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“Denizli’de Kayıtlı İstihdamın Teşviki İçin Güçlü Diyalog ve Yenilikçi Yak-
laşım Projesi”, adıyla bile kendini özetliyor. 

Proje, Denizli’de ilgili yerel aktörler arasında etkileşim, işbirliği ve hare-
ket birlikteliğini sağlayarak yaratılan ‘güçlü diyalog’  ile ‘kayıtlı istihda-
mın teşviki’  konusunda ‘yenilikçi fikirlerin’ yaratılmasına öncülük etti. 

Proje ile bir yandan kayıtlı istihdam teşviklerine dikkatler çekilip, bu 
yönde bilinç düzeyi artırılırken, diğer taraftan web temelli istihdam teş-
vik platformu, www.istihdamatesvik.com internet sitesiyle istihdam teş-
viklerinin kullanılması yönünde tüm soruları yanıtlayabilecek yenilikçi bir 
yöntem geliştirildi.

İstihdam ve işgücü piyasasının tüm aktörlerini bir araya getiren ve ara-
larında bir köprü olan Denizli Sanayi Odası, daha önce hiç denenmemiş 
bir girişime öncülük etti. Kayıtdışı istihdamın tüm olumsuzluklarını ve 
kayıtlı istihdam teşviklerinin tüm faydalarını interaktif olarak hesaplayıp 
rakamlarla ortaya koyabilen bir platformu kullanıma sundu.

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ… 
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Proje Kurgulanıyor

Denizli Sanayi Odası (“DSO”), Denizli 
ekonomisinin nabzını tutan, Denizli 
sanayisinin tam anlamıyla merkezinde 
yer alan bir kuruluş. DSO, gerek ulusla-
rarası rekabetçiliği sürdürme gerekse 
ekonomik dönüşüm sırasında ortaya 
çıkabilecek istihdam kayıplarıyla başa 
çıkabilme konusunda Denizli sanayi-
sini desteklemek için işgücü piyasası-
nın sorun ve ihtiyaçlarına derinleme-
sine eğilmeyi stratejik amaçlarından 
biri olarak belirlemişti.

DSO, stratejik planında öncelikleri 
arasına aldığı sorun, ihtiyaç ve eksiklik-
lere çözüm getirecek her fırsatı sonuna 
kadar değerlendirmeyi hedeflerken, 
“Kayıtlı İstihdamın Teşviki II” adlı bu 
teklif çağrısı bu alanda yeniden işe 
koyulmak için yeni bir fırsat gibi görü-
nüyordu. DSO, bu fırsatı en iyi şekilde 
değerlendirerek, Denizli sanayisinin bir 
yarasının daha iyileştirilmesine katkı 
için adım atmaya hazırdı. Doğrusu hiçbir 
sivil toplum kuruluşu bu konuyu dillen-
dirmeye bile cesaret edemezken, kayıtlı 
istihdamı teşvik etmek adına bir Avrupa 
Birliği projesi yazmak ve uygulamak, bir 
işveren temsilcisi olan DSO için hiç de 
kolay bir iş değildi. Ancak DSO, yöneti-
minden ve üyelerinden aldığı güçle bu 
konuda da ben varım diyerek projeyi 
hazırlamaya karar verdi.  

Denizli, istihdam, ihracat, sosyo-
ekonomik gelişmişlik gibi gösterge-
lerde son derece başarılı bir tablo çiz-
mesine rağmen kayıtlı istihdam veri-
lerine ilişkin rakamlar bazı sorunların, 
ihtiyaçların varlığına işaret ediyordu. 
En önemli parametrelerde Türkiye’de 
ilk 10 il içinde yer alan ve sosyo-eko-
nomik gelişmişlik sıralamasında da 
10. sırada bulunan Denizli’nin, zorunlu 
sigortalıların ortalama günlük kazancı 
bakımından il sıralamasında 73.’lüğe 
kadar geri düşmesi eksik prim bildiri-
minden kaynaklı bazı sorunlara işaret 
ediyordu. Diğer taraftan yine istatistik-
ler, Denizli’nin SGK tarafından sunulan 
istihdam teşviklerinden hak ettiği payı 
alamadığını gösteriyordu. 2012 yılında 

SGK prime esas kazanç tutarları üzerin-
den yapılan incelemede, istihdam teş-
viklerinden yararlanma oranı bakımın-
dan Denizli’nin Türkiye il sıralamasında 
ancak 76. sırayı alması sorunu apaçık 
ortaya koyuyordu: Denizli’de hem işve-
renler, hem çalışanlar, hem de işveren-
lerin danışmanları (muhasebeci-mali 
müşavir ve insan kaynakları yönetici-
leri) istihdam odaklı teşvik ve diğer fır-
satlardan yeterince haberdar değildi.

Bu sorunları açıkça tespit 
eden DSO, projedeki stratejik 
yaklaşımını belirledi : 

Öncelikle Denizli’de kayıt dışı istih-
dam konusunda ilgili yerel aktörler ara-
sında etkileşim, işbirliği ve hareket bir-
likteliğini yaratarak, sosyal güvenlik ve 
istihdam teşvikleri konusunda farkın-
dalık ve bilgi düzeyini arttırmak gere-
kiyordu. Bu kapsamda Koordinasyon 
Kurulu adını verdiğimiz çoğulcu ve katı-
lımcı bir yapı tasarlandı ve bu yapıya bir 
icra organı gibi çalışma görevi atandı. 
İstihdam teşviklerine konu birçok etkin-
lik ve eğitim planlandı.

