
 
 

 

 

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.  

 

“Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum” Projesi Hayata Geçiyor 

“Sigortasız Çalışma, Geleceğini Karartma!” 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın düzenlediği Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı 

kapsamında destek almaya hak kazanan ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Namık Kemal 

Üniversitesi ortaklığında yürütülen “Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum” projesi hayata 

geçiyor. Trakya’da yoğunluğu olan temel sanayi sektörlerinde kayıt dışı istihdamın azaltılması ve 

Bölgede kayıtlı istihdamın önemi konusunda bir bilinç oluşması amacıyla hayata geçirilecek projenin 

açılışı 12 Ekim 2016 Çarşamba günü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu konferans 

salonunda saat 15.00’da yapılacak.  

Trakya Kalkınma Ajansı’nca Namık Kemal Üniversitesi ortaklığında yürütülecek projenin 

uygulanmasıyla beraber, tekstil, makine ve kaporta-boya sektöründe çalışan/çalışmaya aday 60 kişiye 

Çorlu MYO bünyesinde eğitim verilmesi ve bu kişilerin vasfının artırılması; 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; 

Trakya Bölgesi’nde üniversite, özel sektör, kamu kurumu işbirliğinin sağlanması ve işbirliği kültürünün 

yaygınlaşması ve Bölgede kayıtlı istihdama ilişkin genel bir farkındalık oluşturulması; Çorlu MYO’nun 

alınan donanım ile kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor. 

 “Sigortasız Çalışma, Geleceğini Karartma!” sloganıyla bir dizi farkındalık faaliyetinin de yürütüleceği, 

Trakya Bölgesi’nde yoğunlaşmış olan sektörlerde kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla yürütülecek 

projenin hedef kitlesini ise TR21 Trakya Bölgesi'nde 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 kişi 

oluşturuyor.  

Proje etkinliklerine ilişkin ayrıntılı bilgilere www.kayitlicalisiyorum.com adresinden ulaşılabiliyor. 

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Trakya Kalkınma Ajansı 

sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır. 

 

                                                                                          

                                                                                                    

http://www.kayitlicalisiyorum.com/

