıştıran işletmelerin işverenlerine ve işletme çalışanlarına uygulanacaktır. İçeriğinde
çalışma hayatı ve istihdam mevzuatı, teşvik ve destekler hakkında bilgiler bulunan eğitim programları 1’er gün (6 saat ) olarak uygulanacaktır. Toplam 12 eğitim yapılması ve her bir eğitime
yaklaşık 50 kişinin katılımı öngörülmektedir.
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REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

290
TRH1.3.PREII/P-03/290
Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma
Kocaeli Üniversitesi
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,
Kocaeli Sanayi Odası
€ 185.933,76
Kocaeli

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:
BENEFICIARY INSTITUTION:
PARTNERS:
PROJECT BUDGET:
PROVINCES COVERED:

290
TRH1.3.PREII/P-03/290
Don’t Be Unconscious (Unregistered)
of Youth Employment
Kocaeli University
Eastern Marmara Development Agency,
Kocaeli Metropolitan Municipality,
Kocaeli Chamber of Industry
€ 185.933,76
Kocaeli

PRE II COMPENDIUM
OBJECTIVE: To influence public opinion regarding unregistered employment and to raise the
awareness of the target group concerning the issue; to identify areas for cooperation among all the
parties at the local level in terms of unregistered employment and to promote employment incentives;
to reveal the current employment status of the target group in Kocaeli; to identify solutions for tackling
unregistered employment; and to develop recommendations for improving legislation, particularly that
concerning the employment of university students.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Kayıt dışı olarak çalışan farklı grupların kendine has farklı
özellikleri olması sebebiyle, bu gruplara ayrı ayrı odaklanmak çalışmanın temel problemi
olan kayıt dışı istihdamın azaltılmasında başarıyı arttıracaktır. Bu yüzden, dezavantajlı
gruplardan biri olarak nitelendirilen gençler içinde yer alan üniversite öğrencileri bu çalışmanın hedef grubunu oluşturmaktadır. Uzun yıllara dayanan gözlem, deneyim ve yapılan bilimsel çalışmalarla Kocaeli Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin çeşitli şekillerde
emek piyasasının içinde yer aldığı tespit edilmiştir. Ancak, farklı sektörlerde çalışan üniversite öğrencilerinin büyük bir kısmının kayıt dışı çalıştığı görülmüştür. Bu öğrencilerin
kayıt dışı çalışmalarının farklı nedenleri olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerin kayıt dışı
olarak çalışmalarının sebepleri iki genel başlık atında toplanabilir. Bu başlıklardan ilki,
işverenin kendisine sağlayacağı avantajlardan dolayı kayıt dışı istihdama yönelmesidir.
Diğer başlık ise, çalışan üniversite öğrencisinin kendisinin, işveren aksini yapmak istese
bile, kayıt dışı çalışmak istemesidir. Kayıtlı istihdamın çalışan için sağladığı çok sayıda
avantaja rağmen, çalışan üniversite öğrencilerinin kayıt dışı çalışmak istemesinin temel
sebeplerinden biri, öğrenci kayıtlı olarak çalışmaya başladığı zaman öğrenci olmasından
kaynaklanan bazı haklardan vazgeçmek zorunda kalması gerekmektedir. Bu hakların en
önemli olanlarından biri olan karşılıksız burslardan mahrum olunması, diğeri ise, ebeveynlerinden dolayı sahip oldukları sigorta hakkını kaybetmesidir. Özellikle, yarı zamanlı çalışan bir öğrenci bu haklardan mahrum olmamak adına kayıt dışı çalışmayı tercih
etmektedir. Bu projenin bu problemi tüm yönleri ile ortaya çıkararak, bir çözüm yolu
üretmesi planlanmaktadır. Böylelikle işgücü piyasasında yer almayan ancak fiili olarak
yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışan öğrenciler hem kayıtlı hale getirilecek, hem de buradan çıkan sonuçlar Türkiye’de okuyan yaklaşık dört milyon üniversite öğrencisi için
genelleştirilebilecek ve olası çözüm(ler)den uzun dönemde faydalanması sağlanacaktır.

BACKGROUND INFORMATION: Because different groups of unregistered employees have different
specific characteristics, focusing on these groups separately will increase the success in reducing
unregistered employment which is the main problem of study. Therefore the university students within
the youth who qualify as one of the disadvantaged groups constitute the target group of this study. It
is found with the observations, experiences based on many years and scientific studies conducted that
the students studying at Kocaeli University participate in the labor market in various forms. However,
it is seen that the majority of the university students working in different sectors are unregistered. It
is observed that there are different reasons for the unregistered employment of these students. The
reasons for the unregistered employment of students can be grouped under two general headings.
First reason of unregistered employment is the advantages offered to them by the employer. The other
reason is that the working university students want to work as unregistered even if the employer wants
the opposite. Despite many advantages registered employment offers for the employee, one of the
main reasons for working university students wanting to work as unregistered is the obligation to give
up some of the rights they have as students when the students start to work as registered. One of
the most important right among these rights is the nonrefundable scholarships and another one is
the insurance that they have because of their parents. Especially a part-time student prefers to work
as unregistered for not being deprived of these rights. It is planned to produce a solution with this
project by revealing all aspects of this problem. Thus both the students who are not part of the labor
market but who are actually working part-time and full-time will be registered and the results could be
generalized for approximately four million university students studying in Turkey and they will benefit
from the possible solution(s) in the long term.

HEDEF GRUPLAR: Dezavantajlı gruplardan biri olarak nitelendirilen gençler içinde yer
alan üniversite öğrencileri bu çalışmanın hedef grubunu oluşturmaktadır. Uzun yıllara dayanan gözlem, deneyim ve yapılan bilimsel çalışmalarla Kocaeli Üniversitesi’nde
okuyan öğrencilerin çeşitli şekillerde emek piyasasının içinde yer aldığı tespit edilmiştir.
TEMEL FAALİYETLER:
• Hedef grup ve eş başvuru sahiplerinin, ilgili eş başvuru sahiplerinin üyelerinin ve

TARGET GROUPS: University students within the youth who qualify as one of the disadvantaged
groups are the target group of this study. It is found with the observations, experiences based on many
years and scientific studies conducted that the students studying at Kocaeli University participate in
the labor market in various forms.
MAIN ACTIVITIES:
• Awareness level will be raised by informing the target groups and co-applicants, members and
employees of the co-applicants about the unregistered employment which constitutes the subject
matter of the project and it will be ensured that the impact of the project is sustainable as a result
of the dissemination of this information through the institutions. The trainings will be provided by
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155
AMAÇ: Kayıt dışı istihdam konusunda kamuoyu oluşturulması, hedef grubun bilinçlendirilmesi, yereldeki tüm tarafların işbirliği alanlarının belirlenmesi ve istihdam
teşviklerinin bilinilirliğinin arttırılması, Kocaeli’de hedef grubun mevcut istihdam durumunun ortaya çıkartılması, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çözüm yollarının
belirlenmesi ve özellikle üniversite öğrencilerinin istihdamına ilişkin mevzuat iyileştirme önerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
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personelinin projenin konusunu oluşturan kayıt dışı istihdam konusunda bilgilendirilmesi
sayesinde bilinç düzeyi artırılacak ve bu bilgilerin kurumlar aracılığıyla yayılması sonucunda projenin yarattığı etkinin sürdürülebilir olması sağlanacaktır. Verilecek olan eğitimler
alanında uzman akademisyenlerce verilecek olup, seminerler de alanında uzman kişilerce
verilecektir. Söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesinde tüm proje eş-başvuru sahipleri,
iştirakçi ve paydaşlar çeşitli aşamalarda yer alacaktır. Özellikle eğitimlerin verileceği hedef kitlenin bir araya getirilmesinde Kocaeli Sanayi Odası, MARKA, KBB ve STK’lar Kocaeli
Üniversitesi ile beraber aktif rol alacaklardır. Eğitim ve seminerlerin içerikleri Kocaeli Üniversitesi’nin ilgili bölümleri tarafından belirlenecektir.
• Kayıt dışı istihdam ile mücadelede başarılı olan ve alanında önde gelen ülkelerden
olan Hollanda ve Danimarka’daki üniversiteler ve akademisyenler ile hali hazırda görüşülmektedir. Bu anlamda iyi uygulamaların yerinde izlenmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlar
ile görüşülmesi amacıyla Hollanda ve Danimarka’ya çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir.
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• Projenin en önemli faaliyetlerinden biri olan uluslararası sempozyum Kocaeli Üniversitesi sorumluluğunda yapılacaktır. Sempozyuma kayıt dışı istihdamla ilgili mücadele
konusunda alanında uzman, yenilik katan kişilerin ve akademisyenlerin yanı sıra uluslararası kuruluşların da uzmanlarının çalışmaları ile beraber katılması beklenmektedir. Bu
sayede, dünyadaki kayıt dışı istihdamın azaltılmasına yönelik olarak yapılan son çalışmalar, uygulamalar ve bunların sonuçları yerelde ilgili taraflarla akademik bir etkinlik olarak
paylaşılacaktır.
• Çalıştaylardan ilki eş-başvuru sahipleri, iştirakçiler ve paydaşlar başta olmak üzere
istihdam alanında faaliyet gösteren SGK il müdürlüğü, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile özel kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilecektir. Oluşturulan yapı ile çalıştayların ilkinde kayıt dışı istihdam ilintili sorunların tespiti gerçekleştirilecek olup, ikinci
çalıştayda sonuca bağlanması gereken başlıklar belirlenecektir. İkinci çalıştaydan önce tamamlanacak mevcut durum analizinin sonuçları planlanan ikinci çalıştaya altlık oluşturacaktır. İkinci çalıştayda mevcut durum analizi değerlendirilecek ve ilk çalıştayda belirlenen
sorunlara yönelik çözüm önerileri derlenecektir. Bu alanda her katılımcının kendi faaliyet
alanından bir bakış açısı alınması hedeflenmektedir. Son çalıştay uluslararası sempozyum ile aynı tarihte gerçekleştirilecektir. Üçüncü çalıştay uluslararası nitelikte olacak
olup, hem davetli katılımcılar hem de olası bildiri sahiplerinin katılımı ile düzenlenecektir.
BEKLENEN SONUÇLAR: Öğrenci, işveren ve çalışanlara kayıt dışı istihdamın zararları
anlatılacak, web portalı ve sosyal medya hesapları açılacak, proje görselleri basılacak ve
dağıtılacak, yurtiçi ve yurtdışından araştırmacıların bildirileri ile katkı sunduğu sempozyum üniversite öğrencilerinin de dinleyici olarak katılması ile gerçekleştirilecek, bildiri kitapçığı basılacak ve dağıtılacaktır.

academics specialized in their fields and the seminars will also be provided by people specialized in
their fields. All project co-applicants, participants and stakeholders will take part in various stages of
the implementation of said activity. Kocaeli Chamber of Industry, MARKA, KMM and NGOs and Kocaeli
University will play an active role especially in bringing together the target group that the training
will be provided to. The content of the trainings and the seminars will be determined by the relevant
departments of Kocaeli University.
• It is already being discussed with universities and academics in Netherlands and Denmark that
are among the successful countries in combating unregistered employment and that are the leading
countries in the field. A study visit will be made to the Netherlands and Denmark to observe the best
practices in place and to have discussions with relevant institutions and organizations.
• The international symposium which is one of the most important activities of the project will be held
under the responsibility of Kocaeli University. It is expected that experts of international organizations
will participate in the symposium as well as the experts in the field of combating unregistered
employment, the people who added innovations and the academics. Thus the recent studies, practices
for reducing unregistered employment in the world and their results will be shared with concerned local
parties as an academic activity.
• The first workshop will be held especially with the participation of the co-applicants, participants
and stakeholders, SSI provincial directorates, public institutions, non-governmental organizations and
private organizations operating in the field of employment. With the structure established, problems
related to unregistered employment will be determined in the first workshop and the titles that should
be linked to the results will be determined in the second workshop. The results of the current situation
analysis that will be completed before the second workshop will form the basis of the second workshop
planned. The current situation analysis will be assessed in the second workshop and solution proposals
for the problems identified in the first workshop will be compiled. It is targeted to obtain a perspective
from each participant in their own fields of activity. Last workshop will be held at the same time
with the international symposium. Third workshop will be an international event organized with the
participation of both the invited participants and possible paper writers.
EXPECTED RESULTS: The negative impacts of unregistered employment will be explained to
students, employers, and employees; a web portal and social media accounts will be opened; project
visuals will be printed and distributed; a symposium will be organized where researchers from Turkey
and abroad will present their dissertations and university students will be the participants; and a book
containing these dissertations will be printed and distributed.
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KAPSANAN İLLER:

294
TRH1.3.PREII/P-03/294
Kayıtlı İstihdam için Ortak Fayda;
Diyalog ve İşbirliği
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
€ 236.460,00
Samsun

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:

294
TRH1.3.PREII/P-03/294
Common Interest for Registered Employment:
Dialogue and Cooperation
BENEFICIARY INSTITUTION:
Samsun Chamber of
Commerce and Industry
PARTNERS:
Middle Black Sea Development Agency
PROJECT BUDGET:
€ 236.460,00
PROVINCES COVERED:
Samsun
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AMAÇ: Sosyal paydaşlar arasında sağlıklı diyalog ve işbirliği mekanizmaları geliştirerek,
kalkınmanın birincil şartı olan ekonominin ve istihdamın kayıtlı olan kesimini güçlendirmek
amaçlanmaktadır.