Diğer strateji ise, istihdam teşvikle-
rini kullanmanın yaratacağı reel fay-
dayı, kısmi ya da tam kayıt dışılığın hem 
işveren hem çalışan tarafında yarat-
tığı olumsuzluk ve riskleri net olarak 
ortaya koyacak yenilikçi bir yaklaşım 
getirmek üzerine kuruldu. Bu strateji 
web temelli istihdam teşvik platformu, 
www.istihdamatesvik.com’u yarattı.   
Proje çalışma grubu, etraflıca incelediği 
sorun ve ihtiyaçlar ile belirlenen strate-
jiler doğrultusunda proje faaliyetlerini 
kurgulamaya başladı. Faaliyetleri dört 
ana aşamada sıraladı.

1.Proje Başlangıç Aşaması:
1.1.Proje Ekibi Oluşturma 

1.2.Koordinasyon Kurulu Oluşturma 

1.3.Logo Tasarımı 

1.4.Görünürlük Uygulamaları 

1.5.Proje Açılış Toplantısı ve Kayıtlı 
İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Günü

2. Araştırma, Veri Toplama ve 
Yöntem Geliştirme Aşaması 
2.1.Web temelli istihdam teşvik plat-
formu için Yenilikçi Yöntemler Geliş-
tirme Çalışması

2.2. Web Temelli İstihdam Teşvik Plat-
formu

2.3. Kamu Spotu

3.Kayıtlı İstihdamın 
Geliştirilmesine Yönelik 
Eğitim Aşaması 
3.1. İstihdam Teşvikleri Bilgilendirmesi

3.2. Web Temelli İstihdam Teşvik Plat-
formu Tanıtım,  Basın Toplantısı

4.Proje Kapanış Aşaması 
4.1.Kamu Spotunun Yayını

4.2.Web Temelli İstihdam Teşvik Plat-
formunun Test Sürümü

4.3.Proje Kapanış Günü

Proje İçin Düğmeye Basıldı 

Proje ekibi, 18 Nisan 2016 tarihinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dai-
resi Başkanlığı’’ndan gelen resmi yazı 
ile proje başvurusunun kabul edildiğini 
öğrendi. “Denizli’de Kayıtlı İstihdamın 
Teşviki İçin Güçlü Diyalog ve Yenilikçi 
Yaklaşım” Projesi hibeye hak kazan-
mıştı. Proje çalışma grubu, projenin 
kabulünde gösterdiği başarının haklı 
gururunu yaşıyordu. 1 Temmuz 2017 
günü proje için düğmeye basıld

ISTIHDAM VE IŞGÜCÜ PIYASASININ TÜM AKTÖRLERINI BIR ARAYA 
GETIREN VE ARALARINDA BIR KÖPRÜ OLAN DENIZLI SANAYI 
ODASI, DAHA ÖNCE HIÇ DENENMEMIŞ BIR GIRIŞIME ÖNCÜLÜK 
ETTI. KAYITDIŞI ISTIHDAMIN TÜM OLUMSUZLUKLARINI VE 
KAYITLI ISTIHDAM TEŞVIKLERININ TÜM FAYDALARINI INTERAKTIF 
OLARAK HESAPLAYIP RAKAMLARLA ORTAYA KOYABILEN BIR 
PLATFORMU KULLANIMA SUNDU.
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SATIRBAŞLARIYLA PROJE

Proje Sahibi: Denizli Sanayi Odası

Proje Eş-Başvuranı: Pamukkale Üniversitesi 

Proje İştirakçileri:

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Denizli İl Müdürlüğü,  KOSGEB Denizli İl Müdürlüğü, 

Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası,  Türkiye İnsan Yönetim Derneği (PERYÖN) Ege Şubesi

KOORDİNASYON KURULUNDA YER ALAN DİĞER KURUMLAR: 

Sosyal Güvenlik Kurumu Denizli İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı,

Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği, Denizli Barosu, Denizli ABİGEM 

Bütçe: 293.295 Avro - Hibe Tutarı: 263.966 Avro - Toplam Süre: 12 Ay

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 ver-
mek.

Hedef Grup: Koordinasyon Kurulu Üyeleri (20 kişi), DSO Meslek Komitesi Üyeleri ve onların sosyal güvenlik konusunda 
hizmet aldıkları ilgili çalışanları/danışmanları (150 kişi)

Nihai faydalanıcılar: DSO’ya kayıtlı yaklaşık 1300 üye işveren, Denizli’de aktif çalışan yaklaşık 1000 muhasebeci ve 
mali müşavir (Denizli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası üye kayıtları), Denizli’de çalışan yaklaşık 20 
insan kaynakları yöneticisi (PERYÖN Ege Şubesi kayıtları), Denizli’de kayıt dışı çalışan işçiler ve aileleri, kayıtlı çalışıp 
süre ve ücretleri eksik bildirilenler ve onların aileleri

Adım adım İlerlemeye başlıyoruz

Taraflar etkileşime geçiyor…

Projenin en önemli elemanların-
dan biri: Koordinasyon Kurulu. Proje-
nin en başında kurulan bu yapı, önce-
likle Denizli ilindeki sosyal güvenlik ve 
kayıtlı istihdam konusunda projenin ele 
aldığı sorunlarla ilgili tüm paydaşları 
bir masa etrafında toplayan katılımcı 
bir organ oldu. 11 kurumun her birinden 
temsilciler Koordinasyon Kurulu’nda 
kurumunu temsil etti: Proje sahibi DSO, 
eş-başvuran Pamukkale Üniversitesi, 
iştirakçiler Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü, 
Denizli KOSGEB İl Müdürlüğü, Denizli 

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşa-
virler Odası, Türkiye Personel Yönetimi 
Derneği Ege Şubesi yanında, Sosyal 
Güvenlik Kurumu Denizli İl Müdürlüğü, 
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli 
Sanayici ve İşadamları Derneği, Güney 
Ege Kalkınma Ajansı, Denizli Barosu ve 
Denizli Abigem. 

