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AMAÇ FA R K IN D A L IĞ I  A R T T I R M A K
ANKARA Sanayi Odası koordinatörlüğünde, 
İstanbul Sanayi Odası ve Adana Sanayi Odası 
ortaklığı ile yürütülen Kayıt Dışı İstihdamın 
Azaltılması Projesi kapsamında yapılan saha 
çalışmasının sonuçları, Ankara Sanayi Odası'nda 
gerçekleştirilen toplantıyla kamu kurumlan ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşıldı. ASO Genel 
Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar, projenin amacının 
çalışan ve işveren farkındalığını arttırarak kayıt 
dışı istihdam ile mücadele için çözüm önerileri 
geliştirmek olduğunu dile getirdi.»  4'te
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A nkara Sanayi O dası koord ina
törlüğünde, İstanbul Sanayi 
O dası ve A dana  Sanayi Odası 
ortaklığı ile yürü tü len  Kayıt Dışı is tih 

dam ın Azaltılması Projesi kapsam ında 
yapılan saha  çalışmasının sonuçları A n 
kara Sanayi ö d a s f n d a  gerçekleştirilen 
toplantıyla kam u kurum lan  ve sivil to p 
lum kuruluşlarıyla paylaşıldı.

A nkara  Sanayi Odası G enel Sekre
teri Doç. Dr. Yavuz C abbar toplantının 
açılışında yaptığı konuşm ada, projenin 
am acının çalışan ve işveren far- 
kındalığını a rttıra rak  kayıt dışı 
istihdam  ile m ücadele  için 
çözüm  önerileri geliştirmek 
o lduğunu dile getirdi. C ab
bar, sloganımız “Çalışana 
Fayda İşverene Fayda” dedi.

Açılış konuşm asından 
sonra  Proje Saha K oord ina
törü Dr. Yüksel V ard a r  proje 
hakkında bilgi verdi. V ardar, A nkara, 
İstanbul ve A dana  illerinde bin işletme 
anketi ile o rta lam a bin işgücü anketinin

yapıldığı saha çalışmasında, 
her üç ilde tekstil-konfek- 
siyon, gıda ve plastik sek 
törleri ile özel o larak  A n 
kara 'da  metal, İstanbul’da 
m akine ve A d an a 'd a  orm an _  
ürünleri sektörlerinin ele alın
dığı bilgisini verdi. G enel olarak 
sigorta ve vergi yükünün işletmeleri 
zorladığı, istihdam yükünün  çok ağır o l
duğu, kayıt dışı istihdam ın haksız reka
bete  yol açtığı, geçici korum a altındaki 

Suriyelilerin kayıt dışı istihda
mı arttırıcı etken  olarak öne 

çıktıkları sonuçları üzerine 
değinen V ardar, saha çalış
m asında elde edilen veriler 
hakkında istatistiki bilgiler 

verdi.
Özellikle sendikaların 

yoğun ilgi gösterdiği top lan tı
da, sunum un ard ından  söz alan 

Öz-Iplik İş Sendikası'ndan P ınar  Öz- 
can, “Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla 
Kayıtlı İstihdam ın D esteklenm esi" Pro-



üretileceğinden söz ederek , “Kayıt dışı 
istihdam konusu sürekli dile getiriliyor 
ancak radikal karar  almadığımız sürece 
kayıt dışı istihdamı o rtadan  kaldırm ak 
m üm kün değildir" dedi.

Öz Taşım a-îş S en d ik as ın d an  R ahm i 
Yavuz da bir iş yerinde sendika varsa, 
huzur vardır. İşverenlerin sendikaya b a 
kış açısını düzeltm ek gerektiğini belirtti.

Türkiye İşçi Sendikaları K onfede
rasyon u 'ndan Enis Bağdadioğlıı ise 
A nkara  Sanayi Odası ta ra fından  böyle 
bir çalışm anın yapılmasının çok ö n em 
li o lduğuna değindi. Mesleki yeterlilik 
belgesinin, kurum sallaşm anın, dene ti
min, sendikalaşm anın ve bilinçli o lm a
nın kayıt dışı istihdamı azaltacağını dile 
getirdi.

jesi'n i M alatya Sanayi Odası 
ile birlikte yürüttüklerini; proje 

sonunda  öğrenilm iş sosyal güvensizlik 
sonucuna vardıklarını belirtti.

Türkiye İşveren Sendikaları K on
federasyonu Uzm anı Esra Belen, p ro 
jede, konunun  en önem li noktalarının 
yakalandığını belirterek  işverenlerin 
teşviklerden nasıl yararlanacağını bil
mediğini; bu konuda işletm elerin tek 
bir noktadan  hizmet alabileceği m e r
kezlerin oluşturulm asının gerekli o ldu 
ğu düşüncesini dile getirdi.

"Sürekli dile getiriliyor"
Ö z Sağlık îş Sendikasından Halit 

Kayalı ise, ne kadar çözüm  üretilirse 
üretilsin bunun  karşı çözüm ünün  de