OBJECTIVE: To strengthen the registered part of the economy and position employment as a primary
condition for development through establishing sound dialogue and cooperation mechanisms among social
stakeholders.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Gerek ilde ve gerekse bölgede sosyal ve ekonomik yapıyı ilgilendiren sorunlar, bu konularda proje bazlı çözüm üretilmesini gerekli kılmaktadır. İstihdam
piyasasının tarafları olan merkezi ve yerel otoriteler, işverenler ve işçiler arasında kayıt içine
girme konusunda diyaloğun, işbirliğinin ve mutabakatın yeterince sağlanamaması nedeniyle böyle bir proje hazırlanmıştır. Ülkemizde yaşanan kayıt dışılığın yaygınlığı yanında projenin
uygulanacağı TR83 bölgesinde de kayıt dışılığın yaygın olduğu (sırasıyla tarım, hizmet ve
sanayi sektörü) görülmektedir.

BACKGROUND INFORMATION: The problems concerning the social and economic structure of our province
and our regions require that we come up with project-based solutions. This project was selected due to the
lack of sufficient dialogue, cooperation, and consensus among the parties to the employment market, namely
the central and local authorities, employers, and employees, regarding the value of registered employment. In
parallel to the prevalence of unregistered employment in our country, it has been observed that unregistered
employment is widespread in the TR83 region, which is where our project will be implemented (first three
sectors: agriculture, services, and industrial sectors). In addition to the current problem of unregistered
employment, the lack of dialogue, cooperation, and consensus on the general employment structure due to
various reasons directed us to prepare such a project.

HEDEF GRUPLAR: Projenin uygulanacağı TR83 (Samsun, Amasya, Çorum, Tokat) bölgesindeki kamu kurumları, yerel yönetimler, çalışanlar, KOBİ’ler, işsizler, öğrenciler, kadınlar,
gençler ve sivil toplum kuruluşları hedef gruplarını oluşturmaktadır.
Kayıtdışılık toplumun her kesimini ilgilendirmektedir. Sosyo-ekonomik, mali, kamusal sistemden kaynaklanma olarak özetleyebileceğimiz nedenlerin oluşumunda kamu ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve istihdam piyasasının ana unsuru olan insan faktörü etkilidir.
Dolayısı ile sorunun çözümü için sorunu temsil eden tarafların işbirliği yapması gerekmektedir. Bu nedenle başta İŞKUR, SGK, KOSGEB olmak üzere kamu kurumları, belediye ve özel
idareler, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayii Siteleri, KOBİ’ler, işsizler, gençler, kadınlar
ve sivil toplum kuruluşları bu sorunun tarafları olarak proje kapsamında diyalog ve işbirliği
tarafları olarak seçilmiştir.
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TEMEL FAALİYETLER:
• Masa başı ve saha araştırmaları istihdam piyasasının bölgedeki mevcut durumunu, kayıt
dışılık oran ve etkilerini, sistemdeki sorunları, ihtiyaçları, tarafların bakış açılarını ve yeni önerileri içeren araştırmaların yapılmasını ve yaptırılmasını içermektedir. Alanında uzman kişi ve
kurumlar aracılığıyla yapılacak olan araştırmalar ilgili taraflarla ve kamuoyuyla mümkün olan
tüm araçlarla paylaşılacaktır.
• İstihdam piyasasının dünyada, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’deki mevcut durumu, Sosyal Güvenlik Sistemi ve sistemdeki son yenilikler, yaşanan sorunlar, istihdam piyasasının
tarafları, eğitim, yaş, bölge, gibi farklı kriterlere göre istihdam durumu, işçiler-işverenler ve
kamu-yerel otoriteler gözüyle istihdam piyasası, kayıtlı istihdamın kalkınma açısından önemi ve kayıt dışı istihdamın olumsuz etkileri gibi konuları içeren genel bir eğitim verilecektir.
• Kayıt içi girişimciliği artırmaya yönelik olarak, girişimcilik ile ilgili kuramsal bilgilerin yanı
sıra uygulama ağırlıklı olarak seçilmiştir. Programda öğrenim gören katılımcılar, bir yandan

TARGET GROUPS: Public institutions, local authorities, employees, SMEs, unemployed people, students,
women, young people, and civil society organizations in the TR83 region, where our project will be implemented,
represent our target groups.
Unregistered employment concerns all segments of society. The public and private sectors, civil society
conditions, and the human factor, as the main aspects of the employment market, are influential in terms
of the formation of the reasons for unregistered employment, which can be summarized as socio-economic
reasons, financial reasons, and reasons arising from the public system. Therefore, the parties representing the
problem should cooperate in order to solve it. That is the reason why public institutions, primarily the İŞKUR,
SSI, and KOSGEB, municipalities and special administrations, organized industrial zones, SMEs, unemployed
people, young people, women, and civil society institutions are selected as dialogue and cooperation partners
within the scope of the project.
MAIN ACTIVITIES:
• Desk studies and field research includes carrying out or outsourcing the studies covering the current
situation of the employment market in the region, rates and impacts of unregistered employment, problems
in the system, needs, perspectives of the parties and new proposals. Research to be conducted through people
and institutions specialized in their fields will be shared with relevant parties and the public with all possible
means.
• A general training including topics such as current status of the employment market in the world, European
Union and Turkey, Social Security System and latest innovations in the system, problems experienced, parties
of the employment market, employment status based on various criteria such as education, age, region,
employment market perspective of workers-employers and public-local authorities, importance of registered
employment for development and adverse effects of unregistered employment will be provided.
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• Kayıt içine girmenin faydaları ve kayıt dışılığın maliyeti konusundaki bilinç düzeyinin düşük olduğu gerçeğinden hareket ederek; üniversite düzeyinde, çalışma hayatına başlamak
üzere olan öğrencilere yönelik olarak, kayıt içi çalışmanın önemi konusundaki bilinç düzeyini
artırmak amacıyla, istihdam piyasasının dünyada, Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’deki mevcut
durumu, Sosyal Güvenlik Sistemi ve sistemdeki son yenilikler, yaşanan sorunlar, istihdam
piyasasının tarafları, eğitim, yaş, bölge, gibi farklı kriterlere göre istihdam durumu, işçiler-işverenler ve kamu-yerel otoriteler gözüyle istihdam piyasası, kayıtlı istihdamın kalkınma açısından önemi ve kayıtdışı istihdamın olumsuz etkileri gibi konuları içeren eğitim seminerleri
organize edilecektir.
• İstihdam ile ilgili tüm taraflar arasında yüz yüze ve sanal diyalog ve karşılıklı anlayışı geliştirerek, işbirliği ağlarını kurmak veya güçlendirmek, kayıt dışılığın azaltılması konusundaki
proje ve planların benimsenmesini sağlamak amacıyla çalıştaylar ve istihdam buluşmalarını
içermektedir.

• Mainly practice is selected besides theoretical information on entrepreneurship in order to increase
registered entrepreneurship. Participants trained in the program will be equipped with the basic knowledge
such as law, economics, etc. on one hand and they will be prepared for becoming entrepreneurs with project
matters related to project design and presentation, research methods, project analyses, international relations,
receiving funds from national and international organizations.
• Training seminars including topics such as current status of the employment market in the world, European
Union and Turkey, Social Security System and latest innovations in the system, problems experienced, parties
of the employment market, employment status based on various criteria such as education, age, region,
employment market perspective of workers-employers and public-local authorities, importance of registered
employment for development and adverse effects of unregistered employment will be organized at university
level for students who are about to start the working life in order to increase the awareness on the importance
of registered employment considering the fact that the awareness about the benefits of being registered and
the cost of being unregistered is low.
• It includes workshops and meetings on employment in order to establish or strengthen the cooperation
networks, to ensure adoption of projects and plans about reducing the unregistered employment by improving
face-to-face and virtual dialogue and mutual understanding between all parties concerned

BEKLENEN SONUÇLAR: Kayıtlı istihdamı bölge düzeyinde %5 arttırmak, bölgede kayıtlı istihdam ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyini %10 arttırmak, istihdam ile ilgili bölgesel
düzeyde masabaşı-saha araştırmaları gerçekleştirmek, istihdam çalıştayları ve istihdam
fuarları ile kayıtlı istihdam yerel ağı oluşturmak, sosyal taraflara eğitimler vermek hedeflenmektedir. İstihdam ile ilgili 5 farklı yayın hazırlanacak ve taraflara dağıtılacaktır. İstihdam
ödülleriyle kayıtlı kesimin teşvik edilmesi sağlanacaktır.

EXPECTED RESULTS: To increase registered employment by 5% at the regional level; to raise the level of
awareness and information regarding registered employment by 10% in the region; to carry out desk research/
site research on employment at the regional level; to establish a local network for registered employment
through employment workshops and employment fairs; to organize training activities for the social partners;
to issue and distribute five different publications concerning employment; and to encourage the registered
part of the society through employment awards.

Sayısal olarak farkındalık artışı sağlanması planlanan hedef kitle sayısı 100 kamu ve yerel
yönetim kuruluşu, 500.000 çalışan, 10.000 KOBİ, 10.000 işsiz, 50.000 öğrenci, 300.000 kadın, 200.000 genç, 50 sivil toplum kuruluşudur.

The target group is made up of 100 public and local authorities, 500,000 employees, 10,000 SMEs,
10,000 unemployed people, 50,000 students, 300,000 women, 200,000 young people, and 50 civil society
organizations.
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hukuk, ekonomi vb. temel öğretilerle donatılacak, bir yandan da proje hazırlama ve sunma
alanında, araştırma yöntemleri, proje analizleri, uluslararası ilişkiler, ulusal ve uluslararası kuruluşlardan fon alma ile ilgili proje konuları ile girişimci olmaya ısındırılacaktır.
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299
TRH1.3.PREII/P-03/299
Kayıtlı İstihdam İle Büyüyen Türkiye
Ceyhan Ticaret Odası
Kadirli Ticaret Odası
€ 176.292,00
Adana, Osmaniye

REFERENCE NO:
299
CONTRACT NO:
TRH1.3.PREII/P-03/299
PROJECT NAME:
Turkey Growing with Registered Employment
BENEFICIARY INSTITUTION:
Ceyhan Chamber of Commerce
PARTNERS:
Kadirli Chamber of Commerce
PROJECT BUDGET:
€ 176.292,00
PROVINCES COVERED:
Adana, Osmaniye
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AMAÇ: Adana ve Osmaniye illerinde kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın
azaltılmasına katkı sağlayacak faaliyetlerin düzenlenmesi, Ceyhan ve Kadirli ilçelerinden başlayarak
tüm Adana ve Osmaniye’de kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda STK, kamu ve özel sektör yerel aktörlerinin kapasitelerinin arttırılması, yenilikçi uygulanabilir faaliyetlerle kayıtlı istihdamın teşvik
edilmesi ve sosyal güvenlik konusunda farkındalık düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır.

OBJECTIVE: This project aims to promote registered employment in Adana and Osmaniye provinces and to carry out
activities that will contribute to reducing unregistered employment; to increase the capacity of CSOs, the public and
private sectors, as well as local actors, concerning the prevention of unregistered employment throughout Adana and
Osmaniye provinces, starting from the Ceyhan and Kadirli districts; to promote registered employment through innovative
and feasible activities; and raise awareness of social security.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Adana ve Osmaniye ilinde kayıt dışı istihdam oranı %35 i geçmektedir.
Kadınların kayıt dışı istihdam oranı ise %53,5’leri bulmaktadır. Bunun yanında kendi adına çalışan kayıt dışı kişi sayısı 3 milyonu geçmektedir (TÜİK 2012). Adana'da her yıl artan işsizlik oranlarına paralel
olarak kayıt dışı istihdam oranı artmaktadır. Bu olumsuz gelişmeyi önlemek adına 6111 Sayılı Kanunla
getirilen Teşvik Uygulaması 4447 Sayılı Kanunun geçici 10 maddesi gereği 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe alınan her sigortalı için teşvik uygulamaları getirilmiştir. Kayıt dışı istihdamı önlemek adına
bölgemizde bu ve bunun gibi yasal düzenleme, mevzuat ve teşviklerin yaygınlaştırılması için bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu projeyle kayıtlı istihdam oranında Adana ve
Osmaniye ilin %2,5 artış beklenmektedir.