Daha önce bir araya gelmemiş ancak 
proje boyunca işbirliği kurması bek-
lenen Koordinasyon Kurulu üyelerine 
yönelik hem birbirlerini daha yakından 
tanımaları hem de daha katılımcı ve 
takımdaş bir tavır sergilemeleri için iki 
günlük bir ‘Takım Çalışması ve Takım-
daşlık Eğitimi’ düzenlendi. Bu eğitim, 

Kurul üyelerinin projeyi özümsemesine, 
daha fazla sorumluluk alma istekleri-
nin pekiştirilmesine, bunu yaparken de 
takım ruhu ile gayret göstermelerine 
yardımcı oldu. 

Eğitim, öğretici olduğu kadar keyifli 
geçti. Kamu-Üniversite-Sanayi işbir-
liğinde ‘kayıtlı istihdamı teşvik etme’ 
odağında oluşturulan ‘Koordinasyon 
Kurulu’, ülkemizde bu konuya odakla-
nan ilk etkileşim, işbirliği ve hareket bir-
likteliği sağlayan ağ olmuştur. Ayrıca 
projenin uygulanması sırasında en kri-
tik kararları alan ve elini taşın altına 
koyan bir yürütme organı olarak görev 
yapmıştır. 
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Projenin Yüzü

Projenin bir yüzü olmalıydı.  Ken-
dine özel bir logosunun olması projeyi 
hatırda kalır ve etkileyici kılacaktı. Daha 
en başında, projenin ismi, amaçları, faa-
liyetleri ve izlediği yöntem göz önünde 
bulundurularak bir logo tasarlandı. 
Logoyla birlikte projenin akıllarda kal-
masını kolaylaştıracak, farkındalığı artı-
racak proje sloganı da yaratıldı: “Kayıtlı 
İşgücüne Tam Destek” 

Proje logosu tasarlanırken temel alı-
nan nokta, programın hedef kitlesi 
olan işverenlere yönelik, kolay anla-
şılır, çeşitli mecralarda sorunsuz bir 
şekilde uygulanabilen ve proje ögele-
rini içinde barındıran bir çalışma ortaya 
koyabilmekti. Bu doğrultuda, evrensel 
olan ve ilgili alandaki terminolojide yer 
alan “Sosyal Güvenlik Şemsiyesi” meta-
forunu kullandık. Programın bir diğer 
ögesi olan çalışan kesimi gösterebilmek 
için yine evrensel bir karşılığı olan pik-
togram insan modellerinden yararlan-
dık. Bu piktogramların logoda yer alan 
sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki yer-
leşimleri ve renk farklılaştırmaları ile 
kayıtlı/kayıt dışı istihdam olgusunu da 
görünür kılmış olduk. İşverene ise doğ-
rudan, söylemle ulaşmayı istedik.

İstihdamın Duayenleri 
Denizli İle Buluşuyor

19 Aralık 2016 Pazartesi günü Ane-
mon Otel’de projenin açılış toplantısı 
ve “Kayıtlı İstihdam Teşvikleri Bilgilen-
dirme Günü” etkinliği gerçekleştirildi.

İstihdam ve prim teşviklerinde son 
gelişmelerin konuşulduğu ve birey-
sel emeklilik sistemi, kıdem tazmi-
natı gibi güncel konuların değerlendiril-
diği etkinlikte; Cumhurbaşkanlığı Eko-
nomi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, NTV 
Yorumcusu, Milliyet Yazarı Prof. Dr. Cem 
Kılıç, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan-
lığı İşverenler Daire Başkanı İbrahim 
Özçelik, Star ve Dünya Gazetesi Köşe 
Yazarı, TV Programcısı, Öğretim Görev-
lisi, Eski SGK Başmüfettişi Dr. Resul 
Kurt, Pamukkale Üniversitesi İİBF 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişki-
leri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Kara-
deniz ve Pamukkale Üniversitesi İİBF 
Dekanı Prof. Dr. Hakan Sarıtaş gibi ülke 
çapında konusunda en yetkin isimler 
konuşmacı olarak yer aldı. Toplantının 
açılış konuşmasını yapan Denizli Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Gültekin Okay Salgar, projede yara-
tılan sinerji ve projenin stratejik yakla-

şımı konusunda katılımcıları bilgilen-
dirdi. Açılış konuşmalarının ardından 
Denizli Sanayi Odası Genel Sekreteri 
ve proje koordinatör yardımcısı Zeren 
Gerelioğlu, projenin tanıtım sunumunu 
gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Cem Kılıç, “Doğum ve Evlat 
Edinme Sonrası İşçilere Tanınan Yeni 
Haklar ve Yarım Çalışma Ödeneği 
konulu sunumuyla katılımcılara ses-
lendi. Kadın istihdamının desteklen-
mesi için yeni bir sisteme ihtiyaç duyul-
duğunu belirten Kılıç, bu konuda katı-
lımcılardan gelen soruları da cevapladı. 

