BAKAN SUNU U

Küreselle me ve bunun sonucunda ya anan yo un rekabet ko ullar na ba
olarak kamu yönetiminde yeniden yap lanma çal malar h z kazanm , Yeni Kamu
Yönetimi Anlay

kapsam nda, stratejik yönetim ve performans yönetimi gibi yeni

yönetim yöntemleri benimsenmi tir.

Uluslararas standartlara uygun, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol
sisteminin olu turulmas , kamu mali yönetiminde saydaml

n ve hesap verebilirli in

sa lanmas amac yla yürürlü e konulan, 10.12.2003 tarihli ve 5018 say
Yönetimi

ve

Kontrol

Kanunu ile,

düzenlenmi tir. 5018 say

kamu

mali

Kamu Mali

yönetim sistemimiz

yeniden

Kanun ile mali yönetim sistemimize “performans esasl

bütçeleme, stratejik planlama,

performans program , orta vadeli program ve orta

vadeli mali plan, çok y ll bütçeleme” gibi yeni kavramlar ve uygulamalar girmi tir.

Performans Esasl Bütçeleme, kamu idarelerinin ana fonksiyonlar

, bu

fonksiyonlar n yerine getirilmesi için gerçekle tirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen,
kaynaklar n bu amaç ve hedefler do rultusunda tahsisini ve kullan lmas
performans ölçümü yaparak ula lmak istenen hedeflere ula

sa layan,

p ula lamad

de erlendiren ve sonuçlar raporlayan bir bütçeleme sistemidir.

Kamu kaynaklar

n etkili, ekonomik ve verimli kullan lmas

sa lamak

üzere geli tirilen performansa dayal bütçeleme sisteminin temel araçlar ise; stratejik
plan, performans program ve faaliyet raporlar

Bu kapsamda haz rlanan Türkiye
Mali Y

Performans Program

sunulabilmesi aç

ndan iç ve d

r.

Kurumu ( KUR) Genel Müdürlü ü 2008

n, Kurum çal malar
kullan

n daha etkili, verimli ve kaliteli

lar için yararl olmas

diliyorum.

Faruk ÇEL K
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan
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GENEL MÜDÜR SUNU U

Ülkemizin en önemli sosyal ve ekonomik problemlerinden biri olmaya devam
eden i sizlikle mücadelede, ülkemiz kamu istihdam kurumu olan

KUR’a önemli

görevler dü mektedir.

KUR, bu rolünü lay

yla yerine getirebilmek için sürekli

yenilenmeye,

yap lanmaya,

yönetim

yeniden

yeni

anlay lar

çerçevesinde

faaliyetlerini sürdürmeye çaba göstermektedir. Bu amaçla, Kurumuzda stratejik
yönetim uygulamas na geçilmi tir. Stratejik yönetim modelinin temel araçlar ndan
olan

KUR

Stratejik

Plan

(2008-2012)

nihai

eklini

alarak

kamuoyuna

duyurulmu tur. Bu Plan ile, 2008-2012 döneminde Kurumumuzun orta ve uzun vadeli
amaçlar , temel ilke ve politikalar , hedef ve öncelikleri, performans ölçütleri, bunlara
ula mak için izlenecek yöntemler ile kaynak da

mlar belirlenmi bulunmaktad r.

Stratejik yönetim sisteminin ikinci a amas , haz rlanan Stratejik Plan’ n
somut uygulama ad mlar
haz rlanmas

ve mali aç mlar

içeren y ll k Performans Program ’n n

r. Bu noktadan hareketle, Stratejik Plan do rultusunda, bir mali y lda

Kurumumuzun yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyac
saptayan; performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare
faaliyet raporunun haz rlanmas na dayanak olu turacak olan 2008 Mali Y
Performans Program tamamlanm

Performans
kaynaklar

Program ,

r.

bütçeleme

n etkili ve ekonomik kullan

mü terilerin ihtiyaçlar

Kurum

sisteminin

sa

kl

i leyi i,

Kurum

, Kurum hizmetlerinin daha sa

kl ve

kar layacak düzeyde gerçekle mesi, yürütülecek faaliyet ve

projelerde etkinlik, verimlilik, ve kalite ilkelerinin her an göz önünde bulundurulmas
yönlerinden bak ld
aç

nda, kalite ilkesini hayata geçiren bir Kurum olarak Kurumumuz

ndan oldukça önemli bir gösterge niteli i ta maktad r.

Bu nedenle, 2008 Mali Y
çal malar nda

yararl

olmas

Performans Program
diler,

haz rlanmas nda

n, tüm kullan
eme i

geçen

lar n
mesai

arkada lar ma te ekkür ederim.
Nam k ATA
Genel Müdür
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I- GENEL B LG LER
A-M SYON VE V ZYON

Misyonumuz;
stihdam artt rmak ve i sizli i önlemek amac yla; i gücü piyasas bilgi
sistemi olu turmak, i ve i çi arayanlara etkin bir arac k hizmeti sunmak, i gücünün
istihdam edilebilirli ini art rmak ve i ini kaybedenlere geçici bir süre gelir deste i
sa lamakt r.

Vizyonumuz;
gücü piyasas na hakim, ulusal istihdam politikas
merkezi role sahip, ülke kalk nmas na katk

n uygulanmas nda

sa layan, insan odakl

ve AB

standartlar nda hizmet sunan bir kamu istihdam kurumu olmakt r.

lkeler
KUR tüm çal anlar ile belirlenen misyon do rultusunda ülkemize ve
payda lar na kar
olan sorumluluk bilinci ile üzerine dü en görevleri yerine
getirebilmek için a a da verilen temel de erler do rultusunda hizmetlerini
sürdürecektir:
1- effafl k
2- Güvenilirlik
3- Tarafs zl k
4- Sosyal Sorumluluk
5- Kat mc k
6- Yenili e ve De ime Aç kl k
7- Kalite Odakl
8- Sosyal Diyalog
9- Eri ebilirlik
10- Organizasyonel Duyarl k
11- nsan Odakl k
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B- DAREYE

N B LG LER

1. Tarihçe

Kamu istihdam kurumlar , i sizli in meydana getirdi i sosyo-ekonomik
sorunlar sonucu, 19. yüzy l sonlar nda geli mi
konusu kurulu lar, i

ülkelerde ortaya ç km lard r. Söz

arayanlara uygun i , i çi arayanlara uygun i gücü bulmada

yard mc olan ve kar amac gütmeyen kamu kurulu lar olarak örgütlenmi lerdir.
1970’lere kadar, birçok ülkede i ve i çi bulma hizmeti sunan ve i sizlik yard mlar
yapan kurum olarak kalm lard r.

1970’li y llarda bir çok ülkede görülmeye ba lanan ekonomik sorunlar ve
sizlik art

yla birlikte, kamu istihdam kurumlar

n istihdam geli tirme konusundaki

rolleri ve sorumluluklar artarak, bu kurumlar istihdam politikalar

n olu turulup

uygulanmas nda önemli bir role sahip olmu lard r. Günümüzde ise kamu istihdam
kurumlar klasik i ve i çi bulma hizmetleri yan

ra i gücü piyasas

sürekli izleyen,

uygulad klar aktif ve pasif i gücü politikalar ile i gücü piyasas na yön veren
kurumlar haline gelmi tir.

Ülkemizde kamu istihdam hizmetlerine ili kin ilk yasal düzenleme, 1936
tarihli 3008 say

Kanunu’dur. Sözkonusu Kanun, i ve i çi bulma arac

yapan

özel bürolar n yasaklanmas ile istihdam hizmetlerinin kamu tekelinde yap lmas
öngörmekteydi. 3008 say
nda 4837 say

yasa do rultusunda

ve

çi Bulma Kurumu ( BK) 1946

Kanun ile kurulmu tur. Bu kanunda Kurumun görevi, “i çilere

vas flar na uygun i ler bulmak ve i verenlere de i lerine uygun vas fta i çi bulmak”;
yani i ve i çi bulma konular nda arac k olarak belirlenmi tir.

BK, özellikle geli mekte olan sanayiinin i gücü ihtiyac

kar lama ve

gücünün sektörel ve co rafi hareketlili ini sa lamada kendisine verilen görevleri
uzun süre ba ar yla yerine getirmi tir. 1960’l y llarda, ba ta Almanya olmak üzere
sanayile mi ülkelerin artan i gücü ihtiyac
BK, yurtd

yurt d

na i çi gönderme faaliyetine yo unla

TÜRK YE
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sonra sanayile mi ülkelerde ya anan durgunluk ve bununla birlikte artan i sizlik,
yurtd

ndan i gücü talebinin durmas na neden olmu tur. Bu geli me ve 1980’li

llarda uygulanmaya ba lanan liberal politikalar yurtd
odaklanan

na i çi gönderme faaliyetine

BK ve kamu istihdam hizmetleri için gerileme sürecinin ba lang

olmu tur. Kurum, özellikle 1980’lerden itibaren h zla de

en i gücü piyasas

n

ihtiyac olan hizmetleri sunmada yetersiz kalarak i gücü piyasas nda etkinli ini
kaybetmeye ba lam

r.

1999 y na kadar giderek etki alan azalan Kurum, bu y ldan itibaren yeni
düzenlemeler, görevler ve yat mlarla yeniden Kamu istihdam kurumu olman n
gere ini yerine getirecek bir yap lanmaya do ru yol am

1999 y nda yürürlü e giren 4447 say
sizlik sigortas primlerinin toplanmas

nd

BK,

r.

en i gücü piyasalar , artan görev ve sorumluluklar ile AB’ye uyum

süreci yeniden yap lanmay zorunlu k lm
say

sizlik Sigortas Kanunu ile

nda kalan her türlü hizmet ve i lemlerin

yap lmas ndan görevli, yetkili ve sorumlu k nm

De

r.

r. Bu nedenle, 4 Ekim 2000 tarih ve 617

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile

KUR) kurulmu tur. Ancak, 617 say

BK kapat larak Türkiye

Kurumu

KHK’nin Anayasa Mahkemesince iptal

edilmesi nedeniyle yakla k 2 y l yasal dayanaktan yoksun olarak hizmet veren
KUR, 5 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete’de yay mlanan 4904 say

Kanunla

kurulu yasas na kavu mu tur.