BACKGROUND INFORMATION: Unregistered employment rate is higher than 35% in Adana and Osmaniye provinces.
Unregistered employment rate of women goes up to 53.5%. Besides the number of self-employed unregistered people is
over 3 million (TSI 2012). Unregistered employment rate increases parallel to the unemployment rates increasing each year
in Adana. In order to prevent this negative development, the Incentive Application introduced by Law No. 6111 stipulated
incentives for each insured employed until 31 December 2015 pursuant to temporary Article 10 of Law No. 4447. Awareness
raising activities should be organized to extend legal regulations, legislation and incentives such as this one in our region
in order to prevent unregistered employment. 2.5% increase in the registered employment rate is expected in Adana and
Osmaniye provinces with this project.

TEMEL FAALİYETLER: Ceyhan ve Kadirli’de yapılacak olan saha araştırması sonucunda proje hedef kitlesi tespit edilecek, kayıt dışı istihdamın bulunduğu bölge, firma ve kurumlar başta olmak üzere kayıt dışı istihdamı kayıtlıya dönüştürme çalışmaları başlayacaktır. Bu kapsamda bilinçlendirme
eğitimleri verilecek ve çalışmaların sonunda ikinci saha araştırması ile kayıt dışı istihdamdaki düşüş
ve kayıtlıya geçiş konusunda alan araştırması yapılarak olumlu süreç kayıtlara yansıtılacaktır.

TARGET GROUPS: 50 men and 50 women between the ages of 15 and 55 who are employed as unregistered and have
a low educational level, 500 + 300 small and medium size employers registered to the Chambers of Commerce in Ceyhan
and Kadirli, 9 + 6 staff employed within the Chambers of Commerce in Ceyhan and Kadirli, 30 + 20 teachers working in
Ceyhan and Kadirli Vocational and Commercial High Schools, 20 + 20 accountants working in Ceyhan and Kadirli, 71 + 20
headmen working in Ceyhan and Kadirli.
MAIN ACTIVITIES: As a result of the field research to be conducted in Ceyhan and Kadirli, projects target groups will
be identified; activities of converting unregistered employment into registered employment will start with the regions,
companies and institutions with unregistered employment. In this context, awareness raising training will be provided and
field research will be carried out on the decrease in unregistered employment and the transition to registered employment
with the second field research at the end of the studies and the positive process will be reflected to the records.

Proje saha araştırması ile belirlenen 50 erkek ve 50 kadın kayıt dışı çalışan işçinin kayıt dışı istihdamın kendilerine, bölgelerine ve ülke ekonomisine verdiği zararlar anlatılarak kayıtlı olmalarının kendilerini sağlayacağı avantajlar hakkında bilinçlendirilecektir. Bilinçlendirme eğitimleri sonunda kayıtlı
istihdama dahil olmaları sağlanacaktır. Kadirli ve Ceyhan TO kayıtlı 300+500 işverene “kayıtlı istihdamın avantajları ve devlet teşvikleri” hakkında eğitim alması sağlanacaktır. Eğitim alan bu firmalar
SGK kayıtlarını kayıtlı istihdama göre düzenleyecek ve devlet teşviklerinden faydalandırılacaktır. Ceyhan ve Kadirli TO da çalışan 15 personele “istihdam teşvikleri” eğitimi verilecek ve oda işlemlerinde
odaya kayıtlı üyelere hizmet verirken, üyeler bu teşvikler hakkında bilgilendirilecektir.

50 men and 50 women unregistered workers identified with the project field research will be informed about the
damages of unregistered employment to them, their region and country economy and they will become aware of their
advantages by being registered. It will be ensured that they are included in registered employment at the end of the
awareness training to be provided. It will be ensured that 300 + 500 employers registered to Kadirli and Ceyhan Chambers
of Commerce are trained about "the benefits of registered employment and government incentives". These trained
companies will organize their SSI records according to registered employment and they will be beneficiaries of the
government incentives. 15 staff employed Ceyhan and Kadirli Chambers of Commerce will be trained on "employment
incentives" while serving the members registered to the chamber during the chamber procedures, the members will be
informed about these incentives.

BEKLENEN SONUÇLAR: Kayıt dışı çalışan eğitim seviyesi düşük 100 kişiye bilinçlendirme eğitimi
verilecek, Ceyhan ve Kadirli Ticaret Odalarına kayıtlı 500+300 işveren bilinçlendirme eğitimleri alacak,
toplantılar düzenlenecek, tanıtım materyalleri basılacak, Adana ve Osmaniye illerinde kayıt dışı istihdamdan kayıtlı istihdama geçiş oranında %2,5 artış olması sağlanacaktır.

EXPECTED RESULTS: To provide 100 unregistered people who have a low level of education with awareness raising
training; to provide 500 and 300 employers registered, respectively, with the Ceyhan and Kadirli Chambers of Commerce
with awareness raising training; to organize meetings and print materials; and to ensure a 2.5% increase in registered
employment in Adana and Osmaniye provinces.
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HEDEF GRUPLAR: 15-55 yaş arası kayıt dışı çalışan eğitim seviyesi düşük 50 erkek ve 50 kadın,
Ceyhan ve Kadirli Ticaret Odası’na kayıtlı küçük ve orta ölçekli 500+300 işveren, Ceyhan ve Kadirli
Ticaret Odası bünyesinde çalışan 9+6 personel, Ceyhan ve Kadirli Meslek ve Ticaret Liselerinde görev
yapan 30+20 öğretmen, Ceyhan’da ve Kadirli’ de çalışan 20+20 muhasebeci, Ceyhan’da ve Kadirli’ de
görev yapan 71+20 muhtar.
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: Kayıt dışı istihdam, işgücünün hiçbir resmi kayıt ve istatistikte yer almaması veya eksik seviyelerde yer alması anlamına gelmektedir. Bu istihdam
türü resmi işgücü rakamlarına yansımamaktadır. Yapılan çalışmalar, kayıt dışı istihdamın
Türkiye’de ev işlerinde yaygın olduğu ve sektörde çalışanların büyük bölümünü de kadınların oluşturduğunu ortaya koymaktadır.
Uluslararası Çalışma Konferansı 2011 yılı Haziran ayında 189 sayılı Ev İşçileri Sözleşmesi’ni ve 201 sayılı Tavsiye Kararı’nı benimsedi. Söz konusu iki belge ilk kez özel olarak
ev işçileri için insana yakışır işlerin teşvik edilmesini hedefleyen uluslararası standartlar
getirmekteydi. O zamandan bugüne iki belge, ev işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını
iyileştirmeye çalışan politika yapıcılar için önemli bir rehberlik kaynağı olarak işlev görmüştür.
Uzun çalışma saatleri, sigortasızlık, iş standartlarının ve yeterli örgütlenmenin olmayışı, eğreti istihdam Türkiye’deki ev işçilerinin karşılaştıkları güçlükler arasındadır.
Bu projeyle, ülkemizde ev işçiliğinde çalışan kadınların mevcut durumlarına ve sorunlarına ışık tutmak ve sorunların çözümü için öneriler geliştirmenin yanı sıra ilde sosyal
taraflarla işbirliği içerisinde ev hizmetlerinde sosyal korumadan yoksun olarak çalışan
kadınların kapasitelerinin geliştirilmesi, ev işçiliği iş standartlarının oluşturulması, örgütlenmesi ve istihdam edilebilirliğini sağlayarak sosyal güvenceli ve insan olma onuruna
yakışır şekilde yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
HEDEF GRUPLAR: İl kapsamında ev işçiliği yapan 50 kadın ve bu kadınları çalıştıran ve
çoğunluğunu yine kadınların oluşturduğu işverenler projenin hedef kitlesidir. Hedef kitle
olarak, sosyo ekonomik kalkınma içinde kadının durumunun iyileştirilmesi ve katkısının
güçlendirilmesi amacıyla kayıt dışı olarak ev işçiliği hizmetini veren kadınlar belirlenmiştir. Giresun il merkezindeki ev işçisi statüsünde çalışan 500 kadının ve onları çalıştıran
2000 işverenin sosyal güvenlik haklarının ve sorumluluklarının sağlanması için yasal hak
ve ödevlerinden haberdar edilmeleri ve alternatif çözüm yollarını uygulama kapasitelerinin arttırılması sağlanacaktır.
TEMEL FAALİYETLER:
• Giresun il merkezinde kayıt dışı ev işçiliği gerçekleştiren kadınlar ve işverenler üze-

OBJECTIVE: To gather all the responsible parties to work and improve the negative indicators so as
to strengthen women’s contribution to socio-economic development. Further, to organize activities for
women employed in house-related services in Giresun, thereby motivating them to enter into registered
employment, improving their working conditions, and facilitating their social security rights.
BACKGROUND INFORMATION: Unregistered employment means that the workforce does not
exist in any official records or statistics, or that it only exists in the form of missing data. This kind of
employment is not reflected in official workforce data. Studies suggest that unregistered employment
is common in the domestic field in Turkey, and that the majority of workers in the sector are women.
The International Labour Conference adopted Convention Number 189 on Domestic Workers and
Recommendation Number 201 in June 2011. The two documents introduced the first international
standards that specifically targeted the promotion of decent work for domestic workers. They have
therefore been used as an important source of guidance for policymakers trying to improve the living
and working conditions of domestic workers.
Long working hours, a lack of social security coverage, a lack of work standards, insufficient
organization, and casual employment are some of the difficulties faced by domestic workers in Turkey.
With this project, we aim to shed light on the current state and problems of women engaged in
domestic work in our country. We also wish to increase the capacities of women engaged in domestic
work who are without social security coverage in our province in collaboration with social parties, as
well as developing recommendations for the resolution of their problems, creating appropriate working
standards for domestic work, and helping them obtain social security coverage and working lives
characterized by dignity through ensuring they organize and are employable.
TARGET GROUPS: The project’s target group comprises 50 female domestic workers in our province
and the employers of those women, who are also mostly women. We chose women who provide
domestic work services as unregistered workers as the target group in order to help improve women’s
status in terms of socio-economic development and to strengthen their contributions to society. A
number of activities designed to motivate registered employment, improve working conditions, and
facilitate access to social security rights will be organized for these women who are engaged in domestic
work in Giresun. We will ensure that the 500 women classified as domestic workers in central Giresun
and the 2,000 employers who recruit them are fully informed about their legal rights and responsibilities
so that they can assume their social security rights and responsibilities and their capacity to implement
alternative solutions is increased.
MAIN ACTIVITIES:
• A survey will be conducted on unregistered women working as house workers and employers in
Giresun province. Survey results will be used in conducting analyses and preparing reports on the
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AMAÇ: Sosyo ekonomik kalkınma içinde kadının katkısının güçlendirilmesi amacıyla
sorumluluğu bulunan tüm taraflarca çalışmalar yapılması ve olumsuz göstergelerin iyileştirilmesi, Giresun’da ev hizmetlerinde çalışan kadınlara yönelik kayıtlı çalışmayı teşvik
edici, çalışma koşullarını iyileştirici, sosyal güvence haklarından faydalanmalarını kolaylaştırıcı faaliyetler yapılması amaçlanmaktadır.