Dr.Resul Kurt, “İş ve Sosyal 
Güvenlik’te Güncel Gelişmeler konulu 
bir sunum yaptı. Çalışma hayatında 
2016’da neler olduğu konularına deği-
nerek, işverenlerin karşılaştıkları sıkın-
tılar konusunda bilgi verdi.

Prof. Dr. Oğuz Karadeniz sunumunda 
teşvik mevzuatının uzun ve karışık 
olmasından dolayı teşviklerden yete-
rince yararlanılmadığını, cezalar ve 
gecikme zamlarının yüksek olduğunu 
belirtti. Karadeniz, proje ile yaratılacak 
web temelli istihdam teşvik platformu 
konusunda ilk ipuçlarını kamuoyuna 
verdi. Platform ile yüzlerce sayfa mev-
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zuatı detaylı okumadan istihdam teş-
vikleri ve teşviklerle elde edilecek reel 
faydanın hesaplanabileceği müjdesini 
katılımcılarla paylaştı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçe-
lik ise kayıt dışı istihdamla mücadele 
ve kayıtlı istihdamı teşvik anlamında 
Sosyal Güvenlik Kurumunca uygulanan 
Mali Teşvikler ile Sosyal Güvenlik Hiz-
metlerinin iyileştirilmesi konuları hak-
kında katılımcılara bilgi verdi. Uygu-
lama konusunda da mali müşavirlerden 
yoğun soru alan Özçelik, tüm soruları 
tek tek cevapladı.

Pamukkale Üniversitesi İİBF Dekanı 
Prof. Dr. Hakan Sarıtaş moderatör-
lüğünde gerçekleştirilen Soru/Cevap 
bölümünde Denizli’de hiç uygulanma-
mış bir yöntem olan twitwall uygula-
ması ile tüm sorular sosyal medya üze-
rinden alındı ve yanıtlandı. Proje bu 
aşamada dahi denenmemiş ve bir ilk 
olacak yenilikçi yöntemleri kullanmayı 
tercih etti. 

Etkinliğe, ağırlığı işverenler, muhase-
beci-mali müşavirler ve insan kaynak-
ları yöneticilerinden oluşan yaklaşık 
800 kişi katıldı. Bunun yanında azım-
sanmayacak kadar akademisyen, Sos-
yal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İş 
Kurumu ile KOSGEB Denizli il Müdür-
lüklerinden ilgili personeller de etkin-
likte yerlerini aldılar. 

Somut Verilere İhtiyaç Var

İstihdam teşviklerinin yenilikçi yön-
temler geliştirilerek ortaya konması, 
farklı taleplere yanıt verecek sorgula-
maya izin veren bir web temelli platfor-
mun oluşturulması için ciddi bir altyapı 
ve arka plan bilgisine ihtiyaç vardı.. Bu 
sürecin profesyonel olarak yönetilmesi 
gerekiyordu. 

Dünya örnekleri taraması, tanı çalış-
ması, çalıştay ve rapor hazırlama-
dan oluşan bu çalışma, Prof. Dr. Serdar 
Sayan, Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ve Dr. 
Işıl Kurnaz liderliğinde özel bir ekip tara-
fından yürütüldü.  Çalışmanın tümünde 
Denizli Sanayi Odası, Pamukkale Üni-

versitesi ve iştirakçilerimiz Denizli 
İŞKUR İl Müdürlüğü, Denizli KOSGEB İl 
Müdürlüğü, Denizli Serbest Muhasebe-
ciler ve Mali Müşavirler Odası, Türkiye 
Personel Yönetimi Derneği Ege Şubesi 
başta olmak üzere tüm Koordinasyon 
Kurulu ile işbirliği halinde çalışıldı.

Uzun soluklu bir saha ve literatür 
araştırması ve analiz aşamasının son-
rasında gerçekleştirilen “Kayıtlı İstih-
damın Teşviki İçin Yenilikçi Yöntem-
ler Geliştirme Çalıştayı”  ile çalışma 
son buldu ve rapor aşamasına geçildi. 
30 Mayıs 2017 Salı günü Denizli Dede-
man Otel’de gerçekleştirilen çalıştayda 
kayıtlı istihdamı teşvik etmek için yeni 
yöntemler belirlemek, kayıt dışı istih-
damın sebepleri ve sonuçlarını ortaya 
koymak, mevcut istihdam teşvikleri 
ve bunların kullanılabilirliğini tartış-
mak ve bu proje kapsamında yaptırıla-
cak olan “Web Temelli İstihdam Teşvik 
Platformu” kapsamına alınabilecek 
konuları belirlemek amacıyla 10’ar 

kişilik guruplar oluşturularak toplam 
10 grupta görüş ve öneriler tartışıldı. 
Yapılan çalıştay sonrasında her gru-
bun sözcüsü, çıkan ortak akılları kür-
süde katılımcılarla ve proje çalışanla-
rıyla paylaştı.

