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Kayıtdışı istihdamla mücadeleye destek!
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Kocaeli Üniversitesince (KOÜ) hazırlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
desteklenen `Genç İstihdama Kayıt(dışı)sız Kalma Projesi` ile kayıt dışı istihdamın azaltılmasına
yönelik başta gençler olmak üzere kamuoyunun bilinçlendirileceği faaliyetler gerçekleştirilecek.
KOÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Selçuk Koç,
İzmit`te bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları projenin kayıt dışı istihdamın
azaltılmasına yönelik bir bilinç oluşturma çalışması olduğunu söyledi.
Projeyi daha çok üniversite öğrencileri üzerinden yürüteceklerini dile getiren Koç, `Kocaeli`de 2
üniversitede yaklaşık 85 bin üniversitesi öğrenci öğrenim görüyor. Bu öğrencilerin yüzde 15`i şehirde
farklı sektörlerde çalışıyorlar.` diye konuştu.
Koç, hem işveren hem de öğrencilerin sigortayla ilgili bir bağıntı kurmak istemediklerine dikkat
çekerek, `Bunların farklı sebepleri var. Öğrenciler burslarının kesilmemesi, yeşil pasaportu varsa
iptal edilmemesi gibi kendilerine göre sebepleri var. Dolayısıyla, sigorta yaptırılmayarak kısa vadeli
çıkarlar için uzun vadeli çıkarlardan vazgeçiliyor. Bundan devletimiz çok ciddi anlamda zarar
görüyor.` ifadesini kullandı.
`ÇOK CİDDİ FAALİYETLER YAPACAĞIZ`
Projenin 1 Temmuz itibarıyla başladığını ve bir yıl süreceğini anlatan Koç, şöyle devam etti:
`Bu 1 yıllık süre içerisinde çok ciddi faaliyetlerimiz olacak. Öğrenciler ve işverenlerin katılacağı
eğitim seminerleri düzenlenerek katılımcılara kayıt dışı istihdamın zararları anlatılacak. Kamu spotu
çekeceğiz ve bunları televizyonlarda yayınlayacağız. Kurduğumuz `gencis.org` isimli internet
sitesinden sürekli bilinçlendirici paylaşımlar yapılıyor. Yine eş zamanlı olarak `gencis41` isimli
Twitter, Facebook ve Instagram hesapları üzerinden paylaşımlar yapıyoruz. Proje kapsamında
gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle hem kayıt dışı istihdamın zararlarıyla ilgili farkındalık oluşturulacak
hem de mevcut durum ortaya konularak çözüm önerileri getirilecektir.`
Doç. Dr. Koç, Kocaeli`nin Türkiye ekonomisindeki yeri ve sahip olduğu öğrenci sayısı bakımından
kayıt dışı istihdamla mücadele konusundaki yeni açılımlar ile pilot bölge olabileceğini kaydetti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı`nın
(MARKA) eş başvuru sahibi olduğu proje kapsamında 1 yıl boyunca kayıtlı istihdamın teşvikine
yönelik faaliyetler yürütülecek. Projenin toplam 186 bin euroluk bütçesinin 166 bin euroluk kısmı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği fonlarından karşılanırken, 20 bin

avroluk bölümü de Kocaeli Üniversitesince finanse edilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu!

SPK, 7 personele görevden el çektirdi

`Alınacak kararlar piyasa dostu olacak`

Darbe fırsatçılarına ceza yağacak!

Tüketici güven endeksi azaldı

`Piyasalardaki dalgalanma spekülatif`
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Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası,
Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)
Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en
az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas
edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.
BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin
ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi
hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.
* Uluslarası döviz piyasası kuru