KİTUP II TANITIM KİTABI
164
rinde anket uygulaması yapılacaktır. Anket sonuçları, kayıt dışı insan gücünün özellikleri ve kayıt dışılığın nedenleri üzerinde analizler yapılmasında ve rapor hazırlanmasında kullanılacaktır. Bu kapsamda hedef gruplara yönelik anket ve araştırma çalışmaları
hazırlanacaktır. Bu çalışmaların başarılı olabilmesi için hizmet alım yoluna gidilecek ve
profesyonel bir danışmanlık şirketi ile anlaşma sağlanacaktır. Sağlanacak hizmetin içeriği; anket hazırlanması ve sahada uygulanması, anketlerin analizi ve değerlendirilmesi,
raporlaştırılması, 1000 adet kitap halinde basımı olacaktır.
• Proje kapsamında verilecek eğitimler 25’er kişilik iki grup halinde, başvuru sahibinin
fiziki mekanlarında verilecektir. Girişimcilik eğitimleri, KOSGEB il merkez müdürlüğü ortaklığıyla yürütülecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek eğitimlerde, ‘KOSGEB Girişimcilik Eğitimleri’ müfredat programı uygulanacaktır. Eğitim sonunda katılımcılara KOSGEB
onaylı Girişimcilik sertifikası verilecektir. Bu belgeyi almaya hak kazanan ve proje sonrasında kendi işletmelerini açma niyetinde olan katılımcılar, ‘KOSGEB Girişimcilik Hibe
Programı’ndan yararlanabileceklerdir.
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• Ev hizmetlerinde çalışanların sağlıklı bir çalışma sergileyebilmesi meslek standartlarının ve yeterliliklerin tanımlanması, bu standartlara uygun sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konuda hedef grup ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Giresun Üniversitesi’nin görevlendireceği uzmanlar ortak atölye çalışmaları düzenleyecektir. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye ve dünyada henüz bulunmayan ‘Ev İşçileri Meslek Standartları’ üretilecektir. Bu çıktı, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu ile
paylaşılacaktır.
• Aynı sektörde çalışan kadınların ortak menfaatleri doğrultusunda; sosyal güvence,
sürdürülebilir ekonomik gelir, vergi verme onurunu yaşama, sorunları karşısında muhatap bulmak vb. avantajlar kazanmak için Giresun’un ilk ev işçileri şirketi kurulacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek Girişimcilik eğitimlerinin KOSGEB ortaklığıyla verilmesi
ile her bir katılımcı eğitim sonunda ‘Girişimcilik Belgesi’ almaya hak kazanacaktır. Katılımcılara KOSGEB’in yürüttüğü Girişimcilik Hibe Programına başvurarak işletme kurmaları halinde işletme başına 30 bin liraya varan karşılıksız desteklerden yararlanma imkanı
bulunacaktır.
BEKLENEN SONUÇLAR: Giresun’da kayıt dışı ev işçiliği gerçekleştiren kadınlar ve işverenler üzerinde kayıt dışı insan gücünün özellikleri ve kayıt dışı istihdamın nedenleri
üzerine araştırma raporu hazırlanacak ve 1.000 adet basılarak paydaş kişi ve kurumlarla
paylaşılacaktır. Kayıt dışı olarak ev işçiliğinde çalışan 50 kadına 250’şer saatlik eğitim
verilecektir. Ev işçiliği iş standartları hazırlanacaktır. Ev işçiliği alanında faaliyet gösteren
1 şirket kurulacaktır. Ev işçilerinin örgütlü olarak haklarını takip edecekleri 1 STK kurulacaktır. Ev işçiliğinde kayıtlı çalışmayı özendirici 3 adet spot video hazırlanacaktır.

characteristics of unregistered manpower and the causes of unregistered employment. In this context,
surveys and research studies will be prepared for the target groups. Services will be procured for these
studies to be successful and an agreement will be made with a professional consulting firm. The
services to be provided will include survey preparation and field implementation, analysis, evaluation
and reporting of the surveys and printing them as 1000 books.
• Training will be provided under the project in two groups of 25 people in the physical spaces of
the applicant. Entrepreneurship training will be conducted in partnership with the central provincial
directorate of KOSGEB. 'KOSGEB Entrepreneurship Training' curriculum will be implemented in the
training to ve conducted in this context. KOSGEB approved Entrepreneurship certificate will be given to
the participants at the end of the training. Participants qualify for this certificate who intend to open
their own businesses after the project will be able to benefit from the KOSGEB Entrepreneurship Grant
Program.
• Those who work in domestic services should present a healthy work, professional standards and
qualifications should be identified, certified training programs should be organized in accordance with
these standards. Target group and the experts to be appointed by the Provincial National Education
Directorate and Giresun University will organize joint workshops. As a result of this study, 'Professional
Standards for Domestic Workers' that do not exist in Turkey and in the world will be produced. This
output will be shared with the Professional Qualification Institution and Turkey Employment Institution.
• In line with the common interests of women working in the same sector; the first domestic
workers company of Giresun will be established to gain advantages such as social security, sustainable
economic income, experiencing the dignity of the taxpayer, finding contact in case of problems, etc.
Each participant will be awarded an 'Entrepreneurship Certificate' at the end of the Entrepreneurship
training to be conducted under the project is provided in partnership with KOSGEB. Participants will be
given the opportunity to benefit from the unpaid support of up to 30 thousand liras for each business
by applying to the Entrepreneurship Grant Program conducted by KOSGEB.
EXPECTED RESULTS: A research report will be prepared concerning women and employers engaged in
unregistered domestic work in Giresun, the characteristics of the unregistered workforce, and the causes
of unregistered employment. One thousand copies of the report will be printed, to be disseminated to
individual and institutional stakeholders. Some 50 women engaged in unregistered domestic work will
be recruited to a 250-hour training program. Working standards for domestic work will be produced. One
company operating in the domestic work sector will be established. One NGO enabling domestic workers
to follow up on their rights in an organized manner will be established. Three video spots promoting
registered employment in the domestic field will be produced.
Throughout the project’s implementation, the level of information and awareness of at least 1,500
people in registered employment will be increased directly, while that of 200,000 people will be
increased indirectly.
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Röportaj - Rahman ÇAKIR
Eğitim Koordinatörü
“Ülkemizde çok önemli bir sorun olan ev temizlik görevlilerine ilişkin kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik bir proje hazırladık. Ev temizlik hizmetlerinin ülkemizde iş standartları maalesef
yok. Biz bununla ilgili olarak iş standartları modülü oluşturacağız. 250 saatlik dört ana başlıkta
eğitimler vereceğiz. Amacımız bu kadınlarımıza hem sosyal güvence kazandırmak hem de kendi ayakları üzerinde bağımsız durabilmelerini sağlamak. Bu kadınların çoğu maalesef ülkemizde
sosyal güvence olmadan çalışıyorlar; başlarına bir kaza gelse, ne vicdanen ne de yasal olarak kendinizi kurtarabilirsiniz.
Bu proje kapsamında, girişimcilik, kişisel gelişim, iş standartları, sosyal güvenlik gibi birçok
konuda eğitim vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca kamuoyunu bilgilendirmek üzere 4 adet de TV programı hazırlayacağız. Eğitimler kapsamında en önemli eğitimimiz girişimcilik eğitimi olacak. Bu
eğitimlerden sonra bir dernek kurmayı hedefliyoruz ve bu sayede yeteneği olan kadınlarımızın
işveren olmasını destekleyeceğiz.”

Interview - Rahman ÇAKIR
Training Coordinator
“We developed this project in an effort to promote the registered employment of domestic
workers, who represent a very important problem area in our country. Unfortunately, there are
no working standards applicable to domestic work in our country. In this project, we will establish
a working standards module on the subject. In an effort to provide these women with social
security and ensure that they can stand on their own two feet, we will deliver 250 hours of
training on four basic topics. I am sad to say that most of these women in our country work with
no social security coverage. This leads to a two-fold problem: first and foremost, in the event
of an accident, you have no way to protect yourself, either morally or legally. We developed this
project to help alleviate this problem.
Within the scope of this project, we intend to deliver several training programs covering
subjects such as entrepreneurship, personal development, working standards, and social security
networks. Besides training programs, we will produce four TV shows in order to inform the
public. The most important training program will be the one concerned with entrepreneurship.
Following the training, we aim to establish an association so as to support talented women in
becoming entrepreneurs.”
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Proje süresince doğrudan en az 1500 kişi, dolaylı olarak da 200.000 kişinin kayıtlı istihdama
ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyleri arttırılacaktır.
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: TR90 bölgesinde kamu ve özel sektör yatırımları ile ivme kazanan turizm sektörü ve alt dallarındaki niteliksiz işgücü sorunu ve buna bağlı olarak bu
sektörde ortaya çıkan kayıt dışı istihdamın azaltılması, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi
projenin çıkış noktasını oluşturmuştur. Ordu ilinde bu sorunun çözümüne yönelik daha
önce uygulanmış başka bir çalışma bulunmamaktadır. Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin illerini kapsayan TR90 bölgesi % 63,5 kayıt dışı istihdam oranı ile
Düzey II sınıflandırmasına göre 26 bölgeye ayrılmış olan ülkemizin en yüksek kayıt dışı
istihdam yapan 5. bölgesi durumundadır.
HEDEF GRUPLAR: Turizm sektörüne yönelik faaliyet gösteren işletmelerde halen çalışmakta olup herhangi bir mesleki eğitim ve sertifika almamış 100 kişi; turizm sektörüne
yönelik faaliyet gösteren işletme temsilcilerinden 50 kişi; turizm sektörüne yönelik faaliyet gösteren işletmelerde halen çalışmakta olan 300 kişi
TEMEL FAALİYETLER:
• Turizm Sektör Analizi Anketi Yapmak: Turizm sektöründe sektör temsilcileri ve sektör çalışanlarını hedefleyen turizm sektörünün çalışan sayısı, kayıt altında olan ve kayıt
dışı çalışan sayıları, kayıt dışı istihdam konusunda neyin, ne kadar, nasıl, ne kapsamda
bilindiği ve sektör çalışanlarının beklentilerini de ölçen bir anket çalışması organize edilecektir. Bu anket Ordu ilinde ilk defa 1000 denek ile yapılacaktır.
• Hedef Grubu Belirlemek ve Eğitim Vermek: Başvuru formunu dolduran adaylar yukarıda bahsedilen kriterlere uygun olduklarını beyan edeceklerdir. Hakkında şüphe duyulanlardan ispatlayıcı belgeler istenebilecektir. Başvuru formunu dolduran adaylar kriterlerini
ispat etmek ile mükellef olacaklardır. Proje ekibi tarafından başvurusu onaylanan kursiyerlere günlük 8 Avro seyahat ve yemek bedeli ödenecektir. Ayrıca kursiyerler seyahatleri
sırasında karşılaşacakları olası zarar ve kazalara karşı da sigorta ettirileceklerdir. 384
saat turizm ekonomisi, mesleki standartlar, ön büro, servis ve kat hizmetleri eğitimi, 30
saatlik İngilizce eğitimi, 30 saatlik bilgisayar eğitimi, 30 saatlik ticari matematik eğitimi,