Bu kitapçıkta da sunulan sonuç 
raporu ile, kayıt dışı istihdamın çalı-
şanlar üzerindeki, işverenler üze-
rindeki ve kamu yönetimi üzerindeki 
etkileri açıkça ortaya kondu. Rapor, 
kayıt dışılığın önemli toplumsal ve 
ekonomik maliyetlerinin olduğunu 
ortaya çıkarıyordu. Çalışanlar açısın-
dan doğurduğu istenmeyen sonuçlar 
ve kamu çıkarlarına aykırı etkilerinin 
yanı sıra, kayıt dışılık aslında bizzat 
kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlerin 
uzun dönemli çıkarları ile de uyumlu 
değildi. Buna rağmen, Türkiye’de 
kayıt dışı istihdam oranı hiçbir geliş-
miş ülkeyle kıyaslanamayacak kadar 
yüksek seviyelerde seyrettiğine de 
vurgu yapılıyordu. 

GÖRÜŞLER

26 DENİZLİ SANAYİ ODASI EKOL DERGİSİ



Raporda, kamu açısından daha az 
maliyetle daha büyük toplumsal fayda 
üretebilecek bir yolun, cezalar yerine 
teşviklere ağırlık vermek olduğu tespit 
edildi. Nitekim kayıtlı istihdama sağla-
nacak türlü teşvikler, kayıt dışı istihdam 
yoluna sapmak istemeyen işletmele-
rin kısa dönemde yaşayacakları reka-
betçi güç kayıplarını telafi etmede etkin 
araçlar olarak rol oynayabilecekti.

Kamu Spotu : Yenilikçi, 
Özgün Yaklaşım  

Özellikle projenin hedef grubu üze-
rinde kayıtlı istihdam teşvikleri konu-
sunda farkındalık yaratmak, teşvikle-
rin kullanımını özendirmek amacıyla 45 
saniye süreli bir kamu spotu hazırlandı. 
Özgün bir senaryoyla, kayıt dışı istih-
dama yönelen kötü bir sanayici karak-
teri ile istihdam teşviklerinden yarar-
lanan ve kayıt dışına mahal verme-
yen iyi bir sanayici karakterin yarışı film 
edildi. Alışılagelmiş kamu spotu yapısı-
nın dışında kullanılan esprili bir yakla-

şım ile işverenlerin dikkatleri çekilmeye 
çalışıldı.

DSO, kamu spotu filmi konusunda da 
yenilikçi bir yaklaşım getirdi ve filme 
2 dakikalık bir sanal gerçeklik çekimi 
bölümü de eklendi. Bu bölümde bürok-
ratlar yarışa küçük bir ara veren karak-
terlerimize istihdam teşviklerini anla-
tıyor, iyi karakterimiz hangi teşvikler-
den faydalandığını tarif ediyordu. Spot 
filmin sanal gerçeklik (VR) bölümünün 
gösterimi için proje kapanış toplantı-
sında Vestel’in katkılarıyla bir stant 
açıldı. Bu stantta temin edilen 10 adet 
telefon ve sanal gerçeklik gözlüğü ile 
katılımcıların sanal gerçeklik ortamında 
filmi izlemeleri sağlandı. 

Eğitimin Sonu Yok

Henüz projenin tasarım aşamasında 
iken Denizli’de hem işverenler, hem 
çalışanlar, hem de işverenlerin istihdam 
konusundaki danışmanlarının (muha-
sebeci-mali müşavir ve insan kaynak-
ları yöneticileri) istihdam odaklı teşvik 

ve diğer fırsatlardan yeterince haber-
dar olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu ihtiyaç 
yapılan her Koordinasyon Kurulu top-
lantısında da açık ve net ortaya konu-
yordu. Bu noktada bu ihtiyaca cevap 
verecek etkili bir eğitim programı ortaya 
kondu.

DSO Meslek Komitesi Üyeleri 
İstihdam Teşvikleri Eğitiminde 
Buluştu

Öncelikle işverenlere yönelik bir istih-
dam teşvikleri bilgilendirme eğitimi ger-
çekleştirildi. 8 Haziran 2017 Perşembe 
günü Denizli Marla Restoran’da gerçek-
leştirilen eğitimde; SGK Başmüfettişi, 
Sosyal Güvenlik, İş Hukuku ve İş Güven-
liği Başuzmanı ve köşe yazarı İsa Kara-
kaş, DSO Meslek Komitesi Üyesi işve-
renlere “İstihdam teşvikleri ve püf nok-
taları” konularında bilgi paylaşımında 
bulundu. Yaklaşık 4 saatlik eğitime yak-
laşık 100 işveren ve temsilcisi katıldı. 

Karakaş, sanayicileri istihdam teşvik-
lerinden nasıl faydalanabilecekleri, iş 
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sağlığı ve güvenliği konusunda uygu-
lanması gereken püf noktaları ve son 
zamanlarda tartışılan kıdem tazminat-
ları konusunda bilgilendirdi. Konuşma-
sının ardından Karakaş, katılımcılardan 
gelen yoğun soruları cevapladı.  İkinci 
aşamada özellikle muhasebeci-mali 
müşavirler ve insan kaynakları yöne-
ticileri olmak üzere, Sosyal Güvenlik 
Kurumu, İŞKUR, KOSGEB İl Müdürlük-
leri çalışanlarını da kapsayan yakla-
şık 180 kişiye istihdam teşvikleri konu-
sunda eğitim verildi. 

Mali Müşavirler ve İnsan 
Kaynakları Yöneticileri, İstihdam 
Teşvikleri Eğitiminde Buluştu

19 Haziran Pazartesi günü Denizli 
Dedeman Park Otel’de düzenlenen 
Sosyal Güvenlikte Yeni Uygulamalar ve 
Güncel İstihdam Teşvikleri Eğitimi’nin 
açılış konuşmasını Denizli Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci 
ve Denizli Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ali Osman Horzum yaptı.

