TÜRK YE

KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ Ü
2016 Eylül Ay Bülteni

Eylül Ay

e Yerle tirme 173.021 ki i olarak gerçekle mi tir.

e yerle enlerin; 38.889 ki isi Aç k i e yerle tirilenler olup, 26.182’si erkek, 12.707’si kad nd r.
134.132 ki i
2016 y

KUR Etkisiyle i e yerle mi olup, 81.637’si erkek, 52.495’i kad nd r.

n ilk 9 ay nda 1.572.568 ki i i e yerle mi tir.

lerden i e yerle tirilmi , 1.002.222 ki isi
say

e yerle enlerin 570.346 ki isi aç k

KUR etkisiyle i e yerle mi tir. Toplam i e yerle en

geçen y n ayn dönemine göre 15,9% artm

r.

Eylül Ay nda 119.529 ki ilik aç k i al nd .
KUR’un, i verenlerden ald

aç k i say

azalarak 119.529 ki iye dü mü tür. 2016 y

bir önceki y n ayn ay na göre 18% oran nda
Ocak-Eylül Döneminde al nan aç k i say

1.490.393 olmu tur. Aç k i lerin % 99,7’si özel sektörden al nm

Kay tl

siz Say

ise

r.

2.419.070 ki i.

Kay tl i sizlerin % 52,3’ü erkek, % 47,7’si kad n, % 27,8’i ise 15-24 ya grubundad r.
Tablo 1: Temel Göstergeler
KUR TEMEL GÖSTERGELER
BA VURU
AÇIK *

E YERLE

RME

Toplam e
Yerle tirme
Aç k e
Yerle tirme*
KUR
Etkisiyle e
Yerle enler**

2015 EYLÜL

2016 EYLÜL

2015 OCAK-EYLÜL

2016 OCAK-EYLÜL

183.465
145.842

386.979
119.529

1.852.978
1.544.361

2.495.771
1.490.393

127.514

173.021

1.356.811

1.572.568

53.073

38.889

686.307

570.346

74.441

134.132

670.504

1.002.222

KAYITLI

GÜCÜ

3.959.937

4.607.811

KAYITLI

Z

1.551.194

2.419.070

(*)Kuruma i verenler taraf ndan gelen taleplere yönelik yap lan i e yerle tirmelerdir.
gidildi inden, 2016 y verileri önceki dönem verileri ile kar la
labilir de ildir.

e yerle tirme tan mlar nda revizyona

(**)
KUR taraf ndan sunulan Dan manl k Faaliyeti, Mesleki E itim Kursu,
ba E itim Program vs programlardan
faydalananlardan ilgili dönemde i e yerle enleri ifade etmektedir. Eylül Ay nda i e yerle enlerden bir y l içerisinde söz konusu
faaliyetlerden yararlananlar bu rakama dahil edilmektedirler. TYP kapsam nda çal anlar ve Aç k lerden e yerle enler bu rakama
dahil de ildir.
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Eylül Ay nda Düzenlenen Aktif
yararland .

gücü Piyasas Programlar ndan 11.024 ki i

Aktif gücü Hizmetleri kapsam nda 1.776 ba E itim Program , 204 Mesleki E itim Kursu ve
104 Giri imcilik E itim Program düzenlenmi tir. ba E itim Program ndan 4.228 kat mc ;
Mesleki E itim Kursundan 4.023 kursiyer ve Giri imcilik E itim Program ndan 2.773 kat mc
yararlanm r.
2016 y Ocak-Eylül Döneminde 103.782 ba E itim Program , Giri imcilik E itim Program
ve Mesleki E itim Kursu düzenlenmi olup 351.605 ki i programlardan faydalanm r.
Programlardan faydalanan ki i say geçen y n ayn dönemine göre %52,9 oran nda artm r.

Eylül Ay nda

KUR 31.807

yeri Ziyareti Gerçekle tirdi.

Dan manl k hizmetleri kapsam nda i arayanlarla 438.340 bireysel görü me yap p, 350 okul
ziyareti gerçekle mi tir.
Ocak-Eylül Döneminde bireysel görü me say bir önceki y n ayn dönemine göre 26,5%
oran nda art la 3.048.033, i yeri ziyaret say bir önceki y n ayn dönemine göre 7% oran nda
art la 396.571, okul ziyaret say bir önceki y n ayn dönemine göre 1,3% oran nda azal la
15.361 olarak gerçekle mi tir.

Eylül Ay nda Pasif stihdam Politikalar kapsam nda 460.007 ki iye 350.517.759
TL ödendi.
40.784 ki i i sizlik ödene i almay hak etmi olup,
349.234.068 TL ödenmi tir.

sizlik ödene i kapsam nda 459.088 ki iye

83 ki iye K sa Çal ma Ödene i kapsam nda 109.720 TL ödenmi tir.
549 ki iye Yar m Çal ma Ödene i kapsam nda 361.443 TL ödenmi tir.
287 ki iye Ücret Garanti Fonu kapsam nda 812.528 TL ödenmi tir.
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