4904 say
hizmetlerinin yan
politikalar

yasa ile görev alan geni letilen
ra, i gücü piyasas

KUR, klasik i ve i çi bulma

sürekli izleyerek, aktif ve pasif i gücü

etkin bir ekilde uygulayabilecek bir yap ya kavu turulmu tur.
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2- Mevzuat, Görev ve Sorumluluklar
KUR, 4904 say
Ulusal

istihdam

Kurulu Kanunu gere i;

politikas

n

olu turulmas na

ve

istihdam n

korunmas na,

geli tirilmesine ve i sizli in önlenmesi faaliyetlerine yard mc olmak, i sizlik sigortas
lemlerini yürütmek,

gücü piyasas

verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek,

yorumlamak ve yay nlamak,
Kurul çal malar

gücü Piyasas Bilgi Dan ma Kurulunu olu turmak ve

koordine etmek, i gücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik

gücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yapt rmak,
ve meslek analizleri yapmak, yapt rmak, i

ve meslek dan manl

hizmetleri

vermek, verdirmek, i gücünün istihdam edilebilirli ini art rmaya yönelik i gücü
yeti tirme, mesleki e itim ve i gücü uyum programlar geli tirmek ve uygulamak,
istihdamdaki i gücüne e itim seminerleri düzenlemek,

çi isteme ve i

araman n düzene ba lanmas na ili kin çal malar yapmak,

gücünün yurt içinde ve yurt d

nda uygun olduklar i lere yerle tirilmelerine ve

çe itli i ler için uygun i gücü bulunmas na ve yurt d

hizmet akitlerinin yap lmas na

arac k etmek, istihdam nda güçlük çekilen i gücü ile i yerlerinin yasal olarak
çal

rmak zorunda olduklar

i gücünün istihdamlar na katk da bulunmak, özel

istihdam bürolar na ili kin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, i verenlerin yurt
nda kendi i ve faaliyetlerinde çal
ücretli i

ve i çi bulma arac

raca

i çileri temin etmesi ile tar m i lerinde

na izin verilmesi ve kald lmas na ili kin i lemleri

yapmak,

Gerekti inde Kurum faaliyet alan ile ilgili ihalelere kat lmak suretiyle, yurt içinde
veya uluslararas düzeyde kurum ve kurulu lara e itim ve dan manl k hizmeti
vermek,

Avrupa Birli i ve uluslararas kurulu lar n i gücü, istihdam ve çal ma hayat na
ili kin olarak ald klar kararlar izlemek; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin taraf oldu u
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Kurumun görev alan na giren ikili ve çok tarafl anla ma, sözle me ve tavsiye
kararlar

uygulamakla, görevlidir.

4904 say

Kanunun Kurulu

Kanunu olmas

ve en son yap lan yasal

düzenleme olmas nedeniyle, bu Kanunla ile ilgili olarak yukar da yap lan yasal
yükümlülükler tespiti ve analizi Kurum görev alan

ile ilgili di er tüm yasal

düzenlemeleri de kapsamaktad r. Bu nedenle, di er yasal düzenlemeler için ayr bir
analiz mükerrerlik te kil edece inden, düzenlemeler liste halinde a

da verilmi tir.

Kanunlar
4857 Say

Kanunu

4447 Say

sizlik Sigortas Kanunu

4046 Say

Özelle tirme Kanunu

3713 Say

Terörle Mücadele Kanunu

854 Say
5953

Deniz

Say

Kanunu
Bas n

Mesle inde

Çal anlarla

Çal

lanlar

Aras ndaki

Münasebetlerin Tanzimi Hakk nda Kanun
4817 Say
2527 Say

Yabanc lar n Çal ma zinleri Hakk nda Kanun
Türk Soylu Yabanc lar n Türkiye de Meslek ve Sanatlar n Serbestçe

Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kurulu veya

yerlerinde Çal

labilmelerine li kin

Kanun
4702 Say

Mesleki E itim Kanunu

4947 Say

Sosyal Güvenlik Kurumu Te kilat Kanunu

4982 Say

Bilgi Edinme Kanunu

5402 Say

Denetimli Serbestlik ve Yard m Merkezleri le Koruma Kurullar Kanunu

5084 Say

Yat mlar n ve stihdam n Te viki le Baz Kanunlarda De

Yap lmas Hakk nda Kanun
5326 Say

Kabahatler Kanunu

5544 Say

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu
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iklik

Bakanlar Kurulu Kararlar

83/6291 Türk Vatanda
Öncelikle

na Kabul Edilen Afgan Göçmenlerin

yerlerinde

e Al nmalar Hakk nda Bakanlar Kurulu Karar

85/9422 Tabii Afetlerden Zarar Gören Afetzedelerin

e Gönderilmelerinde Ve

e

Al nmalar nda Öncelik Tan nmas Hakk nda Bakanlar Kurulu Karar
2002/4671 3213 Say

Maden Kanunu Kapsam na Giren Madenlerin Ç kart lmas

Veya Bunun çin Gerekli Olan
Mallar Tamamen Kamula

letme Ve Arama Faaliyetleri Sebebiyle Ta nmaz
lanlara, Kamu Kurum Ve Kurulu lar

n, Daimi

çi

Taleplerine Göndermede Öncelik Tan nmas na li kin Bakanlar Kurulu Karar
99/12354 Terörle Mücadele S ras nda Malul Say lmayacak ekilde Yaralananlar le
Üstün Ba ar

Olanlar n Ve Bakanlar Kurulu Karar

Uzat lan Yedek Subay, Erba Ve Erlerin

le Yükümlülük Süresi

e Al nmalar nda Öncelik Tan nmas

Hakk nda Bakanlar Kurulu Karar
2005/9077
Çal

verenlerin Elli Veya Daha Fazla

çi Çal

rmalar Gereken Özürlü, Eski Hükümlü Ve 3713 Say

rd klar

yerlerinde

Terörle Mücadele

Kanununun Ek 1 nci Maddesinin (B) F kras Kapsam ndaki Terör Ma duru
Çal

rma Oranlar

n Belirlenmesine li kin Bakanlar Kurulu Karar

2004/7295 4736 Say

Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci F kras Hükmünden

Muaf Tutulacaklar n Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli Ve
2002/3654 Say

Kararnamenin Eki Kararda De

Bakanlar Kurulu Karar ( Sa

iklik Yap lmas na

k Kurulu Raporu Almak Üzere Sa

li kin

k Kurulu lar na

Müracaat Eden Özürlülerden Ücret Al nmamas Hakk nda BKK )
2006/10886 Türkiye

Kurumu Genel Müdürlü ünce Düzenlenen Hizmet çi

itim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Say
Görevi Alacaklar n Nitelikleri ve Di er Hususlar n Tespitine li kin Karar
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, Ders

Yönetmelikler

Türkiye

Kurumu Genel Müdürlü ü Tefti Kurulu Yönetmeli i

Türkiye

Kurumu

Türkiye

gücü Yeti tirme Ve Uyum Hizmetleri Yönetmeli i

Kurumu

Genel

Müdürlü ü

Masraf

Kar

klar

n

Tespiti

Ve

Uygulamas na li kin Yönetmelik
Tar mda

ve

çi Bulma Arac

na zin Verilmesi ve Arac lar n Denetimi Hakk nda

Yönetmelik
Kamu Kurum Ve Kurulu lar

n Daimi Kadrolar na lk Defa

çi Olarak Al nacaklar

Hakk nda Uygulanacak S nav Yönetmeli i
sizlik Ödene i Alan Sigortal

sizlerin

Meslek Geli tirme,

De

tirme ve

Edindirme E itimi Yönetmeli i
sizlik Sigortas Fonu Kaynaklar

n De erlendirilmesine li kin Usul Ve Esaslar

Hakk nda Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kurulu lar nda

çi Olarak stihdam Edilecek Özürlü ve Eski

Hükümlülere Uygulanacak S nav Yönetmeli i
Özel stihdam Bürolar Yönetmeli i
Özürlü Ve Eski Hükümlü Çal

rmayan

verenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralar

Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kurulu u le Çal ma Usul Ve Esaslar Hakk nda
Yönetmelik
Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Ma duru stihdam Hakk nda Yönetmelik
sa Çal ma ve K sa Çal ma Ödene ine li kin Yönetmelik
Türkiye

Kurumu Genel Müdürlü ü Yurt çinde

e Yerle tirme Hizmeti Hakk nda

Yönetmelik
Ücret Garanti Fonu Yönetmeli i
Denetimli Serbestlik ve Yard m Merkezleri le Koruma Kurullar Yönetmeli i
Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakk nda Yönetmelik
Korumal

yerleri Hakk nda Yönetmelik

Özürlülük Ölçütü, S

fland rmas ve Özürlülere Verilecek Sa

k Kurulu Raporlar

Hakk nda Yönetmelik

TÜRK YE

KURUMU 2008 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI

11

3- Örgüt Yap
Kurum, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

n ilgili kurulu u olup, özel

hukuk hükümlerine tabi, tüzel ki ili i haiz, idarî ve malî bak mdan özerk bir kamu
kurumudur. Kurumun Organlar

unlard r.

1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Genel Müdürlük
4. l stihdam Kurullar
3.1. Genel Kurul
Devletin ekonomik ve sosyal politikalar na uyumlu Ulusal
Politikas

stihdam

n olu turulmas na yard mc olmak, uygulanan politikalar n dönem içindeki

etkilerini de erlendirmek, istihdam n korunmas , geli tirilmesi, yayg nla

lmas ve

sizli in önlenmesi faaliyetlerine yard mc olmakla görevlidir. Sosyal taraflardan 46
ve kamudan 33 olmak üzere toplam 79 üyeden olu maktad r.

3.2. Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu; Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumlulu a
sahip organ olup; Genel Müdürün ba kanl
Bakan

n ve Hazine Müste arl

n ba

nda, Çal ma ve Sosyal Güvenlik

oldu u Bakan n önerisi üzerine mü terek

kararla atanan birer temsilci, en çok üyeye sahip i çi konfederasyonu, i veren
konfederasyonu ve esnaf ve sanatkârlar konfederasyonunca belirlenen birer temsilci
olmak üzere toplam 6 üyeden olu maktad r.

3.3. Genel Müdürlük
Genel Müdürlük, merkez ve ta ra te kilat ndan olu maktad r. Kurumun
Merkez Te kilat

a

daki birimler olu turmaktad r;

Tefti Kurulu Ba kanl

,

Hukuk Mü avirli i,
7 Daire Ba kanl

,

Savunma Uzmanl

,

Ta ra Te kilat ise 81 il müdürlü ü ve 26 ilçe ube müdürlü ünden olu maktad r.

TÜRK YE
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3.4. l stihdam Kurullar
l stihdam Kurullar , il düzeyinde istihdam koruyucu, geli tirici ve i sizli i
önleyici tedbirleri saptamak; il istihdam politikas

n olu turulmas na yard mc olmak,

gücü yeti tirme etkinliklerini yönlendirmek üzere, yerel düzeyde geçerli olacak ilke
ve politikalar

belirlemekle görevlidir. Kurul çal malar

valinin ba kanl

nda

yürütmektedir ve il düzeyinde sosyal taraf ve kamu temsilcilerinden olu maktad r
4. Yönetim ve ç Kontrol Sistemi
5018 say

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amac mevzuatta,

planlar ve programlarda yer alan politika ve hedefler do rultusunda, kamu
kaynaklar

n etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde elde edilmesi ve kullan lmas

hesap verebilirli in ve mali saydaml

Bu ba lamda, 5018 say

r.

Kanun do rultusunda stratejik yönetim anlay

özümsenmesi ve bu sistemin sa
yap

n sa lanmas

kl çal mas

,

n

sa layacak etkin bir iç kontrol

olu turulmas gerekmektedir.

darenin mevzuat na ve bunun yan nda

amaçlar na, hedeflerine ve

belirlenen politikalara uygun olarak ç Kontrol ;
* Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir ekilde yürütülmesini,
* Varl k ve kaynaklar n korunmas
* Muhasebe kay tlar

,

n do ru ve tam olarak tutulmas

,

* Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zaman nda ve güvenilir olarak üretilmesini,
sa lamak üzere idare taraf ndan olu turulan organizasyon, yöntem ve süreç ile iç
denetimi kapsayan mali ve di er kontroller bütünüdür.