Katılımcıların çoğunluğunu mali 
müşavirler ve insan kaynakları yöneti-
cilerinin oluşturduğu eğitimde Keçeci, 
Denizli sanayisinin istihdam anlamında 
önünü açacak olanlar, sanayicilerimizi 
yönlendirecek olanlar sizlersiniz diye-
rek personel yöneticileri ve mali müşa-
virlere seslendi. Yürütülmekte olan 
Avrupa Birliği projesi vesilesiyle pek çok 
istihdam teşvikinin varlığından haber-
dar olduklarını belirten Keçeci, farkı 
farklı Bakanlıklar ve kurumlarca verilen 
teşviklerin bu denli dağınıklığının hem 
insan kaynakları yöneticilerini hem de 
mali müşavirleri yorduğuna değindi. 

Açılış konuşmalarının ardından prog-
ramın ilk bölümünde katılımcılara ses-
lenen SGK İşverenler Daire Başkanlı-
ğından Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre 
Solak, yeni sosyal güvenlik uygulama-
ları, yeni sosyal sigorta işlemleri yönet-
meliği taslağı, sosyal güvenlik yapı-
landırma işlemleri, muhtasar ve prim 
hizmet beyannamesi uygulamaları 
hakkında bilgi verdi.

Programın ikinci bölümünde konuşan 
Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. 
Oğuz Karadeniz; kayıtlı istihdam teş-
vikleri, sosyal sigorta prim teşvikleri, 
KOSGEB nitelikli istihdam teşviki ve 
iş sağlığı ve güvenliği teşvikleri konu-
sunda bir eğitim sundu. 

İstihdam teşvikleri konusunda 
tüm cevaplar için:
www.istihdamatesvik.com

Projenin en önemli, en somut çıktıla-

rından biri: Web temelli istihdam teşvik 

platformu  www.istihdamatesvik.com 
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Projenin henüz tasarımı aşamasında 
iken başta işveren ve işçiler olmak 
üzere kayıtlı istihdama geçiş nokta-
sında yaşanan bilgi eksikliğinin gide-
rilmesine yenilikçi bir yaklaşım geti-
rilmesi planlanıyordu. İlk bakışta yak-
laşık 15 farklı istihdam teşvikinin ve 
bunlardan faydalanma şartlarını ortaya 
koyan 30 farklı parametrenin varlığı 
dikkat çekiyordu. Ayrıca bu teşviklerin 
dayandığı mevzuatın sayfalarca uzun-
lukta olması, farklı kurumlar tarafın-
dan sunuluyor olması da aslında teş-
vikten hem haberdar olabilmenin hem 
de faydalanabiliyor olabilmenin zor-
luğuna işaret ediyordu. Proje ekibi bu 
noktada web tabanlı bir yazılım haya-
liyle yola çıktı. Bu öyle bir yazılım olma-
lıydı ki; işveren, işyerine ve çalıştıra-
cağı kişiye konu tanımlı parametreleri 
girdiğinde hangi teşviklerden yararla-
nabileceğini görebilmeliydi. Hangi teş-
vikte maliyetlerine ne miktarda avantaj 
sağlıyor hesaplayabilmeliydi. Çalışan-
lar ise eksik prim bildirimi gibi bir durum 
ile karşılaştıklarında bunun olumsuz 
sonuçlarının neler olacağını görebil-
meli, hatta gerçek maliyetlerle bunla-
rın etkilerini hesaplatabilmeliydi. Pro-
jenin hibeye hak kazanması ile gerçeğe 
dönüşmeye başlayan bu hayal, uygu-
lama döneminde yürütülen çalışmalar 
ve Koordinasyon Kurulu üyelerinin sıra 
dışı katkılarıyla gelişti, gelişti ve www.
istihdamatesvik.com u yarattı. Artık 15 
değil, 22 istihdam teşvikini ve bunlara 
etki eden 50’den fazla parametreyi veri 
tabanında barındıran bir teşvik arama 
motoru karşımızda duruyor. Ayrıca her 
bir teşvik için özet ama kullanılması 
konusunda yeterli bilgiler sitede barın-
dırılıyor. Buna rağmen sayfalarca olan 
mevzuata ulaşılmak istendiğinde, buna 
ulaşmak da mümkün.

Bir duayenin katılımıyla 
“istihdamatesvik.com” 
görücüye çıkıyor

Oldukça uzun araştırma, analiz ve 
yazılım aşamaları sonucunda yaratılan 
web temelli istihdam teşvik platformu 
için artık test yayınına çıkma zamanı 

gelmişti. İstihdam konusunda bir dua-
yen, Star ve Dünya Gazetesi Köşe 
Yazarı, TV Programcısı, Öğretim Görev-
lisi, Eski SGK Başmüfettişi Dr. Resul 
Kurt’un katılımı ile 3 Ağustos 2017 Per-
şembe günü Denizli Anemon Otel’de 
gerçekleştirilen tanıtım toplantısında 
www.istihdamatesvik.com web sitesi-
nin tanıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğe 
basın mensupları, muhasebeci-mali 
müşavirler ve insan kaynakları yöne-
ticilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi 
katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Denizli Sanayi Odası Başkanı 
Müjdat Keçeci, “Bir memleket mese-
lesi için buradayız. Uğraştığımız bu 
dava, Türkiye’nin çözülmesi gereken 
en önemli sorunlarından birisi. Kayıtlı 
istihdam memleket meselesidir. Mes-
leki eğitim sorunu hala çözülebilmiş 
değildir. Bu durum biz iş insanlarını çok 

zorluyor. İş insanları olarak bizlerin ne 
kadar makinamız olursa olsun ne kadar 
sermayemiz olursa olsun eğer kali-
teli çalışanımız, ara elemanımız yoksa 
o makinenin sesi bile çıkmaz. Onun için 
iki kişi çalıştıranın da bin kişi çalıştıranın 
da sorunu bu konu. Denizli Sanayi Odası 
olarak biz de bu kanayan yaramıza bir 
çözüm için bir proje geliştirdik. Bu pro-
jenin, Türkiye genelinde örnek bir proje 
olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu. 