OBJECTIVE: The objectives of this project are to help promote registered employment and decrease
unregistered employment in the TR90 region level II; to develop the basic professional skills of those
working in tourism (vocational training for 100 people) and to promote registered employment by
increasing the capacity of businesses in the sector; to increase awareness by showing that registered
employment is an appealing option for sector representatives and workers (delivering awareness-raising
seminars to 50 employers and 300 workers, actively using social media); and to increase the registered
employment rates through the use of innovative methods (e.g., short films, public spots, Registered
Hire, Strong Economy logo, active use of social media, visits to best examples abroad).
BACKGROUND INFORMATION: Reducing unqualified labor force in the tourism sector and its
sub-sectors accelerated by public and private sector investments in TR90 region and consequently
unregistered employment in this sector constituted the starting point of the promotion of registered
employment project. There is no previous study implemented in Ordu province in order to solve this
problem. TR90 region covering Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize and Artvin provinces ranks the
5th in the highest level of unregistered employment with 63.5% unregistered employment according to
Level II classification among 26 regions of our country.
TARGET GROUPS: 100 people currently working in businesses active in the tourism sector and
without any vocational training and certificate; 50 people from the representatives of the businesses
active in the tourism sector; 300 people currently working in the businesses active in the tourism sector
MAIN ACTIVITIES:
• Conducting Tourism Sector Analysis Survey: A survey study targeting the sector representatives
and sector employees will be organized in the tourism sector that measures the number of employees,
number of registered and unregistered employees to measure the information, its amount, means
and extent in the tourism sector and the expectations of the sector employees. This survey will be
conducted for the first time in Ordu province with 1000 respondents.
• Identifying and Training the Target Group: Applicants who complete the application form will declare
that they satisfy the criteria mentioned above. Documentary proof will be requested from suspected
applicants. Applicants who complete the application form will be obligated to prove their compliance
with the criteria. Trainees whose applications are approved by the project team will be paid 8 Euros for
travel and food per day. Also the trainees will be insured against possible damages and accidents that
may occur during their travels. 384 hours of training in tourism economy, professional standards, front
office services and housekeeping, 30 hours of training in English, 30 hours of computer training, 30
hours of commercial mathematics training, 60 hours of communication and problem solving techniques
training, 30 hours of business law training, 30 hours of occupational health and safety training will be
organized.
• Organizing Combat Against Unregistered Employment Seminar for the Sector: 3 seminars on
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AMAÇ: Bu projenin genel amacı TR90 Düzey II bölgesinde kayıtlı istihdamın teşvik
edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Turizm sektöründe
çalışanların temel mesleki becerilerinin geliştirilmesi (100 kişi mesleki eğitim) ile sektör
işletmelerinin kapasitelerini arttırarak kayıtlı istihdamın teşvikini sağlamak, sektör temsilcileri ve çalışanlarına kayıtlı istihdamın cazip bir seçenek olduğunu göstererek farkındalık düzeylerini arttırmak (50 işveren ve 300 çalışana farkındalık seminerleri vermek,
sosyal medyayı aktif kullanmak), yenilikçi yöntemler uygulayarak kayıtlı istihdam oranını
arttırmak (kısa film, kamu spotu, Kayıtlı istihdam, Güçlü Ekonomi logosu, sosyal medyanın aktif kullanılması, yurtdışı iyi örnekler ziyareti) amaçlanmaktadır.
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60 saatlik iletişim ve sorun çözme teknikleri eğitimi, 30 saatlik iş hukuku dersi, 30 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlenecektir.
• Sektöre Yönelik Kayıt dışı İstihdam ile Mücadele Semineri Düzenlemek: Sektör çalışanları
başta olmak üzere kamuoyunun farkındalıklarının artırılması ve bilgilendirilmesi amacı ile Ordu
ilinin 3 büyük ilçesi olan Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde 3 adet Kayıt dışı İstihdam ile Mücadele Semineri düzenlenecektir.
• Kamu Spotu Şeklinde Kısa Film ve Animasyon Hazırlatmak ve Yayınlatmak: Bu faaliyet proje
ekibi ve alt yükleniciler tarafından yürütülecektir. Bu faaliyet kapsamında sayıları 50’den fazla
olan Ordu’lu sanatçı ve ünlüler ile görüşülerek, kayıt dışı istihdamın olumsuzluklarını içeren 0-15
dakika arasında bir uzunluğa sahip olan kısa film çalışması yapılacaktır. Yine bu faaliyet kapsamında kayıt dışı istihdamın zararı, kayıtlı istihdamın faydası konulu 45 saniyelik animasyon
şeklinde bir kamu spotu hazırlanacaktır.
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• Yerinde İnceleme Ziyareti Gerçekleştirmek: Bu faaliyet tüm ortaklar ve proje ekibi tarafından
yürütülecektir. Bu faaliyet kapsamında, turizm sektöründe Avrupa ülkeleri arasında en çok turist
alan ve turizm sektörü oldukça hareketli geçen, özellikle son 20 yılda yabancı göçe maruz kalan
ve kayıt dışı istihdamın en yaygın olduğu emek yoğun sektörlerden biri olan turizm sektöründe
başarılı politikaları ile adından söz ettiren ülkelerden biri olan İspanya’da turizm sektöründe kayıt
dışı istihdam ile mücadelede geliştirilen stratejiler ve uygulanan politikaların yerinde incelenmesi, iyi uygulama ve örneklerin özelde ilimizde, genelde ülkemizde uygulanması için bir adım atılması bu proje ile başlatılmış olacaktır.
BEKLENEN SONUÇLAR: 1000 kişiye turizm sektör anketi yapılacak ve Analiz Sonuç Raporu
ile 1000 Turizm Sektörü Analiz Kitapçığı hazırlanacak, sektörde çalışan niteliksiz işçilere mesleki
eğitim verilecek, sektörde çalışan işçi ve işverenlerin sosyal güvenlik ve kayıtlı istihdam teşvikleri
konularında farkındalıkları arttırılacak, kayıt dışı istihdamın olumsuzlukları konusunda kamouyunun farkındalığının arttırılması sağlanacaktır.

Combat Against Unregistered Employment will be organized in the three largest districts of Ordu
province; Altınordu, Fatsa and Ünye, for raising awareness of and informing the public, especially
the sector employees.
• Preparing and Airing a Short Film and Animation in the Form of a Public Service Ad: This
activity will be carried out by the project team and subcontractors. Within the scope of this
activity, more than 50 artists and famous people from Ordu will be contacted and a short film
up to 15 minutes including the disadvantages of unregistered employment will be prepared. Also
a 45 seconds animation on the disadvantage of unregistered employment and the benefits of
registered employment will be prepared as a public service ad within this activity.
• Conducting an On-site Study Visit: This activity will be carried out by all partners and the
project team. Within the scope of this activity, a step will be taken to study on-site the strategies
developed and policies implemented in the combat against unregistered employment in the
tourism sector in Spain with the highest amount of tourists and lively tourism among European
countries, which is exposed to foreign migration especially in the last 20 years and which is one
of the countries that made a name for herself in successful policies in the tourism sector which
is a labor intensive sector with highest unregistered employment, to implement best practices
and examples especially in our province and generally in our country.
EXPECTED RESULTS: A Tourism Industry Survey involving 1000 people will be conducted; a
Survey Analysis Final Report and Tourism Sector Analysis Manual will be prepared; vocational
training will be provided to unskilled workers employed in the sector; the awareness of workers
and employers within the sector will be increased in relation to social security and incentives for
registered employment; and the awareness of the public will be increased regarding the negative
impact of unregistered employment.
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AMAÇ: TR83 bölgesinde ajans öncülüğünde farklı hedef kitle ve bölgelere yönelik düzenlenecek bir dizi etkinlik ve yenilikçi uygulamalar sayesinde konunun tarafları arasında
kayıt dışı istihdam konusunda farkındalığın arttırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi yolu ile kayıtlı istihdamın arttırılmasına bölge ölçeğinde katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: Ülke düzeyinde %13,6 olan ücretsiz aile işçisi oranı TR83 bölgesinde % 25,2 seviyesinde yer almaktadır. 2013 yılında TR83 bölgesi illerinde yapılan “İşgücü Piyasası Talep Araştırmaları” na göre işgücü talebinin karşılanamamasında ücretlerin düşüklüğü önemli bir etken olarak gösterilmektedir. Bu durumun işveren açısından
değerlendirilmesinde “kayıt dışı istihdamın yarattığı haksız rekabet”in işverenleri kayıt
dışılığa yönlendirdiği görülmektedir. Hibe Faydalanıcısı tarafından daha önce yürütülen
bir “TR83 Kayıt dışı İstihdam Araştırması” na göre bölgemizde hiçbir sosyal güvenceye
sahip olmadan çalışanların oranı kentte %12,7 iken kırda %33,7 düzeyindedir. Bu durum
özellikle kırsal bölgelerin daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Eğitim seviyesi ile sigortasız çalışma arasında ilişki net bir şekilde tespit edilmiştir. Özellikle
kırdan kente göç eden lise altı eğitim seviyesine sahip işgücünde, kayıt dışılığın yüksek
olduğu gözlenmiştir.
HEDEF GRUPLAR: Öncelikli hedef kitlesi kayıt dışı çalışanlardır. Kayıt dışı çalışanlar
arasında yeşil kartlı (G0) kişilerin istihdama katılmaları ve sağlık dışında da sosyal olanaklardan yararlanabilmeleri hedeflenmektedir. SGK ile işbirliği halinde belirlenecek olan
16-45 yaş aralığındaki GSS kapsamında bulunan 120 kişi ve kırsaldaki kadınlar başta olmak üzere kayıt dışı istihdamda yer alanlara daha etkin bir şekilde ulaşmayı sağlayacak
muhtar, öğretmen ve imamlardan oluşan 120 kişi öncelikli olarak hedeflenmektedir. İkinci ana hedef grup ise bölgemizdeki özellikle emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren,
“İşletme Koçluğu” konusunda danışmanlık desteği verilecek olan her ilden ortağımız olan
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ve Tokat S.S. Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile diğer
illerimizde faaliyet gösteren TSO ve KSS’lerle işbirliği halinde seçilmiş 5’er işletme olmak
üzere toplam 20 işletmedir. Bu işletmelerin “kümelenme” potansiyeli taşıyan Ankastre
(Amasya), Makine (Çorum), Medikal (Samsun) ve Gıda (Tokat) sektörlerinden tercih edilerek kendi sektörlerinde “kümelenme” oluşumu için öncü ve yönlendirici işletmeler olması ve böylece sektörlerin katma değerini artırması hedeflenmektedir. Projenin bir diğer
hedef kitlesi ise “Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi” konularında danışmanlık
desteği verilecek olan 10 adet işçi sendikasıdır. Projenin bir diğer hedef kitlesi ise Kalkınma Ajansımızdır. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ajansın bölgedeki tanınırlığını
artıracak, proje çıktıları bölgede uygulayacağı programlara altlık hazırlayacak, kayıt dışı
istihdam konusunun ana gündem maddeleri içerisine girmesi sağlanmış olacaktır.
TEMEL FAALİYETLER: Bölgemizde projemizin 3. ve 12. ayları süresince düzenlenecek

OBJECTIVE: To raise awareness of unregistered employment among the parties to the issue under
the leadership of the agency in the TR83 region through a number of activities and innovative practices
directed toward to different target groups and regions, and to help increase registered employment at
a regional level by strengthening the institutional infrastructure.
BACKGROUND INFORMATION: The ratio of unpaid family workers which is 13.6% at the country level,
is 25.2% in the TR83 region. According to the "Labor Market Demand Surveys" conducted in 2013 in
the TR83 region provinces, low wages are shown as an important factor for not being able to meet the
labor demand. It seems that "unfair competition created by unregistered employment" leads employers
to informality when this situation is assessed from the employer perspective. According to a "TR83
Unregistered Employment Survey" conducted before by the Grant Beneficiary, the ratio of workers with
no social security in our region is 12.7% in the urban areas and 33.7% in the rural areas. This shows
that especially the awareness of the rural areas needs to be increased more. The relationship between
education level and uninsured work has been clearly identified. It is observed that informality is high
especially in labor force migrated rural to urban with an education level below high school.
TARGET GROUPS: Priority target group is unregistered employees. It is targeted for the people
with green card (G0) among unregistered employees participate in the employment and benefit from
social means other than the health benefits. 120 people under General Health Insurance between the
ages of 16 and 45 to be identified in cooperation with SSI and starting with women in rural areas 120
people including headmen, teachers and imams who will ensure reaching unregistered employees more
effectively are targeted with priority. Second main target group is a total of 20 businesses; 5 businesses
from each province that are operating in our region, especially in labor intensive sectors, that will receive
consultancy support regarding "Business Coaching", that are selected in cooperation with our partners
Amasya Chamber of Commerce and Industry and Tokat S.S. Small Industrial Site Cooperative and
with CCIs and CSRs operating in other provinces. These businesses will be selected among the Built-in
(Amasya), Machinery (Çorum), Medical (Samsun) and Food (Tokat) sectors with "clustering" potential
and it is aimed that they will be the leading and guiding businesses in their sectors and thus they will
increase the added value of the sectors. Another target group of the project is 10 workers unions which
will provide consulting support in "Employee Rights, Lobbying and Media Communication". Another
target group of the project is our Development Agency. The activities to be carried out within the
project will increase the recognition of the agency in the region, project outputs will prepare basis to
the programs it will implement in the region, it will be ensured that the unregistered employment issue
becomes a main item of the agenda.
MAIN ACTIVITIES: Promoting registered employment by raising awareness among all parties of the
issue through the information and awareness meetings to be organized in our region during the 3rd
and 12th months of our project, any media products to be prepared and competitions to be organized.
Our Development Agency and our project partners will conduct a study under the project for creating a
sense of citizenship and responsibility regarding the social and economical problems to be caused by
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Bir diğer ana faaliyetimiz projemizin 3. ve 10. ayları arasında düzenlenecek olan; bölgemizde
faaliyet gösteren işletmelerimizin rekabet güçlerinin artırılması, kurumsal kapasitelerinin nitelikli insan kaynağı yoluyla geliştirilmesi ve kümelenmeye hazırlama yoluyla etkin bir gelişim
göstermeleri için her ilimizden 5 işletme olmak üzere toplam 20 işletmemize 6 ay süresince
danışmanlık desteği verilmesidir. Özellikle emek yoğun sektörde faaliyet gösteren işletmeler
kayıt dışı istihdama yönelerek maliyet avantajı yakalamayı hedeflemektedirler. Ancak bölge illerimizdeki İŞKUR il müdürlüklerinin hazırlamış olduğu İşgücü Piyasası Analiz raporlarına göre
işletmeler nitelikli işgücüne ihtiyaç duymaktadırlar. Bu durumda nitelikli işgücüne ulaşamayan
işletmeler gelişememekte ve büyüyememektedir. Kayıt dışılığın getirmiş olduğu bu kısır döngüden kurtulmanın yolu olarak işletmelerin kurumsallaşması ve kayıtlı sektörlerin güçlendirilmesi
program hedefleri arasında yer almaktadır. Projemiz de bu kapsamda seçilmiş işletmelerimize
“İşletme Koçluğu” desteği sunarak 6 ay boyunca kurumsallaşmalarında uzman desteği vermeyi
planlamaktadır. Bu kapsamda desteklenecek işletmelerin başarı sağlaması ve nitelikli işgücünü
teşvik etmesi ile sektörde faaliyet gösteren diğer işletmelere çarpan etkisi yoluyla örnek olması
beklenmektedir.
BEKLENEN SONUÇLAR: Kayıt dışı çalışanlara yönelik farkındalık arttırma faaliyetleri yolu ile
kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, düzenlenecek olan eğitim, toplantı, lobicilik ve medya iletişimi eğitimleri sayesinde bölgede faaliyet gösteren STK, TSO, ESOB, OSB, KSS, sendika, vb.
yapıların kurumsal altyapılarının ve bilinç düzeyinin arttırılması, belirli sektör ve ölçekteki firmalara verilecek olan işletme koçluğu ve kümelenme destekleri sayesinde kurumsallaşmalarının
sağlanması ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, düzenlenecek olan resim yarışması, bilgilendirme toplantıları yardımı ile farklı kademelerdeki öğrencilerin bilinç düzeylerinin arttırılması, seri
halde düzenlenecek olan etkinlikler (kısa film yarışması, kamu spotları, istihdam şenlikleri, afiş,
broşür, vb.) sayesinde kamuoyunda farklı hedef kitlelerinin kayıt dışı istihdam konusunda bilinç
düzeyinin arttırılması, istihdam alanında faaliyet gösteren kurum temsilcilerine yönelik olarak
düzenlenecek yurtdışı programı sayesinde kayıt dışı istihdamla mücadele alanında yenilikçi yöntemlerin bölgeye transferinin sağlanması hedeflenmektedir.