TÜRK YE
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5. Bili im Sistemi
Genel Müdürlü ümüz, son y llarda teknolojik alt yap aç

ndan önemli

at mlar gerçekle tirmi tir. Özellikle 2000’li y llardan sonra ki isel bilgisayarlar ,
sunucu sistemleri ile di er ta nabilir bilgisayarlar bili im süreçlerinde etkin olarak
kullanmaya ba lam

r. Her çal an na ki isel bir bilgisayar sa layan Kurum, bili im

teknolojisindeki geli melere paralel olarak teknolojik altyap

sürekli revize

etmektedir.
Di er taraftan, Kurum hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunumunu
sa lamak amac yla uygulamaya koyulan ve e-Devlete geçi in bir ad

olan

Kurumsal Dönü üm Projesi (e- KUR) ile mü terilerimizin Kurumumuz ile ilgili tüm
lemlerini kendilerinin yapabilece i bir platformun olu turulmas hedeflenmektedir.

Tablo 1. Bili im Sistemi
DONANIM
2006
Masaüstü Ki isel Bilgisayar
2383
Dizüstü Bilgisayar
178
Kiosk (Ayakl ) (Normal)
65
Kiosk (Masa üstü) (Görme Özürlü)
5
Kiosk (Çift Ekran) (Ortopedik Özürlü)
5
Yaz
851
Projeksiyon
104
Blade Sunucusu
12
Blade asesi
2
Harici Disk
15
Taray
104
Firewall
1
Router
104
Switch
114
Ak ll Tahta
1
Web Sunucusu
1
Uygulama Sunucusu
8
Veri Taban Sunucusu
2
Desteklenen Protokoller
TCP/IP
nternet Ba lant
40 Mbps

TÜRK YE

2007
2983
178
65
5
5
851
104
12
2
15
104
1
104
114
1
1
8
2
TCP/IP
40 Mbps
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6- nsan Kaynaklar
Kurumumuzun

toplam kadro say

3.420; dolu kadro say

2.473’tür.

Kurumumuz görevlerini, 518’i merkez, 1.955’si ta rada olmak üzere toplam 2.473
personel ile yerine getirmektedir. Kadrolar

n % 20,9’u merkez, % 79,1’ ta ra

kadrolar

% 72,80’dir. Geli mi

r. Tüm kadrolar n doluluk oran

ülkelerden

Almanya’da 93.000, ngiltere’de 45.000 ve Fransa’da 40.000 personelin istihdam
göz önüne al n rsa, istihdam n geli tirilmesi ve i sizlikle

kurumlar nda görev yapt

mücadelede çok önemli görevler üstlenen Kurumumuz personel say s n n yetersizli i
daha aç k olarak görülecektir.

Genel Müdürlü ümüzde e itim durumuna göre en fazla istihdam edilen
personel Önlisans-Lisans ö renim mezunlar

r. Bunlar Lise ve ortaokul mezunlar

takip etmektedir. Genel Müdürlü ümüz çal anlar

n %68,32’si yüksek ö renim

mezunudur.
Tablo 2. Kadro Durumu

TE

LATI DOLU BO
Merkez

518 417

935

Ta ra

1.955 530

2.485

Toplam

2.473 947

3.420

Tablo 3. Personelin Hizmet S

SINIFI
H
THS
SHS
AHS
YHS
TOPLAM

TÜRK YE
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flar na Göre Da

DOLU KADRO
2.208
72
8
19
166
2.473
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Tablo 4. Personelin E itim Durumuna Göre Da

M DURUMU
LKOKUL
ORTAOKUL
SE
YÜKSEKOKUL

DOLU
KADRO
9
105
665
1.694

TOPLAM

2.473

7-Fiziki kaynaklar
Genel Müdürlü ümüz hizmetlerini, Atatürk Bulvar No:133/Bakanl klar, Rauf
nan Sok. No:1-5-7-9/S hhiye ve Neyzen Tevfik Sok. No:14/Maltepe adreslerindeki 6
ayr hizmet binas nda yürütmektedir.
KUR merkez ve ta rada, 59’u mülkiyet 57’si kiral k olmak üzere toplam 116
binada hizmet vermektedir.

TÜRK YE
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C-TEMEL POL

KA VE ÖNCEL KLER

Kurumumuz faaliyet alan yla ilgili olarak temel politika metinlerinde a

da

yer alan önceliklere yer verilmi tir.
1. Dokuzuncu Kalk nma Plan (2007-2013)
1

Temmuz

2006

tarih

ve

26215

say (Mükerrer)Resmi

Gazete’de

yay mlanan ve 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalk nma Plan , AB’ye
üyelik sürecinin gere i olan Kat m Öncesi Ekonomik Program ve Uyum çin
Stratejik Çerçeve gibi dökümanlar, ba ta Orta vadeli Program olmak üzere di er
ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin
dayana

olu turmaktad r. Kurumumuz 2008-2012 Stratejik Plan da kalk nma

plan nda yer alan öncelikler dikkate al narak haz rlanm

r.

Dokuzuncu Kalk nma Plan nda belirlenen temel amaçlara ula mak için
da s ralanan geli me eksenleri esas al nm

r:

Rekabet Gücünün Art lmas ,
stihdam n Art lmas ,
Be eri Geli me ve Sosyal Dayan man n Güçlendirilmesi,
Bölgesel Geli menin Sa lanmas ,
Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinli in Artt lmas

Planda say lan geli me eksenleri içinde, Kurumumuz görev alan na giren konularla
ilgili olarak u önceliklere yer verilmi tir:
1.1. stihdam n Art lmas
stihdam odakl

sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde, rekabetçi bir

ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdi i do rultuda nitelikli insan kaynaklar
yeti tirilmesi, istihdam imkanlar
piyasas

n

n geli tirilmesi, i sizli in azalt lmas ve i gücü

n etkinle tirilmesi sa lanacakt r. Ekonomik ve sosyal alanda yap lacak

düzenlemelerde istihdam boyutu gözetilecektir.
TÜRK YE
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Ulusal

stihdam

Stratejisinin

olu turulmas

çal malar nda,

sektöründeki çözülme ile bu sektörden gelen i gücünün tar m d

tar m

sektörlere

kazand lmas konusuna a rl k verilecektir. stihdam n art lmas nda önem ta yan
giri imcili in geli tirilmesi ve te viki, bütüncül bir yakla mla ele al nacakt r.

1.2. gücü Piyasas

n Geli tirilmesi

Esneklik ile güvence bir arada de erlendirilerek, i gücü piyasas

n daha

esnek ve hareketli bir yap ya kavu mas sa lanacakt r.

stihdam üzerindeki yükler, yeni istihdam olanaklar
düzgün i lerin ço alt lmas

ve kay td

n geli tirilmesini,

istihdam n azalt lmas

özendirecek

ekilde, aktüeryal dengeler de gözetilerek kademeli bir ekilde dü ürülecektir.

Ücret-verimlilik ili kisini güçlendiren, i gücü piyasalar

n esnekli ine katk da

bulunan ve üretken istihdam destekleyen, esas ücret a rl kl bir ücret politikas
izlenecektir.
letmelerin ve çal anlar n i gücü piyasas ndaki de
yönetebilme kabiliyetleri art lacakt r.

letmelerin bu de

imi pozitif bir ekilde
ime uyum sa lama

kapasiteleri; i örgütlerinin modernle tirilmesi ve i letmelerde uyumun desteklenmesi,
çal anlarda ise, yeni ko ullar n gerektirdi i bilgi ve becerilerin kazand lmas yoluyla
sa lanacakt r.

Ülkemizdeki mevcut sosyal diyalog mekanizmalar güçlendirilecek, ülke
düzeyinden
yayg nla

i letme

düzeyine

kadar

her

a amada

sosyal

diyalog

kültürü

lacak ve yeni mekanizmalar olu turulacakt r.

gücü piyasas nda zorluklarla kar la an kad nlar, gençler, uzun süreli
sizler, özürlüler ve eski hükümlüler için f rsat e itli i sa lanacakt r. Kad nlar n
gücüne ve istihdama kat mlar
hizmetlerine eri imleri kolayla
kazanmalar

sa lay

TÜRK YE

n art lmas amac yla çocuk ve di er bak m
lacakt r. Gençlerin i gücü piyasas nda deneyim

programlar geli tirilecektir.
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stihdam kurumlar

n, küreselle me ve teknolojik ilerlemelerin i gücü

piyasas nda meydana getirdi i de

imlere uyum sa lamas

amac yla, yerel

düzeydeki ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak kapasiteleri geli tirilecek, hizmet
alanlar çe itlendirilecek ve hizmet sunulan hedef gruplar geni letilecektir. Ayr ca
merkezi düzeyde al nan kararlar n yerel düzeyde de etkin uygulanabilmesi için ilgili
kurulu larla ileti im güçlendirilecektir.
1.3.E itimin
De

gücü Talebine Duyarl

n Art lmas

en ve geli en ekonomi ile i gücü piyasas

n gerekleri do rultusunda,

ki ilerin istihdam becerilerini art rmaya yönelik ya am boyu ö renim stratejisi
geli tirilecektir. Bu strateji, ki ilerin beceri ve yeteneklerinin geli tirilebilmesi için,
örgün ve yayg n e itim imkanlar

n art lmas

, söz konusu e itim türleri aras ndaki

yatay ve dikey ili kinin güçlendirilmesini, ç rakl k ve halk e itiminin bunlara yönelik
olarak yap land lmas

, özel sektör ve STK’lar n bu alanda faaliyet göstermesini

destekleyecek mekanizmalar kapsayacakt r.

gücü piyasas na ili kin bilgi sistemleri geli tirilmesi, e itim ve i gücü
piyasas

n daha esnek bir yap ya kavu turulmas

ile istihdam n ve i gücü

verimlili inin art lmas için, ya am boyu e itim stratejisi dikkate al narak ekonominin
talep etti i alanlarda insangücü yeti tirilecektir.

nsangücü arz ve talep e ilimlerinin belirlenebilmesi amac yla hanehalk
itim, istihdam ve meslek durumlar

n

içeren gerekli veriler üretilecek, derlenecek ve

gücü piyasas ihtiyaç analizleri yap lacakt r.

Mesleki ve teknik e itimde modüler ve esnek bir sisteme geçilecek,
yüksekö retim ve ortaö retim düzeyindeki mesleki e itim, program bütünlü ünü esas
alan

tek

bir

yap ya

dönü türülecek,

mesleki

e itimde,

nitelikli

yeti tirilmesinde önemli yeri olan uygulamal e itime a rl k verilecektir.

TÜRK YE
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i gücünün

Mesleki e itim sistemi, ö rencilere ekip halinde çal abilme, karar verebilme
ve sorun çözebilme, sorumluluk alabilme gibi i gücü piyasas

n gerektirdi i temel

becerilere sahip ö renci yeti tirecektir.

Ekonominin

ara

eleman

ihtiyac

kar lamak

için

mesleki

e itim

faaliyetlerinin kümele me ortam olu turan OSB’lerde, ilgili hizmet kurumlar ve özel
sektörle

etkili

i birli i

içinde

yayg nla mas

sa layan

mekanizmalar

güçlendirilecektir.

letmeler ve sivil toplum kurulu lar

n nitelikli i gücü yeti tirmeye yönelik

faaliyetleri desteklenecektir.