Toplantıda konuşan Pamukkale Üni-
versitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof Dr. Hakan Sarıtaş, “Bu proje 
çok özel ve örnek gösterilecek bir proje. 
Hazırlanmış olan web sitesi ise bir takım 
ürünüdür çünkü istihdam hepimizin derdi. 
” dedi. Geliştirilen platform konusunda 
başta Denizli Sanayi Odası olmak üzere 
tüm proje paydaşlarını takdir ederek söz-
lerine başlayan Dr. Resul Kurt, Sanayici-
nin önündeki engelleri kaldırmalıyız.
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Star ve Dünya Gazetesi Köşe Yazarı, 
TV Programcısı, Öğretim Görevlisi, 
Eski SGK Başmüfettişi Dr. Resul Kurt’ 
“Sanayinin çarklarının dönmesi çok 
önemli. Bizler sanayi sektörü için her 
türlü destek ve teşviki vermek zorun-
dayız. Sanayiyi ayrıcalıklı bir şekilde 
desteklememiz lazım. Sanayi olma-
dan hizmet sektörünün desteklenmesi 
mümkün değil. 1 sanayi işçisi, 10 hizmet 
sektörü işçisine iş yaratıyor; bu nedenle 
sanayi olmadan hizmet sektörü ola-
maz. Ülkemizi seviyorsak yatırımcı-
nın işini kolaylaştırmalıyız. Sanayicinin 
önündeki engelleri kaldırmalıyız.” dedi. 

Üniversitelerden mezun olan öğren-
cilerimiz hemen müdür olmak istiyor-
lar diyen Kurt, “Yeni mezun olan ve iş 
tecrübesi olmamasına rağmen müdür 
olmayı talep eden yeni mezunlarımız; 
“Acaba ben o müdürlük işinin altından 
başarıyla kalkabilecek miyim?” diye hiç 
düşünmüyorlar. Tecrübenin çok değeli 
olduğunun bilincinde olmalıyız. Eğer ki 
elimizdeki mevcut işçimizin değerini bil-
mez hak ettiği ücreti kendisine vermez-
sek büyük ihtimalle performansı düşe-
cektir. Bu konuda da özenli ve dikkatli 
olmalıyız. Ben inanıyorum ki;  sanayi-
cilerimizin üzerince çok fazla yük var. 
Sanayicilerimiz, hiç sigorta primi öde-
mese bu ülke daha çok kalkınır. Hepi-
miz daha güçlü bir ülkede yaşayabilmek 
için daha güçlü olabilmek için çabalıyo-
ruz. Bunun için de bugün buradayız. Bu 
kadar başarılı ve tüm ülkemizi ilgilen-
diren bir problem için proje hazırlayan 
Denizli Sanayi Odasını takdir ediyorum 
ve bu çalışmanın başka platformlara da 
taşıyalım ses getirsin. Denizli’den çık-
mış örnek bir proje olsun.” diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesinden Prof. 
Dr. Oğuz Karadeniz Web Temelli İstih-
dam Teşvik Platformu hakkında bilgi-
lendirme yaptı.  

Web Temelli İstihdam 
Teşvik Platformu nedir?

www.istihdamatesvik.com adre-
sinden herkesin ulaşabileceği İstih-
dam Teşvik Platformu başta işveren 

ve işçiler olmak üzere istihdam teşvik-
leri konusunda bilgilendirme yapmayı 
amaçlıyor. Tüm gerekli mevzuatı veri 
bankasında tutacak ve interaktif sor-
gulama imkanları sunacak platform, 
çalışanlar ve işverenlere, yaş, cinsiyet, 
meslek, çalışma alanı, çalışma süresi 
ve bağlı olduğu kurum (SGK, İşkur, ya 
da KOBİ vb.) gibi bilgiler dahilinde sahip 
olduğu haklar, indirimler, teşvikler vb. 
gibi bilgilendirmelere kolaylıkla eri-
şim olanağı sunacak. 50’ye yakın farklı 
parametre üzerinden sorgulama ola-
nağı sunacak platform, web portal üze-
rinden internette yayınlanacak ve tüm 
kullanıcılara makul sürelerde cevap 
verebilecek performansta olacak. Gün-
cel mevzuat ve uygulama değişiklik-
leri gibi sonuç parametrelerini etkileyen 
faktörler, yetkili kullanıcılar tarafından 
revize edilebilecek. 

Proje yine Duayenlerin 
katılımıyla son buluyor

Projenin son ayına gelindiğinde, proje 
ekibi bir projenin kapanış toplantısı 
hazırlıkları için düğmeye bastı. Proje-
nin noktalandığı bilgisi ve projenin çık-
tıları kamuoyuyla paylaşılmalıydı. Bu 
çerçevede 24 Ağustos 2017 Perşembe 

günü Denizli Anemon Otel’de  ‘Kapanış 
Töreni ve Tüm Detaylarıyla İstihdam 
Teşvikleri Toplantısı’ yapıldı. 