unregistered employment in the medium term. In this context, especially method of combating
against unregistered employment, our individual responsibilities and the things that we can
do in this process, the impact of unregistered employment on our economy and therefore to
the income of our citizens will be explained in the meetings, festivals, competitions and wellattended information meetings to be organized to cover 4 provinces and it will be ensured that
"Hello 170 hotline" will be promoted and its use is expanded especially to make the reporting
mechanism work.
Another main activity is providing consultancy support to a total of 20 businesses,
5 businesses from each province, for 6 months which will be organized in the 3rd and 10th
months of our project for increasing the competitiveness of the businesses operating in our
region, improving their corporate capacities through skilled human resources and effectively
developing them by preparing for clustering. Especially the businesses operating in laborintensive industries aim to achieve cost advantages by preferring unregistered employment.
However, according to the Labor Market Analyses prepared by the provincial directorates of
TEI in our regional provinces, businesses need skilled workforce. In this situation, businesses
that are not able to reach skilled workforce cannot develop and grow. Institutionalization of
business and strengthening registered sectors as a way to get out of this vicious cycle caused
by unregistered employment are among the program objectives. Our project plans to provide
expert support in institutionalization by providing "Business Coaching" support for 6 months to
the businesses selected within this scope. In this context, it is expected that the businesses to
be supported will set an example for other businesses operating in the sector with their success
and by promoting registered employment through a multiplier effect.
EXPECTED RESULTS: To promote registered employment through awareness-raising
activities dedicated to unregistered workers; to enhance the institutional infrastructure and
awareness level of NGOs, TSOs, ESOBs, OSBs, KSSs, trade unions, and the like operating
within the region through training events, meetings, lobbying, and media communication;
to help enterprises become institutionalized and promote registered employment through
business coaching and cluster support that will be given to companies in specific sectors and of
specific scales; to increase the awareness level of students from different grades by organizing
drawing competitions and briefings; to increase the awareness level of different target groups
within society concerning unregistered employment through back-to-back events (short film
competition, public spots, employment fests, banners, leaflets, etc.); and to help transfer
innovative methods for the fight against unregistered employment to our region thanks to the
international program to be organized for the representatives of institutions operating in the
field of employment.
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olan bilgilendirme ve farkındalık toplantıları, hazırlanacak olan her türlü medya ürünleri, düzenlenecek olan yarışmalar sayesinde konunun tüm tarafları arasında farkındalık yaratma yoluyla
kayıtlı istihdamın teşvik edilmesidir. Proje kapsamında Kalkınma Ajansımız ve proje ortaklarımız
bölgemizde kayıt dışı istihdamın orta vadede oluşturacağı sosyal ve ekonomik olumsuzluklar ve
bu konudaki vatandaşlık ve sorunluluk bilincinin oluşturulması için bir çalışma yürütecektir. Bu
çerçevede 4 ili kapsayacak şekilde düzenlenecek olan toplantılar, şenlikler, yarışmalar ve geniş
katılımlı bilgilendirme toplantılarında özellikle kayıt dışı istihdam ile mücadele yöntemleri, bu
süreçte bireyler olarak sorumluluklarımız, yapabileceklerimiz; kayıt dışı istihdamın ekonomimize dolayısıyla vatandaşımızın gelirine olan etkileri anlatılacak ve özellikle ihbar mekanizmasını
çalıştırabilmek açısından “Alo 170 ihbar hattının” tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılması
sağlanmış olunacaktır.
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AMAÇ: Gerçekleştirilecek olan etkin bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri ve oluşturulacak yenilikçi mekanizmalarla hedef bölgede kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve
kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır.

OBJECTIVE: To help promote registered employment and decrease unregistered employment in the
target region through efficient information transfer and awareness-raising activities, as well as the
creation of innovative mechanisms.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler, eylem planları, uygulamalar ile önemli ölçüde azaltılan kayıt dışı istihdam sorunu toplumsal bir sorun olarak
görülmüş ve çözümünde de toplumsal bilinçlendirme ve toplumsal olarak hareket etme
gerektiği düşünülmüştür. Bu nedenle kayıt dışı istihdam sorununun sadece çalışanların
sosyal korumadan mahrum olma sorunu olarak görülmeyip, işveren ve ülke ekonomisi
açısından da yaratmış olduğu olumsuzlukların hayat boyu öğrenme, farkındalık ve bilinçlenme faaliyetleri ile desteklenmesi gerektiği düşünülmüştür.

BACKGROUND INFORMATION: The problem of unregistered employment, which has actually been
reduced considerably in recent years due to the legislation and action plans issued, is a social one and
it is believed that its resolution will require awareness raising and action at the social level. This is why
we do not view the problem of unregistered employment as merely a problem concerning workers being
deprived of social protection, but instead believe that its negative impact on employers and the national
economy should be overcome through lifelong learning, awareness building, and information activities.

İnsana yakışır iş konseptinde tasarlanmış olan bu projenin genel amacı insana yakışır
iş odaklı politika alternatiflerine vurgu yaparak, yerel düzeyde, sağlıklı ve etkin işleyen
sosyal diyalog mekanizmaları aracılığıyla, hükümet, işçi ve işveren kesimlerinin ortak
iradesinin sağlanmasıyla bölgedeki ekonomik canlanma ve sosyal toparlanmaya katkı
sağlamak ve daha da önemlisi kayıt dışı ekonomi kayıt dışı istihdamın yarattığı eşitsizlikleri ortadan kaldıracak önlem ve önerileri hizmete sunmaktır. Projenin en özgün
yanlarından biri sosyal taraflar ve sivil toplum örgütleri paydaşlığında oluşturulması öngörülen işbirliği mekanizmaları, nitelikli, etkin ve kapsamlı bilinçlendirme faaliyetleriyle
kayıtlı istihdam bilincinin yerleştirilmesi hedeflerinin arka planında Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO)’nün bir sosyal politika geliştirme aracı olarak önerdiği İnsana Yakışır İş (Decent Work) bileşenlerine yer verilmiş olmasıdır.
HEDEF GRUPLAR: Projenin hedef kitlesini; işçi, işveren, işsiz, genç, kadın, kamu kurum
ve kuruşları, tüm sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm sosyal aktörler oluşturmaktadır.
TEMEL FAALİYETLER:
• Projenin en önemli faaliyetlerinden birini “Sosyal Diyalog Platformu“ oluşturmaktadır. Tümüyle insana yakışır iş konseptinin egemen olacağı bu kurul, SGK, İŞKUR, TSO,
OSB, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Üniversite, İşveren ve İşçi temsilcileri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından oluşan 15 asil ve 15 yedek üyeyi içerecektir. Projenin iç kontrolünde
de izleme görevini yerine getirecek olan bu platform proje süresince 3 defa toplanarak

The Promoting Registered Employment for Decent Work project aims to carry out efficient,
appropriate, and comprehensive awareness-building/raising activities; to create a strong social
dialogue mechanism between the worker-employer-government and all relevant social initiatives; to
train supportive individuals to act as volunteers to promote registered employment; and to identify
the obstacles and problems facing registered employment at a local level based on empirical data so as
to render registered employment more efficient and ensure that it is sustainable in the target region.
The overall objective of this project is to contribute to the economic revitalization and social recovery
of the region by ensuring the shared willingness of the government, workers, and employers through
social dialogue mechanisms that function in a reliable and efficient manner. At a local level, this project
will underline policy alternatives focused on decent work and, more importantly, put in place measures
and recommendations to eliminate the inequalities created by the informal economy and unregistered
employment. One of the most peculiar aspects of our project is the fact that the underlying component
behind the objectives of creating cooperation mechanisms intended to include social parties and
civil society organizations as stakeholders and disseminating awareness of registered employment
through appropriate, efficient, and comprehensive awareness-raising activities is the “Decent Work”
component recommended by the International Labour Organization (ILO) as an instrument for social
policy development.
TARGET GROUPS: The target group for this project comprises workers, employers, the unemployed,
young people, women, public institutions and organizations, all non-governmental organizations, as
well as all relevant social actors.
MAIN ACTIVITIES:
• "Social Dialogue Platform" constitutes one of the most important activities of the project. This
committee where the decent work concept will completely dominate will have 15 full members and 15
alternate members composed of SSI, TEI, CCI, OIZ, Chamber of Tradesmen and Artisans, University,
Employers and Workers representatives and related non-governmental organizations. This platform
which will carry out the monitoring function in the internal control of the project will meet 3 times
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İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi hedef bölgede bulunan kayıtlı
istihdamın daha etkin olarak oluşması, süreklilik sağlanması için etkin, nitelikli ve kapsamlı bilinç oluşturma/arttırma faaliyetlerinin yürütüleceği, işçi-işveren-devlet ve tüm
ilgili sosyal inisiyatifler arasında güçlü bir sosyal diyalog mekanizmasının oluşturulacağı,
Kayıtlı İstihdamı Teşvik Gönüllüleri destek bireylerinin yetiştirileceği yerel düzeyde kayıtlı
istihdamın önündeki engeller ve sorunların ampirik verilerle elde edileceği bir projedir.
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kayıt dışı istihdam sorunu değerlendirecek, projeksiyonlarda bulunacak, uzlaşmazlıklarda çözüm ortaklığı yapacak, taraflar arası ortaklıklara destek sağlayacaktır.

throughout the project and assess the unregistered employment problem, make projections, be the
solution partner in conflicts, support partnerships between the parties.

• Sosyal Diyalog Platformu ve Kayıtlı İstihdam Gönüllülerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan çalıştay, farklı kesimlerin beklenti, talep ve sorunlarının ele alınarak raporlanacağı bir çalışmadır. İşçi, işveren ve devlet kanadından temsilcilerin yer alacağı çalıştayda,
5 farklı masada birer moderatör ve birer raportör denetiminde; “Sorun nedir, ne(ler)den
kaynaklanmaktadır, nasıl çözülebilir?” temaları ele alınacak olup, elde edilen sonuçlar çalıştay bildirisi olarak proje paydaşlarıyla ve ilgili aktörlerle paylaşılacaktır.

• The workshops that will be held with the participation of the Social Dialogue Platform and Registered
Employment Volunteers is an activity to address and report the expectations, demands and problems
of different segments. In the workshop where workers, employers and government representatives
will participate, "What is the problem, what are the causes, how can it be resolved?" themes will be
discussed under supervision of one moderator and one reporter at each of the 5 tables and obtained
results will be shared with the project stakeholders and relevant actors.

• Projemizin en önemli ayaklarından biri olan ”Kayıtlı İstihdamı Teşvik Gönüllüleri” bilinçlendirme programıdır. Hedef bölgede yoğun bir sinerji yaratmak ve bölgede kayıtlı
istihdam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla verilecek olan bu bilinçlendirme programı,
mesleki bir eğitim olmayıp hayat boyu öğrenme konsepti içerisinde kayıtlı istihdam bilinç
düzeyi eğitimi olacaktır. Gönüllü eğitim katılımcıları; ilgili tüm kamu ve özel kurum ve
kuruluşlarında görev alan temsilciler, küçük işyerleri, evinden çalışanlar, özellikle kırsal
kesimde ücretsiz aile işçisi olarak çalışan, ev hizmetlerinde çalışan kadınlar ve tarım işçisi olarak kayıtlılık bilinci olmayan çalışanlar, işsizler, gençler gibi toplumun her kesimini
kapsayacak kişiler arasından seçilecektir. Kayıtlı İstihdam Teşvik Gönüllüsü olarak seçilen
20 katılımcıya kayıtlı istihdam bilinç düzeyini artırmak üzere 20 saat eğitim verilecektir.
Eğitimler 2 hafta boyunca haftada 10 saat olmak üzere 20 saatlik bilinçlendirme programı şeklinde uygulanacaktır.