Meslek standartlar na dayal yeterliliklerin geli tirilmesi, belgelendirilmesi,
belge ve e itim veren kurulu lar n akreditasyonu gibi temel i levleri içeren Ulusal
Mesleki Yeterlilik Sistemine ili kin çal malar tamamlanacak ve bu sisteme duyarl bir
mesleki e itim yap

1.4.Aktif

geli tirilecektir.

gücü Politikalar

sizlerin, i gücü piyasas

n Geli tirilmesi
aç

ndan dezavantajl

kesimlerin ve tar m

sektöründen aç a ç kacak i gücünün nitelikleri ve beceri düzeyleri, i gücü
piyasas

n

ihtiyaçlar

do rultusunda,

aktif

i gücü

programlar

uygulanarak

geli tirilecek ve bu programlara ayr lan kaynaklar art lacakt r.

bulma hizmetlerinin daha fazla ki iye sunulmas sa lanacak ve bu
hizmetlerin kalitesi yükseltilecektir. Aktif i gücü politikalar , ba ta giri imcilik ve
istihdam garantili programlar, mesleki dan manl k ve rehberlik hizmetleri ile
letmelerde e itim seminerleri olmak üzere i gücü yeti tirme ve mesleki e itim
kurslar yoluyla yayg nla

lacakt r. Aktif i gücü programlar , i gücü piyasas ihtiyaç

analizleri do rultusunda düzenlenecektir. stihdam yaratmay

amaçlayan mikro

ölçekteki projelere mali destek sa lanacakt r.

TÜRK YE
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2. Orta Vadeli Program (2008-2010)

Orta Vadeli Program, stratejik amaçlar temelinde kamu politikalar
uygulamalar

ve

ekillendirmekte ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirerek,

kamu ve özel kesim için öngörülebilirli i art racak bir yol haritas niteli iyle sosyal ve
ekonomik alanda sa lanan geli melerin daha sa lam bir zeminde sürdürülmesine
katk

sa lamaktad r. Bu yönüyle, kalk nma plan

kurumlar n

stratejik

planlar

programlar

n dayana

n

ve

bu

n bir sonraki aya

do rultuda

haz rlanan

olarak,

performans

olu turmaktad r.

“Program Dönemi Hedef ve Göstergeleri” ba

alt nda, büyüme ve

istihdama yönelik u hususlara yer verilmi tir:
ll k ortalama yüzde 5,6 oran nda ekonomik büyüme hedeflenmektedir.
stihdam olanaklar

art

uygulamalar n da etkisiyle program döneminde

yakla k 1,4 milyon ki iye yeni istihdam yarat laca

öngörülmektir.

“Program Dönemi Geli me Eksenleri” ba
stihdam n Art lmas alt ba

nda

alt nda;

gücü Piyasas

n Geli tirilmesine

yönelik olarak, istihdam odakl sürdürülebilir bir büyüme çerçevesinde rekabetçi bir
ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdi i nitelikli insan kaynaklar
istihdam imkanlar

n geli tirilmesi ve i sizli in azalt lmas

n yeti tirilmesi,

temel amaç olarak

belirtilmektedir. Bu çerçevede;
Yeni istihdam olanaklar
kay td

istihdam n azalt lmas

n geli tirilmesini, düzgün i lerin ço alt lmas
sa layacak

ve

ekilde istihdam üzerindeki yükler

aktüeryal dengeler de gözetilerek kademeli bir ekilde azalt lacakt r.
Esneklik ile güvence aras ndaki denge sa lanarak, i gücü piyasas daha
esnek ve hareketli bir yap ya kavu turulacakt r.
letmelerin

ve

çal anlar n

de

ime

uyum

sa lama

kapasiteleri

art lacakt r.
Sosyal diyalog kültürü yayg nla

larak sosyal diyalog mekanizmalar

güçlendirilecektir.
gücü piyasas nda zorluklarla kar la an kad nlar, gençler, uzun süreli
sizler, özürlüler, ve eski hükümlüler için f rsat e itli i sa lanacakt r.
TÜRK YE
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itimin i gücü talebine olan duyarl

n art lmas amac yla ya am

boyu e itim stratejisi dikkate al narak ekonominin talep etti i alanlarda insangücü
yeti tirilmesi ve e itimin daha esnek bir yap ya kavu turulmas

temel amac

çerçevesinde;
dünyas

n talep etti i nitelikteki i gücünün yeti tirilmesi amac yla e itim

ile i gücü aras ndaki i birli ini güçlendirecek mekanizmalar olu turulacakt r.
Ya am boyu e itim stratejisi haz rlanacakt r.
Bilgi toplumuna dönü üm süreci ile bölgesel, ulusal ve uluslar aras geli me
ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak yüksekö retim kurumlar

n birim ve programlar

güncellenecektir.
Nitelikli i gücü yeti tirmeye yönelik faaliyetlerin finansman na özel sektörün
kat

art lacakt r.
Aktif i gücü politikalar

hizmetlerini, i

n geli tirilmesine ili kin olarak; kamu istihdam

yaratma ve i gücünün e itimini içeren ve i gücünün özellikle de

dezavantajl gruplar n istihdam
gücü politikalar

, niteliklerini ve kazanc

n i gücü piyasas

art rmay amaçlayan aktif

n ihtiyaçlar do rultusunda geli tirilmesi ve bu

kapsamda sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi temel amac çerçevesinde;
Aktif

i gücü programlar , i gücü piyasas ihtiyaç analizleri do rultusunda

etkin biçimde uygulanacak ve yayg nla
Aktif i gücü politikalar

lacakt r.

n uygulanmas na ayr lan kaynaklar art lacakt r.

KUR’un ve l Müdürlüklerinin nitelikli personel eksikli i ve fiziki ortam
yetersizlikleri giderilecektir.
stihdam yaratmay amaçlayan mikro ölçekteki projeler desteklenecektir.
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D- AB’YE UYUM ÇALI MALARI

Türkiye ile Avrupa Birli i aras nda 1960’l

y llar n ilk yar

Anla mas ile kurulan ortakl k ili kisi, 1970’li y llarda ortakl
düzenleyen Katma Protokol ile devam etmi

nda Ankara

n geçi

dönemini

ve 1996 y nda taraflar aras nda

Gümrük Birli inin olu turulmas ile ekonomik anlamda ileri bir düzeye eri mi tir. 1999
Helsinki Zirvesi ile Türkiye’nin adayl k statüsü geriye dönülemez

ekilde tescil

edilmi tir. 17 Aral k 2004 tarihinde Avrupa Konseyi Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin
siyasi kriterlerini yerine getirdi ine kanaat getirmi ve müzakerelerin ba lang ç tarihi
olarak 3 Ekim 2005 tarihi belirlenmi tir.

Türkiye, AB’ye kat m sürecinde çok önemli siyasi ve ekonomik reformlar
gerçekle tirmi tir. AB müktesebat na uyumun önemli bir bölümünü olu turan istihdam
stratejileri ve sosyal politika alan nda Türkiye’nin gerçekle tirdi i ve gerçekle tirece i
reformlar Türkiye’nin AB’ye kat m sürecini h zland raca

gibi ülkemizde de istihdam

alan nda daha iyi ko ullar n olu umuna katk sa layacakt r.

1- AB ve stihdam Stratejisi

Avrupa düzeyinde istihdam ile ilgili ilk yasal de erlendirmelere 1997 y nda
Amsterdam Antla mas

ile ba lanm

ve ilk

stihdam K lavuzu Lüksembourg

Zirvesi’nde Konseyce kabul edilmi tir. Lüksembourg süreci ile üye ülkeler için
uygulama

kriterleri

belirlenmi tir.

Avrupa

stihdam Stratejisi

edilebilirli i art rmak, giri imcili i desteklemek, çal anlar n de
ko ullar na uyumlar

(A S), istihdam

en i gücü piyasas

sa lamak ve f rsat e itli ini sa lamak eksenleri üzerine

kurulmu tur.

Avrupa Birli i, Lizbon Zirvesi ile 2010 y
%70, kad n istihdam oran

n %60 olmas

için AB genel istihdam oran

hedeflemi , 2001 y

Stockholm zirvesi

ile bu oranlar %67 ve %57 eklinde revize edilmi tir.
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n

Söz konusu hedeflere ula mak için A S yeniden yap land lm

ve A S’te üç temel

amaç belirlenmi tir. Bunlar;
• Tam istihdam n sa lanmas ,
•

te nitelik ve verimlili in art lmas ve

• Sosyal uyumun sa lanmas

1.1.

r.

KUR’un A S Uyum Sürecindeki Rolü

AB’ye aday ülkelerin de A S’e dahil olabilmesi için çal malara 1999 y ndan
itibaren ba lanm

ve bunun için a amal bir geçi süreci öngörülmü tür. Ülkemizin

Avrupa Birli ine üyelik sürecinde sürdürdü ü önemli çal malardan biri olan A S’e
dahil olma çal malar Kurumumuz koordinatörlü ünde devam etmektedir.

Sürecin ilk ad
yönleriyle

tespitini

olan ve ülkemizin i gücü piyasas ve istihdam yap
yapan

stihdam

Durum

n tüm

Raporu”,

Kurumumuz

koordinatörlü ünde bir akademisyen grup taraf ndan haz rlanm

ve Avrupa

Komisyonunca kabul edilmi tir.

S’e dahil olma çal malar nda sürecin bir sonraki a amas olan ve ülkemizin
istihdam konusundaki öncelikleri ve izlenecek politikalar n belirlendi i “Ortak
De erlendirme Belgesi (JAP)”, ülkemiz ve Avrupa Komisyonu uzmanlar ndan
olu an bir ekipçe haz rlanm

r. Son

ekli verilen taslak

Avrupa Komisyonuna

gönderilmi olup, yabanc uzmanlardan cevap beklenmektedir.Belgenin imzalanmas
ile Ülkemiz A S’e uyum çerçevesinde ilk ad
gücü piyasas
de AB’ye kar

atm

olacakt r. Belge, ülkemizin

n modernizasyonu ve uyumuna ili kin hem kendi kamuoyuna hem
resmi bir taahhüt niteli indedir.

Üçüncü a ama, “Ortak De erlendirme Belgesi”nde anla ma sa lanan
ortak hedeflere ula mada kaydedilen ilerlemeleri anlatan ve her y l haz rlanacak olan
lerleme Raporu”dur.

Son a ama ise, Birlik istihdam programlar na tamam yla kat lmak ve
Avrupa Sosyal Fonuna haz rl k çal malar
TÜRK YE
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2. A S’e Uyum Kapsam nda Gerçekle tirilen Projeler

Kurumumuz AB Mevzuat çerçevesinde Avrupa stihdam Stratejisine uyum
çal malar

kapsam nda çe itli projeler gerçekle tirmi tir.

stihdam

Te vik

Tedbirleri Topluluk Program ” kapsam nda Avrupa Komisyonunun katk lar yla
daki projeler uygulanmaktad r.
2.1.Aktif

gücü Programlar Projesi

2003 y nda Kurulu Kanununun onaylanmas ndan sonra, 2002 y
Öncesi Mali Yard m programlamas kapsam nda haz rlanan Aktif
Projesi yürütülmeye ba lanm

Kat m

gücü Programlar

r. Bu proje kapsam nda kurumsal kapasite önemli

ölçüde art lm , ülke genelinde aktif istihdam tedbirlerinin uygulanmas amac yla,
Avrupa Komisyonu ve T.C. Hükümeti’nin finansal katk lar yla bir hibe plan ba ar yla
uygulanm

r.