Proje kamu spotunun gösterimi ile 
başlayan toplantının, açılış konuşma-
sını yapan Denizli Sanayi Odası Pro-
jeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Yavuzçehre,“Denizli, lokomotif 
sektörü olan tekstil sayesinde bugün 
benzer kentlere göre çok daha fazla 
çalışanı olan ve özellikle kadın istih-
damı konusunda her zaman ilk 3’te yer 
alan bir ilimizdir. Denizli’nin bu konu-
muna gelmesinde herhangi bir devlet 
katkısının olmadığı her zaman biz işa-
damları tarafından dile getirilmiş ve 
bölgesel teşvik sistemi eleştirilmiş-
tir. Son zamanlarda Devlet tarafından 
verilen istihdam teşviklerinde ise böl-
geler önemli bir kriter olmaktan çık-
mış; yeni istihdam sağlamak ktriteri ön 
sıralara yerleşmiştir. Bu nedenle biz bu 
proje kapsamında istihdam teşviklerini 
ön plana çıkararak kayıtlı istihdamı bu 
yönüyle desteklemek istedik. ”dedi.  

 İstihdam teşviklerini, kayıtlı istihdam 
sağlayarak hem işçisinin geleceğini hem 
de ülkesinin refahını düşünen dürüst 
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sanayicilerle diğerleri arasındaki farkı 
kapatmaya yönelik bir silah olarak gör-
dük diyen Yavuzçehre, “Bu düşünceden 
de yola çıkarak projemizi 2 eksen üze-
rine oturttuk: bunlardan birincisi ‘Güçlü 
diyalog’ ikincisi ‘ Yenilikçi yaklaşım’. 
Bize bu projenin yürütülmesinde des-
tek veren ve kurumlar arasında güçlü 
bir diyalog kurulmasına öncülük eden 
paydaşlarımıza da çok teşekkür ederiz. 
Proje sayesinde geliştirilen takım ruhu 
umuyoruz ki hiç bozulmaz ve kurum-
lar arası işbirliği her geçen gün daha da 
güçlenerek devam eder.” diye konuştu. 

Pamukkale Üniversitesi İİBF Dekanı 
Prof. Dr. Hakan Sarıtaş moderatörlü-
ğünde gerçekleştirilen toplantıya; Cum-
hurbaşkanlığı Ekonomi Yüksek İsti-
şare Kurulu ve Gazi Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakan 
Danışmanı Ahmet Açıkgöz, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sigorta 
Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, 
Pamukkale Üniversitesinden Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz gibi ülke 
çapında konusunda en yetkin isimler 
konuşmacı olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Yük-
sek İstişare Kurulu ve Gazi Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, 
kayıtlı istihdamın teşviki çerçevesinde 
işverenlere yönelik teşvikler konusunda 
katılımcıları bilgilendirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı, Bakan Danışmanı Ahmet Açıkgöz, 
kayıt dışı istihdamla mücadelede prim 
teşviklerinin rolü ile ilgili bir sunum ger-
çekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı, Sigorta Primleri Genel 
Müdürü Savaş Alıç, İstihdam Teşvikleri 
Hakkında Bilinmesi Gerekenler hak-
kında bilgi verdi.

Pamukkale Üniversitesinden Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz 
proje kapsamında hayata geçirilen 
istihdam teşviki arama motoru www.
istihdamatesvik.com web sitesi hak-
kında bilgilendirme yaptı.  

Programın son bölümünde katılımcı-
lardan Twitter yoluyla #mavisemsiye 
hashtag i üzerinden toplanan soru-
lar cevaplandı. Kokteyl ile devam eden 
programda katılımcılar, belirli bir kısmı 
VR VİDEO ile çekilen kamu spotunu 
sanal gerçeklik gözlükleri ile izleme 
fırsatı buldular.

Bir proje de böylece noktalandı. 
Aslında bu bir son değil, www.istihda-
matesvik.com için, istihdam teşvikleri 
konusundaki farkındalığı artırmak, çok 
bilinmeyenli denklemleri basitleştirmek 
için yeni bir yolculuğun başlangıcı… 

DSO’nun altına gururla imzasını attığı 
bu proje, eş-başvuran Pamukkale Üni-
versitesi, iştirakçiler Denizli İŞKUR İl 

Müdürlüğü, Denizli KOSGEB İl Müdür-
lüğü, Denizli Serbest Muhasebeciler ve 
Mali Müşavirler Odası, Türkiye Perso-
nel Yönetimi Derneği Ege Şubesi, Koor-
dinasyon Kurulu Üyeleri Sosyal Güven-
lik Kurumu Denizli İl Müdürlüğü, Denizli 
Büyükşehir Belediyesi, Denizli Sanayici 
ve İşadamları Derneği, Güney Ege Kal-
kınma Ajansı, Denizli Barosu ve Denizli 
Abigem ile örnek bir uygulama ortaya 
koydu. Bu yolla bir başarı öyküsü yazdı. 
Bu öykü ve birliktelik, pek çok meslek 
odası ve sivil toplum kuruluşuna örnek 
teşkil edecek, yaygınlaştırılması kaçı-
nılmaz bir referans oluşturacak. Böyle 
bir projeyi hayata geçirmekle DSO, 
Denizli ve Türkiye adına gururludur.
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