• One of the most important pillars of our project is the "Promoting Registered Employment Volunteers"
awareness program. This awareness program to be provided in order to create an intense synergy in the
target area and to extend registered employment culture is not a professional training but a registered
employment awareness level training within the concept of lifelong learning. Volunteer training
participants will be selected from the representatives serving at all public and private institutions, small
businesses, those working from home, especially women working as unpaid family workers in rural
areas and as domestic service workers and those employed as agricultural workers with no registration
awareness, unemployed, young people. 20 participants selected as Registered Employment Promotion
Volunteer will receive 20 hours of training for increasing awareness of registered employment. Training
will be implemented in the form of 20 hours of awareness program as 10 hours per week for 2 weeks.

• Bilinçlendirme, farkındalık yaratma ve sosyal diyalog yoluyla kayıt dışı istihdam sorununa çözüm bulmayı amaçlayan projemizin önemli bir ayağını işgücü piyasa araştırması
oluşturmaktadır. Bu faaliyetin amacı; yerel düzeyde kayıt dışı istihdama neden olan faktörlerin belirlenmesine yönelik sorunları ampirik verilere dayanarak saptamak ve analiz
yapmaktır. Temel sorunlara yönelik etkin politikaların oluşturulması ve uygulanabilmesi
için öncelikle mevcut durumun/sorunun analiz edilmesi gerekmektedir. Türkiye’ de Resmi İstatistik Programı hazırlama kurumu olan TÜİK tarafından İşgücü piyasasına yönelik
olarak yapılan araştırmalar daha çok bölgesel düzeyde gerçekleştirilmektedir. TÜİK’ in il
düzeyinde detaylı en son veriler olan 2011 yılına aittir. Bu nedenle il düzeyinde sorunun
ampirik verilerle elde edilmesi, etkin çözümlerin ve uygulamaların kapasitelerini artıracaktır. Bu kapsamda kayıtlı istihdam önündeki engeller, kayıt dışı istihdam nedenleri ve
kayıtlı istihdamın teşvikine ilişkin önerilerin yerel düzeyde, bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılarak analiz edildiği, sonuçlarının raporlandığı piyasa araştırması yapılacaktır.
BEKLENEN SONUÇLAR: Hedef bölgedeki aktif işgücü piyasası ile ilgili kamu kurumları, meslek odaları, sosyal taraflar, sivil toplum örgütleri, sivil inisiyatifler, üniversite
arasında işbirliği mekanizması oluşturulacak, kayıtlı istihdamın küresel rekabet edebi-

• Employment market research constitutes an important pillar of our project which aims to find a
solution to unregistered employment problem through awareness raising and social dialogue. The
purpose of this activity is to identify and analyze the problems of determining the factors causing
unregistered employment at the local level based on empirical data. In order to be able to establish and
implement effective policies for the key issues, first the current situation/problem should be analyzed.
Research conducted for labor market by TSI which is the Official Statistics Program preparation
institution in Turkey are carried out mostly at the regional level. Last detailed data of TSI at the
provincial level are from 2011. Therefore identifying the problem at the provincial level will increase the
capacity for effective solutions and practices. In this context, a market research will be carried for the
barriers in front of registered employment, reasons of unregistered employment and recommendations
for promoting the registered employment at the local level to be analyzed using scientific research
methods and for the results of the analysis to be reported.
EXPECTED RESULTS: To create a mechanism for collaboration between the active workforce in the
target region and the relevant public institutions, professional chambers, social parties, civil society
organizations, civil initiatives, and the university; to increase the level of information and awareness
among employers and workers in the region concerning labor rights, employment, social protection,
and social dialogue by underlining the importance of registered employment in terms of global
competitiveness; to increase the capacity of the relevant local actors for fighting against unregistered
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Projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte beklenen sonuçlar şunlardır:
• 1 adet yerel düzeyde oluşturulmuş çok taraflı Sosyal Diyalog Platformu
• 1 adet Sosyal Diyalog Platformu çok taraflı değerlendirme raporu
• Yerel düzeyde sosyal diyalog mekanizmasının sürdürülebilirliğini mümkün kılmak için
protokol altına alınmış 2 adet yerel ortaklık
• Bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık toplantılarına katılımı sağlanmış 3.000
birey (işveren, işçi, ücretsiz aile işçisi, tarım çalışanı, işsiz, genç, kadın, evden çalışan ve
kamu kurumu personeli)
• 20 adet özel farkındalık eğitimi almış Kayıtlı istihdamı Teşvik Gönüllüleri (Kısa vadede
20 kişiden oluşan kayıtlı istihdamı teşvik bireylerinin uzun vadede çarpan etkisinin daha
fazla olacağı hedeflenmektedir)
• Hizmet ve imalat sektörüne yönelik olarak gerçekleştirilmiş 1 adet İnsana Yakışır İş
Performans Göstergeler Protokolü
• 1 adet İnsana Yakışır İş İçin Kayıtlı İstihdam Çalıştay sonuç raporu
• 1 adet İnsana Yakışır İş İçin Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Panel raporu
• 1 adet Çorum İli Kayıtlı İstihdam Önündeki Engeller ve Sorunlar nicel araştırma raporu
• 1 adet Çorum İli Kayıtlı İstihdam Önündeki Engeller ve Sorunlar nitel araştırma raporu

employment in the target region; to create a multilateral social dialogue mechanism involving workers,
employers, and government representatives; to encourage the public toward registered employment
in the target region (particularly the freelancers and unpaid family workers in agriculture, home-based
workers, women, the unemployed, young people) through information and awareness-raising activities;
to support policies and practices for fighting against unregistered employment by identifying the
obstacles to registered employment in the target region based on empirical data; and to identify decent
work performance indicators within the services and manufacturing sectors of the target region and
then transfer them to working life at a protocol level.
Along with the successful completion of the project, the expected results are as follows:
• One multilateral social dialogue platform established at the local level.
• One multilateral evaluation report on the social dialogue platform.
• Two local partnerships sealed with protocols to facilitate the sustainability of the social dialogue
mechanism at a local level.
• Some 3,000 individuals taking part in briefing, awareness raising, and information meetings
(employers, workers, unpaid family workers, agricultural workers, the unemployed, young people,
women, home-based workers, and staff members from public institutions).
• Twenty volunteers receiving specialized awareness training so they can promote registered
employment (in the short-term, since a group of 20 individuals trained to promote registered
employment is projected to have a greater multiplier effect in the long-term).
• One Protocol on Decent Work Performance Indicators carried out in the service and manufacturing
sectors.
• One Final Report on the Workshop for Registered Employment for Decent Work.
• One Panel Report on the Fight Against Unregistered Employment for Decent Work.
• One Quantitative Research Report on the Obstacles and Problems Facing Registered Employment
in the Province of Çorum.
• One Qualitative Research Report on the Obstacles and Problems Facing Registered Employment in
the Province of Çorum.

• 2 adet uluslararası teknik gezi kazanım raporu

• Two reports on the achievements of the international technical visits.

• 1.000 adet basılı “Çalışma Hayatında Temel Haklar” el kitapçığı

• One thousand printed copies of the “Fundamental Rights in Working Life” manual.

• 100 adet İnsana Yakışır İş için İşgücü Uygulamaları seti

• One hundred Workforce Implementations Sets for Decent Work.
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lirlikteki önemine vurgu yaparak hedef bölgede işverenler ve çalışanlar arasında; çalışma
hakları, istihdam, sosyal koruma ve sosyal diyalog konularında farkındalık ve bilinç artışı
sağlanacak, hedef bölgede kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili yerel aktörlerin kapasiteleri arttırılacaktır. Hedef bölgede işçi, işveren, hükümet temsilcilerinin birlikteliğinde çok taraflı sosyal diyalog mekanizması oluşturulacak, hedef bölgede (özellikle
tarımda kendi hesabına ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlar, evden çalışanlar, kadınlar,
işsizler, gençler) toplum bireyleri üzerinde yapılacak bilgilendirme, bilinç oluşturma faaliyetleri ile kayıtlılık özendirilecek, kayıtlı istihdam önündeki engellerin ampirik verilere
dayanarak tespit edilmesine, kayıt dışı istihdam ile mücadele politika ve uygulamalarına
destek olunacaktır.
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REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:
PROJE BÜTÇESİ:
KAPSANAN İLLER:

343
TRH1.3.PREII/P-03/343
Herkes İçin Kayıtlı İstihdam
Solhan Belediyesi
Solhan Eğitim Derneği
€ 174.966,40
Bingöl

REFERENCE NO:
CONTRACT NO:
PROJECT NAME:
BENEFICIARY INSTITUTION:
PARTNERS:
PROJECT BUDGET:
PROVINCES COVERED:

343
TRH1.3.PREII/P-03/343
Registered Employment for Everyone
Solhan Municipality
Solhan Education Association
€ 174.966,40
Bingöl
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ARKA PLAN BİLGİLERİ: Kuruluşumuz ilçedeki kamu kurum kuruluşları ve STK'lar ile
ilin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için çeşitli program ve projeler yürütmektedir.
Bu yönüyle belediyemiz ilçedeki çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde sorunlar belirlemekte ve yerel otoriteler ile birlikte çözüm önerileri geliştirmektedir. Belediyemiz ilçedeki
kamu kurumları ve STK'lar ile yapılan toplantılarda süreki olarak kayıt dışı istihdam sorunun olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca yerel aktörlerle yapılan tüm toplantılarda kayıt dışı
istihdamın yol açtığı sorunlar gündeme gelmektedir. Kayıt dışı istihdam; sosyal koruma
sisteminin yönetiminde yaşanan güçlükler, kötü çalışma koşulları, haksız rekabet, gelir
dağılımında eşitsizlik, kayıtsız çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığı risklerinin yüksekliği, vasıfsız işgücünün artması gibi çeşitli sorunlara yol açmaktadır. İlgili sorunların
tarafı olan belediyemiz, ortağımız ve iştirakçilerimiz ile birlikte yapılan bilgi alışverişlerinde bu soruna birlikte çözüm geliştirecek alternatifler değerlendirilmiş ve böyle bir proje fikri ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışma ve incelemeler proje teklifimiz için temel teşkil
etmiştir.
HEDEF GRUPLAR: Kayıt dışı istihdam edilen tahmini 3000 kişi, kayıtsız istihdam sağlayan 500 işletme, kayıtsız çalışan kadınlar (400 kişi), çeşitli kurumların personeli 30 kişi,
başvuru sahipleri ve öğrenciler 2000 kişi.
TEMEL FAALİYETLER: Çeşitli kurumlarda personel eğitimi, istihdam durum raporlarının oluşturulması, değişik işveren gruplarına yönelik seminerler düzenlenmesi, yayınlar
ve materyallerin geliştirilmesi, resim ve şiir yarışması düzenlenmesi, okul seminerleri,
kadınlara ve erkeklere yönelik bilinçlendirme çalışmaları, ilçede kayıt dışı istihdam kurulu
oluşturmak temel faaliyetler arasındadır.
BEKLENEN SONUÇLAR: Kurumlarda kayıtlı istihdama yönelik duyarlılık geliştirilmesi,
farklı sektörlerdeki kayıtlı-kayıtsız istihdam durumunun etkileri ve sonuçlarıyla çarpıcı
bir şekilde ortaya konması, işverenlerin mevcut yasal yükümlülükler çerçevesinde kayıtlı
eleman çalıştırma konusunda bilinç düzeylerinin geliştirilmesi, bölgede uzun süreli etki
oluşturacak kalıcı materyal geliştirilmesi, kadınların, erkeklerin ve öğrencilerin kayıtlı istihdam konusunda duyarlılıklarının arttırılması, kurumlarda kayıtlı istihdamın faydaları
ve birlikte hareket etmeye yönelik ortak bir anlayış oluşturulması hedeflenmektedir.