Projenin genel amac “Türkiye
Kaynaklar

Kurumu’nun ( KUR) ülke çap nda nsan

Geli tirme( KG) sürecini desteklemek konusunda öncü kurumlardan biri

olarak tan nmas ve Avrupa stihdam Stratejisi (A S) ile ayn çizgide etkili politika
önlemleri tasarlamak, geli tirmek ve uygulamak konusunda daha etkin hale gelmesini
kolayla

racak

ekilde kurumsal kapasitesinin yükseltilmesi” olarak belirlenmi tir.

Birincisi Mart 2006’da tamamlanan projenin kincisi a amas halen devam etmektedir.
2.2.Aktif stihdam Tedbirleri Ve Yerel Düzeyde

Aktif

gücü Programlar Projesinin geli tirilmi

projenin ba lama y

KUR’a Destek Projesi

bir devam niteli inde olan

2007’dir. Proje kapsam nda Kurumsal Geli im ve Hibe Plan

olmak üzere iki bile en öngörülmektedir. Kurumsal Geli im Bile eni kapsam nda,
PP’in sürdürülebilirli ini de sa layacak biçimde, pilot ofis ve model ofislerimizde
(in aa edilen, yenilenen ofisler) kurumsal kapasite art rma çal malar
edecektir. Hibe bile eninin hedef kitlesi sadece gençler ve kad nlard r.
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devam

2.3.Gençler çin Ba lama Vuru u “Rosetta Plan ” Projesi

01.11.2005 tarihinde ba layan ve 12 ay süren projenin amac , Avrupa
stihdam Stratejisinin en iyi uygulamalar ndan biri olan Belçika’daki Rosetta Plan
Analizi ve Türkiye’deki Genç
uygulanabilirlili inin ara

sizlerin oran

lmas

n

n azalt lmas için bu plan n Türkiye’de

r. Projemiz Kas m 2006’da tamamlanm

r

2.4. stihdam Te vik Tedbirleri Kanununun Etkilerinin ncelenmesi Projesi

01.12.2005 tarihinde ba layan ve 31.12.2007 tarihine kadar uzat lan projenin
amac ,

2004’te

de erlendirilmesidir.
artt rmad

ç kart lan

“Bölgesel

Proje

ayr ca

ile

stihdam

kanunun

, nedenleri ile kaynak israf olup olmad

Te vik

stihdam

Kanunu”nun

gerçekten

artt p

n tespiti, Te vik Kanununun

eksikleri varsa tamamlanmas , kanundan beklenen ölçüde fayda sa lamam

ise

ba ka bir te vik modeli önerilmesi amaçlanmaktad r. Proje bu politikalar n uygun ve
yeterli olup olmad

ara

rmay

amaçlarken

Avrupa

stihdam Stratejisiyle

belirlenen hedeflere ula mak için daha iyi uygulamalar n olup olmad

ara

rmay

da hedeflemektedir. Projemiz halen devam etmektedir.
2.5. gücü Yeti tirme ve Yeniden

e Yerle tirme Uygulamalar nda

Portekiz Örne i: “Inserjovem ve Reage”Projesi:

10.12.2005 tarihinde ba layan ve 12 ay süren projenin amac , Portekiz
taraf ndan geli tirilen “Inserjovem” ve “Reage” giri imleri ile genç ve yeti kin i sizlere,
sizlik süreleri 6 ila 12 aya ula madan e itim, yeniden e itim, i deneyimi, istihdam
ve mesleki rehberlik yoluyla yeni bir f rsat vermeyi hedeflemi tir. Projemiz Aral k
2006’da sonland lm

TÜRK YE
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3. Avrupa E itim Vakf

Avrupa E itim Vakf , i gücü piyasas ve mesleki e itim ile ilgili bilgilerin
toplanmas

amaçlayan “Ulusal Gözlemevi”nin olu turulmas yönünde ISKUR’a

destek sa lam

r. 2001 y nda Ülke Raporu yay mlanm

olup “ stihdam Durum

Raporu” çal mas gerçekle tirilmi tir. Bir sonraki a ama olan “Ortak De erlendirme
Belgesi (JAP)” çal malar tamamlanm
4- AB Kat m Ortakl

olup belgenin onaylanmas beklenmektedir.

Belgesi

Kurumumuz 2005 tarihli Revize KOB içinde ismen yer almamakta, fakat görev
alan

za giren “sosyal politika ve istihdam” konusuna,

Üyelik yükümlülüklerini üstlenme yetene i bölümünde:
Yat mlar n finansman amac yla uyumla

rman n maliyeti ve kamu ve

özel kaynaklar n mevcudiyetinin gerçekçi bir de erlendirmesi yap larak y ll k
bir plan geli tirilmesi,
Di er

unsurlar n

yan

s ra

sendikalar n

faaliyetlerini

hükümlerin kald lmas ve sendikalar n haklar na uyulmas

k

tlayan

n temin edilmesi

suretiyle etkin bir sosyal diyalog için ko ullar n olu turulmas ,
Bilhassa özerk sosyal diyalog yoluyla istihdam ve sosyal politikan n
olu turulmas ve uygulanmas nda gelecekte üstlenecekleri rolü dikkate alarak
sosyal ortaklar n kapasite geli tirme çabalar

n desteklenmesi,

Çocuk i çili i sorununun çözümüne yönelik çabalar n sürdürülmesi,
Bu alanda müktesebat n aktar lmas için çal an bütün kurumlar n
kapasitelerinin güçlendirilmesi, biçiminde;

Üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi yetene i bölümünde de,
Müktesebat n aktar lmas

n tamamlanmas ve istihdam müfetti leri de

dahil olmak üzere ilgili idari ve icra yap lar

n güçlendirilmesi,

Sosyal politika ve istihdam müktesebat

n uygulanmas ve takibinin

temin edilmesi

TÜRK YE
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Özellikle bir Ortak stihdam Politikas Raporu haz rlanmas ve uygulanmas
dahil olmak üzere, Avrupa stihdam Stratejisi’ne kat m amac yla bir ulusal istihdam
stratejisinin haz rlanmas ve istihdam pazar ve sosyal geli melerin izlenmesine
yönelik bir kapasite geli tirilmesi
Veri derlenmesi de dahil olmak üzere, AB uygulamalar yla uyumlu olarak
sosyal içerme konusunda bir ulusal stratejinin haz rlanmas
Sosyal korunman n, ba ta sosyal güvenlik ve emekli maa
reformunun, mali sürdürülebilirlik de dikkate al narak, sa lamla
güvenlik a

sistemi

lmas ve sosyal

n kuvvetlendirilmesi suretiyle daha da geli tirilmesi, biçiminde yer

verilmi tir.
5-Ulusal Program

2003 tarihli Ulusal program n, “Öncelik 13.4: Avrupa istihdam stratejisi
ile uyumlu bir ulusal istihdam politikas
yasas

n olu turulmas ” k sm nda, Kurum

n ç kar lmas ile bilgi verilmi ve saptanan öncelik çerçevesinde yap lmas

gerekenler ba

alt nda, kurumun altyap

personelin e itilmesi,

ihtiyaçlar

n kar lanmas , al nan

ortak istihdam rehberi ve ulusal istihdam eylem planlar

stratejisi kapsam nda aktif istihdam tedbirleri projesinin yürütülmesi ve Ortak
de erlendirme belgesinin haz rlanmas

eklinde mevzuat uyumu ve uygulama

ayaklar ndan olu an bir kurumsal yap lanma takvimi planlamas yap lm

r.

6-Tarama Süreci

çilerin serbest dola

fasl nda EURES (AB stihdam Kurumlar A ) ile ilgili

sunum Kurumumuz taraf ndan yap lm

olup tarama sonu raporu beklenmektedir.

Sosyal Politika ve stihdam fasl nda Bakanl k koordinasyonu alt nda sunuma i tirak
edilmi ; stihdam öncelikli de erlendirme belgesinde (JAP) son a amaya gelinmi tir.
statistik fasl nda koordinatör kurum TÜ K, Bölgesel politika ve yap sal araçlar n
koordinasyonunda ise DPT’dir.
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7- lerleme Raporu

KUR, 2006 lerleme Raporunda u ekilde yer alm

r:

stihdam politikas ile ilgili olarak az ilerleme kaydedilmi tir. Özellikle kad nlar n
durumuna ili kin olmak üzere, dü ük i gücü kat
nüfusun yüksek düzeyde i sizli i, kay t d

ve istihdam oranlar ; genç

ekonominin büyüklü ü ve kentsel/k rsal

gücü piyasalar aras ndaki büyük fark ba

ca zorluklar te kil etmektedir. 2005

nda genel istihdam oran %43.4’e dü mü tür, i sizlik oran ise %10.3’de kalm
Kay t d

istihdam n boyutlar

r.

endi e vermeye devam etmektedir. Kay t d

istihdam n genel istihdam n %50.1’ini, tar m sektöründeki istihdam n ise %88.2’sini
te kil etmektedir. Türkiye
çabalar

devam

Kurumu ( KUR) kurumsal kapasitesini geli tirme

ettirmi tir.

“ stihdam

Politikas

Önceliklerinin

Ortak

De erlendirilmesi Belgesi’nin haz rlanmas nda Avrupa Komisyonu ve Türk makamlar
aras nda ilerleme sa lanm

TÜRK YE
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E- FAAL YETLERE

N B LG VE DE ERLEND RMELER

sizli i azaltmak ve istihdam art rmak için en etkili politika, sürdürülebilir,
yüksek bir ekonomik büyüme oran

sa lamakt r. Ancak ekonomik büyüme tek

ba na i sizli in azalt lmas nda yeterli olmamaktad r.

sizlikle mücadelenin daha

etkili biçimde sürdürülebilmesi için, istihdam odakl ekonomik büyümenin yan
insan kaynaklar na yat m ve aktif i gücü piyasas politikalar

ra,

n etkin olarak

uygulanmas da gerekmektedir.

Temel felsefesi istihdam edilebilirlili i art rmak olan aktif i gücü programlar ,
gücünün mesleki e itimi, beceri kazand rma, mesleki rehberlik ve kariyer
dan manl

, i

kurmaya destek sa lama ile mesleki rehabilitasyon tedbirlerini

içermektedir. Aktif i gücü piyasas politikalar

n uygulanmas nda en önemli görev

kamu istihdam kurumlar na dü mektedir.

Bu nedenle, aktif i gücü programlar
olan

KUR da yeniden yap land lm

r. Bu kapsamda, görev alan geni letilen,

klasik i ve i çi bulma hizmetlerinin yan
gücü programlar

n uygulanmas nda önemli role sahip

ra, i gücü piyasas

izleyerek aktif ve pasif

etkin bir ekilde uygulayabilecek bir yap ya kavu turulan, di er

yandan, yönetimine sosyal taraflar n kat

sa lanarak kat mc ve sosyal diyalo a

aç k bir çal ma ve örgütlenme modeline geçen

KUR, i sizlikle mücadele ve

istihdam n art lmas noktas nda üstlendi i önemli görevleri çe itli faaliyet, çal ma
ve projelerle gerçekle tirmeye devam etmektedir.

1. Temel Faaliyet Ve Çal malar

KUR’un yürüttü ü genel faaliyet ve çal malar k saca unlard r;

Ulusal ve yerel düzeyde ülkemizin istihdam ve i sizlik sorunun çözümüne
yönelik Ulusal stihdam Politikas Belirleme Çal malar , Genel Kurul ve l
stihdam Kurullar arac

TÜRK YE
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Kurum hizmetlerinin etkin ve kaliteli sunumunu sa lamak amac yla, tüm
hizmetlerin bilgisayar ortam nda ve internet arac

yla verilmesine yönelik

haz rlanan Kurumsal Dönü üm Projesi (e- KUR) çal malar sürdürülmektedir.

2007 y
2007 y

ba ndan itibaren sistem tüm birimlerde uygulamaya konulmu tur.

içerisinde sistem internet üzerinden i

ve i çi arayanlara aç k hale

getirilecektir.

Ülkemizde i gücü piyasas na ait ortak bir veri taban olu turulmas ve üretilen
verilerde standardizasyonun sa lanmas
taraflar n kat

ile

temin etmek üzere kamu ve sosyal

KUR bünyesinde olu turulan

gücü Piyasas

Bilgi

Dan ma Kurulu” çal malar na devam etmektedir.

Kurumun ana hizmetlerinden olan

e yerle tirme faaliyetleri etkin

ekilde

sürdürülmektedir.
Aktif i gücü programlar çerçevesinde, i gücü yeti tirme kurslar na, Özürlü
ve Eski Hükümlülere yönelik kurslara devam edilmektedir. Pasif i gücü programlar
çerçevesinde de,

sizlik Sigortas , Ücret Garanti Fonu ve K sa Çal ma Ödene i’ne

ili kin çal malar sürdürülmektedir.

40 ilde faaliyet gösteren 43 Meslek Dan ma Merkezinde ve 16 ildeki 18
ve Meslek Dan manl

Servisinde meslek seçme a amas ndaki gençlere ve

meslek edinmek, meslek de

tirmek, mesle inde ilerlemek isteyen ve/veya mesleki

uyum problemleri ya ayan yeti kinlere yönelik hizmetlerimiz sürmektedir.

lgili kurum ve kurulu larla i birli i içinde, mesleki rehberlik ve dan manl k
hizmetlerinin ülke gerekleri do rultusunda etkili ve verimli sunulmas amac yla
“Mesleki Rehberlik ve Kariyer Dan manl

Ulusal Eylem Plan ” haz rl klar

devam etmektedir.

Ülkemizde
uyum çal malar

gücü piyasas politikalar

n Avrupa stihdam Stratejisine (A S)

KUR koordinatörlü ünde devam etmektedir.
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2. Projeler

Bütün bu faaliyetlerin yan

ra,

KUR Aktif

gücü Programlar

Projesi

kapsam nda pek çok projeye de imza atmaktad r.

2.1.Aktif

gücü Programlar

Çerçevesinde Kurumumuzun Yürüttü ü

Projeler

Ülkemizde uygulanmakta olan ekonomik istikrar program

desteklemek,

özelle tirme program ndaki hedeflerin ba ar yla tamamlanmas na katk da bulunmak
amac yla, Dünya Bankas ’ndan sa lanan kredi ile 2002 y nda uygulamaya konan ve
2005 y

sonunda ilk a amas

tamamlanan “Özelle tirme Sosyal Destek

Projesi”nin devam olan ve 2006-2008 y llar

kapsayan “ÖSDP 2” çal malar

devam etmektedir.

Avrupa E itim Vakf taraf ndan finanse edilen ve toplam bütçesi 89.000 € olan
“Cinsiyet Sorunlar Üzerine Özel Bir Odaklanma le Sosyal Bütünle me Ve
Kat

Güçlendirecek Aktif stihdam Önlemleri Projesi” ba ar yla uygulanm

KUR ve Avrupa E itim Vakf

i birli iyle “Bölgesel Düzeyde

r.

nsan

Kaynaklar Geli tirilmesi Projesi” Konya ve Karaman illerimizde uygulanm

r.

Projenin di er illerde de uygulanmas çal malar devam etmektedir.

Aktif i gücü piyasas politikalar
olu turmak amac yla,

uygulamak ve bu konuda di er illere model

KUR ve ILO i birli iyle, “Türkiye’de Yeniden Yap lanmaya

lik Edecek Aktif Politikalar” çerçevesinde “Kocaeli Pilot Projesi” uygulanm

r.

hracatç ve potansiyel ihracatç firmalara ara eleman yeti tirmek amac yla,
Ba bakanl k Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Genel Müdürlü ü, KOSGEB,
Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) ve

KUR i birli i ile “Bili im Ç raklar Projesi”

hayata geçirilmi tir.
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“Sertifikal

Tar m

çileri

Projesi

(SET P)”

2006

y nda

ba ar yla

uygulanm , 2006 y l sonu itibariyle Proje kapsam nda düzenlenen i gücü yeti tirme
kurslar

tamamlayan 1.151 ki iye sertifika verilmi tir.

“AB Aktif
tamamlanm

gücü Programlar Projesi” tüm yönleriyle ba ar yla uygulanarak

r.

Ülkemizin dahil oldu u Avrupa Birli i Programlar ndan biri olan stihdam
Te vik Tedbirleri Topluluk Program kapsam nda, Gençler çin Ba lama Vuru u
Rosetta Plan
uygulanm

ve Portekiz’deki Önleyici Etkinlikle

lgili Seminer Projesi

r.

KUR, ba ar yla yürüttü ü bu çal malar n yan

ra yeni projeleri de hayata

geçirmektedir. Bu kapsamda;
Aktif stihdam Tedbirleri Ve Yerel Düzeyde Türkiye
Projesi, 2006 Y

Kurumu’na Destek

AB mali i birli i program kapsam nda Kurumumuzca geli tirilen

yeni projelerdendir. Bu proje, ülkenin daha s

rl bir alan nda dezavantajl hedef

gruplara (kad nlar ve gençler) yönelik olarak Aktif

gücü Programlar Projesinin

geli tirilmi bir devam niteli inde olacakt r. Proje kapsam nda Kurumsal Geli im ve
Hibe Plan olmak üzere iki bile en öngörülmektedir. Projenin haz rl k çal malar
devam etmekte olup, 2007 y

son çeyre inde hayata geçirilmesi planlanmaktad r.

stihdam Te vik Tedbirleri Topluluk Program kapsam nda Bölgesel stihdam
Te vik Politikalar

n De erlendirilmesi Projesi uygulanacakt r. Sözkonusu

projenin toplam bütçesi 99.000 Euro’dur. Amaç 2004’te ç kart lan kanunla olu turulan
bölgesel istihdam te vik kanununun de erlendirilmesidir. Proje bu politikalar n uygun
ve yeterli olup olmad

ara

rmay amaçlarken Avrupa stihdam Stratejisiyle

belirlenen hedeflere ula mak için daha iyi uygulamalar n olup olmad

ara

rmay

da hedeflemektedir.

sveç Ulusal

gücü Piyasas Kurulu(AMS) ile yeni program ve projeler

geli tirilmi tir. Bunlardan ilki olan Çal ma Ya am
TÜRK YE
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Ulusal

gücü Piyasas Kurulu (AMS) taraf ndan, çal ma ya am

bunlarla mücadele yollar amaçl olarak tasarlanm

n güçlükleri ve

ve finanse edilmi tir. Temeli

Çal ma Ya am ve Geni leme (WLE) projesine dayanmaktad r.Türkiye Program n
“Yerel düzeyde sosyal diyalog”, “ gücü piyasas programlar
ayaklar na kat lm

n de erlendirilmesi”

ve “Çözüm odakl çal ma yöntemleri” uluslararas seminerler

dizisine ev sahipli i yapm

r. Her üç çal ma da Türkiye

Kurumu Genel

Müdürlü ü ile AMS aras nda yap lan anla ma çerçevesinde yürütülmü ve özellikle
yeni üye ve aday ülkelerle ayr nt
olarak, Çal ma Ya am

ve

bilgi, deneyim al veri i gerçekle tirilmi tir. kinci
gücü Hareketlili i Program

(WLMP)” aç

toplant lar gerçekle tirilmi tir. Yeni ba layan bu programa Kurumumuz üç tema
çerçevesinde kat lmaktad r. gücü Piyasas ve Hareketlilik, stihdam Hizmetleri Bilgi
Kanallar ve Hareketlilik temalar nda toplam 10 Uluslararas Programa ve Sosyal
Taraflar

ve

Hareketlilik

konular nda

sa lanacakt r. Program 2007-2009 y
Yeni projelerden biri de,
Özürlüler

çin Geli mi

da

2

uluslararas

seminere

kat

n

kapsayacakt r.

kur’un Kurumsal Yap

n Güçlendirilmesi,

Bir stihdam Stratejisi Ve Mesleki Rehabilitasyon

Projesi”dir. Proje süresi 24 ay olup Ocak 2007-Aral k 2008 tarihlerini kapsamaktad r.
Projenin Amac özürlülerin i ve meslek analizi, mesleki rehabilitasyonu ve istihdam
konusunda Hollanda modelinden yararlanarak Türkiye’deki mevcut durumun
iyile tirilmesi, özürlülerin uygun i e yerle tirilmelerinin sa lanmas
istihdam

ve özürlü

n art lmas na yönelik öneriler geli tirilerek k sa sürede AB standartlar na

entegrasyon sa lanmas

r. Projenin yürütücü kurulu u ÇSGB olup faydalan

KUR Genel Müdürlü ü ve Çal ma Genel Müdürlü üdür.