OBJECTIVE: To conduct awareness-raising activities for students and locals in order to promote
awareness of the fight against unregistered employment; and to identify the current state of registered
employment through sectoral analyses, sharing the results with the public and employers in order to
inform them about the opportunities offered to SMEs providing registered employment.
BACKGROUND INFORMATION: Our organization conducts various programs and projects with the
public institutions and NGOs in the district for economic and social development of the province. Our
municipality identifies the problems in cooperation with various institutions in the district and develop
solutions together with the local authorities. Our municipality continuously emphasizes in the meetings
held with the public institutions and NGOs in the district that there is a unregistered employment
problem. In addition, the problems caused by unregistered employment are mentioned in all meetings
with the local actors. Unregistered employment leads to various problems such as the difficulties in
the management of social protection system, poor working conditions, unfair competition, inequality
in income distribution, high work-related accident and occupational disease risks for unregistered
employees, increasing unskilled labor. During the information exchange between our municipality, our
partners and participants that are the parties to relevant problems, alternatives to develop a solution
for this problem were evaluated together and the idea of this project was thought. Studies and surveys
conducted have formed the basis for our project proposal.
TARGET GROUPS: Estimated 3,000 unregistered employees, 500 businesses providing unregistered
employment, unregistered women employees (400 people), 30 personnel from various institutions and
2000 applicants and students.
MAIN ACTIVITIES: Personnel training in various institutions, preparing employment status reports,
organizing seminars for various employer groups, development of publications and materials, organizing
painting and poetry competitions, school seminars, awareness-raising for women and men, establishing
an unregistered employment committee in the county are among the main activities.
EXPECTED RESULTS: To develop awareness of registered employment on the part of institutions;
to strikingly identify the state of registered-unregistered employment in different sectors along with
its impact and consequences; to develop a level of awareness among employers concerning registered
employment within the framework of the current legal requirements; to develop permanent materials in
the region with a long-term impact; to improve the awareness of men, women, and students regarding
registered employment; and to create a common understanding within institutions as to the benefits
of registered employment and joint action.

HİBE PROJELERİ / GRANT PROJECTS

AMAÇ: Kayıt dışı istihdamla mücadele bilincinin geliştirilmesi amacıyla öğrenciler ve
yerel halka yönelik bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, mevcut kayıtlı istihdam durumunun sektörel analizler yoluyla tespit edilerek, kamuoyu ve işverenlerle paylaşılmasını da içerecek şekilde, kayıtlı istihdam sağlayan KOBİ’lere yönelik fırsatlardan
haberdar edilmeleri böylece kayıt dışılığın azaltılması amaçlanmaktadır.
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REFERANS NO:
SÖZLEŞME NO:
PROJE ADI:
FAYDALANICI KURUM:
ORTAKLAR:

367
TRH1.3.PREII/P-03/367
Kayıtsız Kalmayın
Yakutiye Belediyesi
Erzurum Marangozlar Duvarcılar ve
Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası,
Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası
PROJE BÜTÇESİ:
€ 210.063,04
KAPSANAN İLLER:
Erzurum

REFERENCE NO:
367
CONTRACT NO:
TRH1.3.PREII/P-03/367
PROJECT NAME:
Don’t Stay Unregistered
BENEFICIARY INSTITUTION:
Yakutiye Municipality
PARTNERS:
Erzurum Carpenters’ Stonemasons’ and Furniture
Makers’ Chamber of Merchants and Craftsmen, Erzurum Mechanics’
and Car Manufacturers’ Chamber of Merchants and Craftsmen
PROJECT BUDGET:
€ 210.063,04
PROVINCES COVERED:
Erzurum

PRE II COMPENDIUM
OBJECTIVE: To help decrease unregistered employment in the region by organizing training and
awareness-raising activities through innovative methods that take regional dynamics into account; to
establish a platform for enhancing cooperation among employment and labor market actors (employers,
employees, organizations/institutions) using a network analysis method so as to promote registered
employment among members of the Carpenters’, Stonemasons’, and Furniture Makers’ Chamber
of Merchants and the Craftsmen and Mechanics’ and Car Manufacturers’ Chamber of Merchants
and Craftsmen; and to deliver training programs aimed at increasing awareness of issues related to
unregistered employment.

ARKA PLAN BİLGİLERİ: TRA1 bölgesinde geçtiğimiz yıllarda en büyük ekonomik faaliyet alanı olan tarımın payı düşerken, sanayi sektörünün payı 2004 yılından %3,8’den
2013 yılına %11,2’ye yükselmiştir. Bu değişim, çalışma trendlerine de yansımış ve ücretli
maaşlı ve yevmiyeli çalışanların sayısında artış, işveren veya kendi hesabına çalışanlar ile
ücretsiz aile işçilerinin sayısında sanayi sektörünün gelişimiyle doğru orantılı bir düşüş
yaşanmıştır. Sanayi sektörünün büyümesiyle beraber bölgedeki kayıtlı istihdamın göreceli olarak büyümesi sevindirici olsa da, kayıt dışı istihdamın mikro firmalar ve KOBİ’lerde
yaygın olmasını doğrudan azaltamamaktadır. Bölgede ve il özelinde sanayi büyümesine
rağmen bu alanda hala emek yoğun üretim ön plandadır. Erzurum ilinde ihracatın en
önemli kalemlerinden olan ağaç ve orman ürünleri, metal ve metal ürünleri diğer sanayi
kollarına da yarı mamul sağladıkları için katma değeri yüksek olan ürünlerdir. Bu sanayi
faaliyetleri ise genellikle küçük ölçekteki üretim tesislerinde ve atölyelerde gerçekleştirilmektedir. Daha önce bahsi geçen ülke genelindeki firma ölçeği belirleyici unsuru Erzurum
ilinde gözlemlenebilmektedir. İl genelinde %90’ında çalışan sayısı 10’dan az olan firmaların aile şirketi yapıları (%45) kurumsallaşma oranın düşük olmasına neden olmakta bu
durum kayıt dışı istihdam pratiğinin devamlılığına neden olmaktadır.

BACKGROUND INFORMATION: While the share of agriculture as the largest economic activity in the
TRA1 region decreased in recent years, the share of the industrial sector increased from 3.8% in 2004
to 11.2% in 2013. This change was also reflected to the employment trends and there have been an
increase in the number of wage workers, salary workers and casual employees and a decrease in the
number of employers or self employed and unpaid family workers proportional to the development of
the industrial sector. Although the relative growth of the registered employment in the region with the
growth of the industrial sector is pleasing, this does not directly decrease unregistered employment
prevalent in micro companies and SMEs. Despite the industry grows in the region and the province,
labor-intensive production is still dominant in this area. Because wood and wooden products, metal
and metal products that are among the most important items of export in Erzurum province provide
semi-finished products to the other industrial branches, they are products with high added value.
These industrial activities are generally carried out in small scale production facilities and workshops.
Previously referred determining factor of company scale across the country can be observed in Erzurum
province. Family business structure of the companies with less than 10 employees in 90% of the overall
province results in a low institutionalization ratio (45%) and this situation causes the unregistered
employment practice to continue.

HEDEF GRUPLAR: Erzurum Marangoz Mobilya ve Duvarcılar Esnaf ve Sanatkarlar
Odası üyeleri (1700 firma), Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası
üyeleri (560 firma), platformdaki kurumlar (17 adet-Yakutiye Belediyesi, Marangoz Mobilya ve Duvarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İŞKUR İl Müdürlüğü, TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, İl
Ticaret ve Sanayi Odası ve istihdam konusunda çalışan sivil toplum örgütleri (10 adet).

TARGET GROUPS: Members of the Erzurum Chamber of Carpenter Furniture & Masonry Tradesmen
and Artisans (1700 companies), members of Erzurum Chamber of Auto Repair and Manufacturer
Tradesmen and Artisans (560 companies), institutions in the platform (17 - Yakutiye Municipality,
Chamber of Carpenter Furniture & Masonry Tradesmen, and Artisans, Chamber of Auto Repair and
Manufacturer Tradesmen and Artisans, TEI Provincial Directorate, TSI Erzurum Regional Directorate,
SSI Provincial Directorate, Provincial Chamber of Commerce and Industry and non-governmental
organizations working in the field of employment (10).

TEMEL FAALİYETLER:
• Projenin 3. ayı ile birlikte kayıtlı istihdam konusunda çalışan tüm tarafları (Yakutiye
Belediyesi, proje eş başvuru sahipleri, TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü, İŞKUR, SGK Müdürlüğü, İl Ticaret ve Sanayi Odası, vb.) ve istihdam konusunda çalışan sivil toplum örgütleri (10 adet) bir araya getirecek platform kurulacaktır. Platform üyeleri ilk çalıştayda
mevcut durumu ve olası çözüm önerilerini, devam çalıştaylarında ise kayıtlı istihdamın

MAIN ACTIVITIES:
• The platform that will bring together all parties working in registered employment (Yakutiye
Municipality, co-applicants of the project, TSI Erzurum Regional Directorate, TEI, SSI Directorate,
Provincial Chamber of Commerce and Industry, etc.) and non-governmental organizations working in
the field of employment (10 ) will be established as of the 3rd month of the project. Platform members
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AMAÇ: Bölgesel dinamikleri göz önüne alan yenilikçi faaliyetler aracılığı ile eğitim ve
bilinçlendirme faaliyetleri uygulanarak bölgede kayıt dışı istihdamın azalmasına katkı
sağlanmasıdır. Marangoz Mobilya ve Duvarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ve Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na bağlı üyeler arasında kayıtlı istihdamın
teşvik edilmesi amacıyla network analizi yöntemi kullanılarak istihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren tarafların (işverenler, çalışanlar, kurum/kuruluşlar) işbirliği düzeyinin arttırılması için platform kurulması, kayıt dışı istihdam konusunda da farkındalık ve
bilinç düzeyinin arttırılması için eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır.

teşvik edilmesi için bölge’ye özgü çözümler üretilmesi için çalışmalar yapacaklardır. Kayıt
dışı istihdamdan etkilenen tarafların tamamının söz konusu çalışmalardan haberdar olabilmeleri için ise faaliyet kapsamında gerçekleştirilecek çalıştayların ana başlıkları, konu
içerikleri, çalıştayların sonuçları online olarak kurulacak platformda yayınlanacaktır.
• Proje eş-başvuru sahibi üyeleri için kayıt dışı istihdamın neden olduğu sosyo-ekonomik sorunlar, kayıtlı istihdamın önemi, işveren ve çalışan açısından yararları, kayıtlı
istihdamın teşviki için uygulanan devlet destekleri gibi konuları içeren seminerler (toplam 10 kez) düzenlenecektir. Seminer katılımcısı olarak 5, proje iştirakçilerinden SGK İl
Müdürlüğü’nden 1 ve 1 adet de kayıtlı istihdam uzmanı akademisyenin konuşmacı olarak
katılacağı bilgilendirme seminerlerinde toplamda 800 kişiye ulaşması amaçlanmaktadır.
• Proje eş-başvuru sahiplerinin üyelerinin birbirleri ve diğer ilgili kurumlar ile olan
ilişkileri) gibi veriler incelenerek yaygınlaştırıcı etkisi en yüksek 80 firmadan oluşan bir
örneklem grubu network analizi yöntemi aracılığı ile oluşturulacaktır. Network analizi
yöntemiyle seçilen 80 firmaya birebir ziyaretler gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında
gerçekleştirilen ziyaretlerde firma yöneticilerine istihdamı destekleyen teşvikler, faaliyet
gösterdikleri sektörlere uygun teşvikler konusunda bilgilendirme yapılacak ve kurumsallaşma eğitimi verilecektir.
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BEKLENEN SONUÇLAR: Kayıtlı istihdamın teşviki konusunda bilgilendirici el ilanı,
kitapçık, pankart, afiş, reklam panosu ve websitesi aracılığıyla bilgilendirme yapılacak,
işyeri ziyaretleri yapılacak, seminerler, kurumsallaşma eğitimleri verilecektir. Kayıtlı istihdam konusunda çalıştaylar düzenlenecek ve sonuçları raporlanacaktır.

will carry out studies to produce the current status and possible solution recommendations in the
first workshop and region specific solutions for promoting registered employment in the following
workshops. Titles, subject matter contents, outcomes of the workshops to be held within the activity
will be published in the online platform to be established for all parties affected by unregistered
employment to be informed about said studies.
• Seminars (10 in total) will be organized with topics such as socioeconomic problems of project coapplicant members caused by unregistered employment, the importance of registered employment, its
benefits for employers and employees, state aids implemented for promoting registered employment.
It is aimed to reach 800 people in total during the information seminars where 5 seminar participants, 1
project participant from SSI Provincial Directorate and 1 registered employment specialist academic will
participate as speakers.
• Data such as the relationships of members of project co-applicants with each other and with the
other relevant institutions will be examined and a sample group consisting of 80 companies with the
highest influence will be created through the network analysis method. Individual visits will be carried
out to the 80 companies selected with the network analysis method. During the visits carried out within
the scope of the project, company executives will be informed of the incentives promoting employment,
incentives suitable to the sectors they operate in and institutionalization training will be provided.
EXPECTED RESULTS: Information concerning the promotion of registered employment will be
disseminated through informative leaflets, booklets, banners, posters, billboards, and a website.
Workplace visits, seminars, and corporate training programs will be organized. Workshops on registered
employment will also be organized and their results will be reported.
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