TÜRK YE
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II- PERFORMANS B LG LER
A-STRATEJ K AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 1
gücü Piyasas na li kin Kapsaml , Nitelikli Ve Güncel Verilere Ula may
Sa layan Bir

gücü Piyasas Bilgi Sistemi Geli tirmek

Hedef 1.1:
gücü talebini izlemek amac yla geli tirilen

gücü Piyasas Bilgileri Soru Ka

(Anket), 2008 y nda y lda bir, 2009 y ndan sonra ise 6 ayl k periyotlarla y lda iki
dönem halinde uygulamak ve sonuçlar

analiz ederek yay nlamak

Hedef 1.2:
SSK, Sanayi ve Ticaret Odalar gibi Kurum ve kurulu lar n kay tlar ndan yararlanarak
10+ istihdaml i yerlerini 2010 y

sonuna kadar Kuruma kay tl hale getirmek

Hedef 1.3:
yeri ziyaret say

n 2010 y na kadar her y l % 5, 2010 y ndan sonra her y l %10

art rmak

Hedef 1.4:
2012 y na kadar insangücü planlamas na yönelik çal may tamamlamak

Hedef 1.5:
Kurumsal Portal kullanan d

TÜRK YE

kullan

say

her y l % 5 art rmak
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Amaç 2
gücünün stihdam Edilebilirli ini Art rmaya Yönelik, Avrupa stihdam
Stratejisi le Uyumlu Aktif stihdam Tedbirleri Geli tirmek
Hedef 2.1:
Türk Meslekler Sözlü üne eklenecek yeni meslek say

her y l % 10 art rmak

Hedef 2.2
ve meslek dan manl

hizmetlerinden yararlanan kat mc say

her y l % 10

art rmak
Hedef 2.3:
arama becerileri hizmetlerinden yararlanan kat mc say

her y l % 10 art rmak

Hedef 2.4:
Mesleki e itim veren kurum ve kurulu lar ile olan i birli ini geli tirerek, i gücü
yeti tirme kurslar na kat lan kat mc say

her y l % 10 art rmak

Hedef 2.5:
sizlik Sigortas ndan yararlanan i sizlerin her y l % 10’na meslek geli tirme,
edindirme ve yeti tirme e itimi vermek

Hedef 2.6:
letmelerde yap lan e itim seminerleri say

her y l % 5 art rmak

Hedef 2.7:
2010 y

sonuna kadar ulusal ve uluslararas kaynaklarla desteklenen mesleki e itim

programlar hakk nda envanter haz rlamak

TÜRK YE
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Amaç 3
stihdam Hizmetlerini Çe itlendirerek, Arac Kurum Olarak

e Yerle tirmelerde

Etkin Olmak
Hedef 3.1:
2012 y

sonuna kadar özel sektör normal i e yerle tirme oran

(etki oran ) %10’a

karmak
Hedef 3.2:
Üniversitelerin oldu u illerde her y l stihdam Fuarlar düzenlemek
Hedef 3.3:
Yerel idare ve sivil toplum kurulu lar

i birli iyle her y l istihdam hizmetlerini

çe itlendirmeye yönelik en az bir proje gerçekle tirmek
Hedef 3.4:
l istihdam kurullar

etkinle tirmek amac yla, 2010 y na kadar 81 ilde çal taylar

düzenlemek
Hedef 3.5:
2011 y na kadar Kamu ve özel sektörde i arayanlarla i verenleri bir araya getiren
tek bir portal olu turularak, Kurum taraf ndan yürütülen “i ve i çi bulma platformu”
projesinin kamu i e al mlar nda memur al mlar
kapsayacak ekilde geni letilmesini sa layacak alt yap

TÜRK YE

ve çe itli ek fonksiyonlar
olu turmak
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Amaç 4
Stratejik Önceliklerin Hayata Geçirilmesi Amac yla Kurumsal Yap

Geli tirmek

Ve Kurumsal Bir Kültür Olu turmak
Hedef 4.1:
Her y l lisans düzeyinde e itim alm
uzmanl

na ili kin e itim almas

en az 50 personelin yabanc dil ve/veya AB

sa lamak

Hedef 4.2:
Uluslararas kurulu lar taraf ndan sa lanan mali kaynaklardan etkin bir ekilde
yararlanabilmek amac yla, her y l asgari 5 personele proje haz rlama e itimi vermek
Hedef 4.3:
ll k Hizmet-içi E itim Planlar
belirlemek ve e itim programlar

Kurum çal anlar

n teklifleri do rultusunda

n sonunda s nav uygulamak

Hedef 4.4:
2012 y na kadar uzaktan e itim (e-ö renme modülü) modelini uygulamaya koymak

Hedef 4.5:
Kurum içi ileti im ve koordinasyonu artt rmak amac yla, üst yönetimce her hafta
yap lan toplant larda al nan kararlar yaz veya elektronik ortamda personele
duyurmak
Hedef 4.6:
2012 y sonuna kadar kariyer mesleklere ait kadrolar ile teknik ve yard mc hizmetler
na ait kadrolar hariç olmak tüm kadrolar uzmanl a dönü türmek
Hedef 4.7:
Personelin Kurumsal memnuniyetini ölçmek amac yla Kalite Yönetim Sistemi
çerçevesinde geli tirilen ve y lda bir defa uygulanan Personel Görü ve Öneri Anket
Formunu kullanarak, personelin kurumsal memnuniyet oran

2012 y

kadar % 5 artt rmak

TÜRK YE
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sonuna

Amaç 5
Tüm Payda lar

zla li kileri Geli tirmek Ve Halkla li kiler Faaliyetlerini
Güçlendirmek

Hedef 5.1:
Her y l Kurum ile ilgili bir bilimsel ara

rman n yay mlamas

desteklemek

Hedef 5.2:
2010 y na kadar stihdam Dergisini yeniden yay nlamaya ba lamak
Hedef 5.3:
2010 y na kadar merkezde bir Kurum kütüphanesi olu turmak
Hedef 5.4:
Kurum web sitesini 2010 y

sonuna kadar en az bir yabanc dilde kullan ma açmak

Hedef 5.5:
2012 y na kadar Kurum hizmetlerini tan

TÜRK YE

bir kitap ve CD basmak ve yay mlamak.
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B- PERFORMANS HEDEFLER

1. Performans Hedeflerine li kin Aç klamalar

Gerek ülkenin gerek
mü terilerin de

KUR hizmetlerinin do rudan kullan

lar

olan

en ihtiyaçlar na cevap veren aç k ve esnek bir Kurum olarak daha

da geli tirmeyi ve Kurumun bugüne kadarki edinimleri üzerine yenilerini in a etmeyi
amaçlayan 2008-2012

KUR Stratejik Plan nda, Kurumumuzun hedefledi i vizyona

ta yacak olan 5 stratejik amaç alt nda 29 stratejik hedef yer almaktad r. Stratejik
Plan ba ar yla uygulamak ve Kurum kaynaklar

etkin ve verimli bir

ekilde

kullanmak amac yla, planda yer alan stratejik hedefler aras ndan 2008 y

için

öncelikli olanlar belirlenerek Tablo 4’te performans hedefleri ile birlikte gösterilmi tir.

Kurumumuz daire ba kanl klar uzmanl k esas na göre hizmet verdikleri için,
performans hedefleri belirlenirken her ba kanl

n kendi performans hedefini

belirlemesi yöntemi izlenmi tir. Kurumumuz Performans Program nda 22 adet y ll k
performans hedefi bulunmaktad r. Belirlenen performans hedeflerinin, amaçlara göre
da

mlar Tablo 5’te, 2008 y na ili kin bütçenin stratejik amaçlara göre da

da

Tablo 6’da verilmi tir.
2.Tablolar n Olu turulmas na li kin Aç klamalar

Program, Kurumumuzun ana fonksiyonlar na yönelik olarak stratejik planda
belirlenen

amaç

haz rlanm

r. Dönem olarak, 2008 Mali Y

2007 y

ve

hedeflerin

toplam

maliyetini

ortaya

koyacak

ekilde

Performans Program nda kullan lan

gerçekle me rakamlar 01.01.2007-31.07.2007 dönemini kapsamaktad r.

Programda her bir harcama birimimizin bütçesi gösterilmi tir. Ancak stratejik
planda amaç ve hedefleri bulunmayan birimlerimizin bütçesi, konumuna göre planda
amaç ve hedefleri bulunan birimlerimize destek ve ta ra pay olarak da
Bununla birlikte; stratejik planda amaç ve hedefleri bulunmayan
li kiler Dairesi Ba kanl
TÜRK YE

lm

r.

sizlik Sigortas ve

bütçeleri, yürütmü olduklar faaliyetler göz önünde
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bulundurarak maliyetlendirmeyi en iyi ekilde yapabilmek amac yla, yeterli miktarda
destek ve ta ra pay aktar larak stratejik planda yer alan ana fonksiyonlara dahil
edilmi tir. Böylece, Kurumumuzun ana fonksiyonlar ve bu fonksiyonlar n yerine
getirilebilmesi için tahsis edilen kaynaklar görülebilmektedir.

3. Performans Göstergeleri

2008 Y

Performans Program ’nda, Kurum Stratejik Plan ’nda yer alan amaçlar

do rultusunda 23 “performans hedefi”; bu hedefleri ve Stratejik Planla do rudan
ili kilendirilmeyen hedefleri izlemek amac ylada toplam 54 “performans göstergesi”
belirlenmi tir. Göstergelerin belirlenmesinde, birim baz nda olu turulan performans
hedeflerinin izlenmesine ve y llar itibariyle performans seviyelerinin ölçülebilir
olmas na dikkat edilmi tir. Kurum Stratejik Plan ’nda yer alan amaçlar do rultusunda
belirlenen 23 performans hedefinin 8’i Amaç-1, 5’i Amaç-2, 5’i Amaç-3 ve 5’i de
Amaç-4 alt nda toplanm

r. Performans göstergelerinden 25’i, Stratejik Plan’da

say lan amaçlara do rudan etki etmeyen ancak bu amaçlar n gerçekle mesi için
önem arzeden kurum faaliyetleri için tespit edilmi ve tablolara yerle tirilmi tir.

4. Performans Verilerinin Kaynaklar ve Güvenilirli i

Performans program nda kullan lan veriler temel olarak Kurumun mevcut bilgi
sisteminden ve kay tlar ndan elde edilmi tir. Özellikle, 2006–2008 y llar
KUR Stratejik

kapsayan

Plan gere ince; söz konusu plan n izlenmesi ve Kurum içinde bir

performans ölçme ve de erlendirme kültürü geli tirmek amac yla olu turulan
performans izleme komisyonunca haz rlanan raporlar, performans hedeflerimizin ve
bu hedeflere uygun performans göstergelerinin belirlenmesinde yol gösterici
olmu tur.

Kurumsal Dönü üm Projesi (e- KUR) kapsam nda elektronik ortama ta nan
Kurumumuz veri taban daha da güçlendirilerek, daha kolay ve güvenilir veriler elde
edilip genel kabul görmü yeni göstergelerin ilerleyen dönemlerde programa dahil
edilmesi planlanmaktad r.

TÜRK YE
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Tablo 5. 2008 Mali Y çin Belirlenen Öncelikli Stratejik Amaç Ve Hedefler le
Bunlara li kin Performans Hedefleri Tablosu

AMAÇ 1: gücü Piyasas na li kin Kapsaml , Nitelikli Ve Güncel Verilere Ula may
Sa layan Bir gücü Piyasas Bilgi Sistemi Geli tirmek
HEDEF 1.1
gücü talebini izlemek amac yla geli tirilen gücü Piyasas Bilgileri Soru Ka
(Anket), 2008 y nda y lda bir, 2009 y ndan sonra ise 6 ayl k periyotlarla y lda iki dönem
halinde uygulamak ve sonuçlar analiz ederek yay nlamak
Performans Hedefleri:
1.
2008 y nda i gücü talebinin tespitine yönelik
uygulamak
2.
2008 y nda uygulanan Soru Ka
sonuçlar

gücü Piyasas Bilgileri Soru Ka
analiz ederek rapor yay mlamak

HEDEF 1.2
SSK, Sanayi ve Ticaret Odalar gibi Kurum ve kurulu lar n kay tlar ndan yararlanarak 10+
istihdaml i yerlerini 2010 y sonuna kadar Kuruma kay tl hale getirmek
Performans Hedefleri:
1.
KUR i yeri kay tlar n di er kurum ve kurulu lardan kay tl
kar la
larak güncelle tirilecektir
HEDEF 1.3
yeri ziyaret say
art rmak
Performans Hedefleri:
1.

i yeri listeleri ile

n 2010 y na kadar her y l % 5, 2010 y ndan sonra her y l %10

2008 y nda i yeri ziyaret say

% 5 art rmak

HEDEF 1.4
2012 y na kadar insangücü planlamas na yönelik çal may tamamlamak
Performans Hedefleri:
1 2012 y sonuna kadar insan gücü planlamas yap lacak ekilde 2008 y nda proje
haz rlamak
HEDEF 1.5
Kurumsal Portal kullanan d

kullan

say

% 5 art rmak

Performans Hedefleri:

TÜRK YE
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1. 2008 y nda Kurumsal Portal kullanan kullan say artt lacakt r
2. 2008 y nda tüm il hizmet binalar nda self -servis birimleri kurulacakt r

AMAÇ 2.
gücünün stihdam Edilebilirli ini Art rmaya Yönelik, Avrupa
Stratejisi le Uyumlu Aktif stihdam Tedbirleri Geli tirmek

stihdam

HEDEF 2.1
Türk Meslekler Sözlü üne eklenecek yeni meslek say
her y l %10 art rmak
PERFORMANS HEDEF
1. Türk Meslekler Sözlü ü’ne (TMS) 1.140 yeni meslek ilave dilecektir.
HEDEF 2.2
ve meslek dan manl
hizmetlerinden yararlanan kat mc say
art rmak
PERFORMANS HEDEF
1. arama becerileri hizmetlerinden yararlanan say
% 10 art rmak
HEDEF 2.3
arama becerileri hizmetlerinden yararlanan kat mc say
PERFORMANS HEDEF
1. 2008 y nda ve meslek dan manl

her y l % 10

her y l % 10 art rmak

hizmetlerinden yararlanan say

% 10 art rmak

HEDEF 2.4
Mesleki e itim veren kurum ve kurulu lar ile olan i birli ini geli tirerek, i gücü yeti tirme
kurslar na kat lan kat mc say
her y l % 10 art rmak
PERFORMANS HEDEF
1.

gücü yeti tirme kurslar na kat lan say

2008 y nda % 50 art rmak

HEDEF 2.5
sizlik Sigortas ndan yararlanan i sizlerin her y l % 10’una meslek geli tirme, edindirme ve
yeti tirme e itimi vermek
PERFORMANS HEDEF
1. 2008 y için sizlik Sigortas ndan yararlanan i sizlerin % 5’ine i gücü uyum hizmetleri
vermek
HEDEF 2.6
letmelerde yap lan e itim seminerleri say

her y l % 5 art rmak

PERFORMANS HEDEF
1. 2008 y nda i letmelerde yap lan e itim seminerleri say
HEDEF 2.7
2010 y
sonuna kadar ulusal ve uluslararas
programlar hakk nda envanter haz rlamak
TÜRK YE

% 5 art rmak

kaynaklarla desteklenen mesleki e itim
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PERFORMANS HEDEF
1. Mesleki e itim programlar hakk nda envanter haz rlamak

AMAÇ 3. stihdam Hizmetlerini Çe itlendirerek, Arac Kurum Olarak
Etkin Olmak
HEDEF 3.1
2012 y sonuna kadar özel sektör normal i e yerle tirme oran
karmak
Performans Hedefleri:
1. 2008 y

sonuna kadar özel sektör normal i e yerle tirme oran

e Yerle tirmelerde

(etki oran ) %10’a

(etki oran

) art rmak

HEDEF 3.2
Üniversitelerin oldu u illerde her y l stihdam Fuarlar düzenlemek
Performans Hedefleri:
1. 2008 y nda, Üniversite bulunan illerde stihdam Fuarlar düzenlemek
HEDEF 3.3
Yerel idare ve sivil toplum kurulu lar i birli iyle her y l istihdam hizmetlerini
çe itlendirmeye yönelik en az bir proje gerçekle tirmek
Performans Hedefleri:
1. Yerel idare ve sivil toplum kurulu lar i birli iyle, 2008 y nda istihdam hizmetlerini
çe itlendirmeye yönelik proje çal malar yürütmek
HEDEF 3.4
l istihdam kurullar
düzenlemek

Performans Hedefleri:
1. l istihdam kurullar
düzenlemek

etkinle tirmek amac yla, 2010 y na kadar 81 ilde çal taylar

etkinle tirmek amac yla, 2008 y nda illerde çal taylar

HEDEF 3.5
2011 y na kadar kamu ve özel sektörde i arayanlarla i verenleri bir araya getiren tek bir
portal olu turularak, Kurum taraf ndan yürütülen “i ve i çi bulma platformu” projesinin kamu
e al mlar nda memur al mlar ve çe itli ek fonksiyonlar kapsayacak ekilde geni letilmesini
sa layacak altyap olu turmak.
Performans Hedefleri:
1. Kurumsal portal n geni letilmesi ve daha etkin kullan lmas

TÜRK YE
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AMAÇ 4. Stratejik Önceliklerin Hayata Geçirilmesi amac yla Kurumsal Yap
ve Kurumsal Bir Kültür Olu turmak

Geli tirmek

HEDEF 4.1
Her y l lisans düzeyinde e itim alm en az 50 personelin yabanc dil ve/veya AB
uzmanl na ili kin e itim almas sa lamak
Performans Hedefleri:
1. htiyaç duyulan alanlarda d ar dan hizmet sat n al nmas
HEDEF 4.2
Uluslar aras kurulu lar taraf ndan sa lanan mali kaynaklardan etkin bir ekilde
yararlanabilmek amac yla, her y l asgari 5 personele proje haz rlama e itimi vermek
Performans Hedefleri:
1. htiyaç duyulan alanlarda d ar dan hizmet sat n al nmas
2. Standartlara uygun en ekonomik teknolojilerin kullan lmas
HEDEF 4.6
2012 y sonuna kadar kariyer mesleklere ait kadrolar ile teknik ve yard mc hizmetler
na ait kadrolar hariç olmak üzere tüm kadrolar uzmanl a dönü türmek
Performans Hedefleri:
1. Mevcut Kurum personelinin e itilerek kadrolar
2. lgili kurum ve kurulu larla i birli ine gidilmesi,

TÜRK YE

n uzmanl a dönü türülmesi
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Tablo 6. 2008 Mali y
Hedefler

Performans Program ’nda Yer Almayan Stratejik Amaç ve

AMAÇ 4. Stratejik Önceliklerin Hayata Geçirilmesi amac yla Kurumsal Yap
ve Kurumsal Bir Kültür Olu turmak
HEDEF 4.3
Y ll k hizmet içi e itim planlar Kurum çal anlar
ve e itim programlar n sonunda s nav uygulamak
HEDEF 4.4

Geli tirmek

n teklifleri do rultusunda belirlemek

2012 y na kadar uzaktan e itim(e-ö renme modülü) modelini uygulamaya koymak
HEDEF 4.2
Kurum içi ileti im ve koordinasyonu art rmak amac yla, üst yönetimce her hafta yap lan
toplant larda al nan kararlar yaz veya elektronik ortamda personele duyurmak
HEDEF 4.7
Personelin kurumsal memnuniyetini ölçmek amac yla Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde
geli tirilen ve y lda bir defa uygulanan Personel Görü ve Öneri Anket Formunu kullanarak,
personelin kurumsal memnuniyet oran 2012 y sonuna kadar %5 art rmak
AMAÇ 5. Tüm Payda lar
Güçlendirmek

zla li kileri Geli tirmek ve Halkla li kiler Faaliyetlerini

HEDEF 5.1
Her y l Kurum ile ilgili bir bilimsel ara
HEDEF 5.2

rman n yay mlanmas

desteklemek

2010 y na kadar stihdam Dergisini yeniden yay nlamaya ba lamak
HEDEF 5.3
2010 y na kadar merkezde bir Kurum kütüphanesi olu turmak
HEDEF 5.4
Kurum web sitesini 2010 y

sonuna kadar en az bir yabanc dilde kullan ma açmak

HEDEF 5.5
2012 y na kadar Kurum hizmetlerini tan

TÜRK YE

bir kitap ve CD basmak ve yay mlamak.
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Tablo 7. 2008 Y

Bütçesinin Amaçlara Göre Da

(YTL)

BÜTÇEDEN AYRILAN
PAY

AMAÇLAR

A1

gücü Piyasas na li kin Kapsaml , Nitelikli Ve
Güncel Verilere Ula may Sa layan Bir gücü
Piyasas Bilgi Sistemi Geli tirmek

35.410.387

A2

gücünün
stihdam Edilebilirli ini Art rmaya
Yönelik, Avrupa stihdam Stratejisi le Uyumlu Aktif
stihdam Tedbirleri Geli tirmek

39.534.781

A3

stihdam Hizmetlerini Çe itlendirerek, Arac Kurum
Olarak e Yerle tirmelerde Etkin Olmak

27.793.115

A4

Stratejik Önceliklerin Hayata Geçirilmesi Amac yla
Kurumsal Yap
Geli tirmek Ve Kurumsal Bir
Kültür Olu turmak

30.722.309

A5

Tüm Payda lar zla li kileri Geli tirmek Ve
Halkla li kiler Faaliyetlerini Güçlendirmek

2.242.361
39.372.335

sizlik Sigortas Faaliyeti

36.505.082

li kiler Faaliyeti

211.580.370

TOPLAM

TÜRK YE
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Tablo 8. Performans Hedeflerinin Amaçlara ve Hedeflere Göre Da
Amaç
No
A1

A2

A3

A4

A5

AMAÇLAR

2008 Y le
li kilendirilen
Stratejik Hedef
Say

2008 Y le
li kilendirilen
Stratejik Hedef
(%)

Performans
Hedefi
Say

Performans
Hedefi (%)

5

25

8

34

7

35

5

22

5

25

5

22

3

15

5

22

-

-

-

-

20

100

23

100

gücü Piyasas na li kin Kapsaml ,
Nitelikli Ve Güncel Verilere Ula may
Sa layan Bir
gücü Piyasas Bilgi
Sistemi Geli tirmek
gücünün
stihdam
Edilebilirli ini
Art rmaya Yönelik, Avrupa stihdam
Stratejisi le Uyumlu Aktif stihdam
Tedbirleri Geli tirmek
stihdam Hizmetlerini Çe itlendirerek,
Arac
Kurum
Olarak
e
Yerle tirmelerde Etkin Olmak
Stratejik
Önceliklerin
Hayata
Geçirilmesi Amac yla Kurumsal Yap
Geli tirmek Ve Kurumsal Bir Kültür
Olu turmak
Tüm
Payda lar zla
li kileri
Geli tirmek
Ve
Halkla
li kiler
Faaliyetlerini Güçlendirmek

TOPLAM
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C-PERFORMANS TABLOLARI

1.

GÜCÜ P YASASI B LG H ZMETLER DA RES BA KANLI I

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1. gücü piyasas izlemek, i gücü piyasas na ili kin verileri yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yay nlamak,
2. Yerel düzeyde i sizlik tahminine yönelik çal malar yapmak ve yay nlamak,
3. Kurum hizmetlerine ili kin istatistiki verileri haz rlamak ve yay nlamak,
4. gücü piyasa ara rmalar yapmak ve i gücü piyasas bilgi sistemini olu turmak,
5. gücü Piyasas Bilgi Dan ma Kurulu çal malar koordine etmek,
6. Kurum hizmetlerinin bili im teknolojileri deste inde verilmesini sa lamak,
7. Kurumun bilgisayar donan m, yaz m ve veri ileti im hizmetlerini yürütmek, Kurum hizmet ve i lemlerinin verimlilik ilkelerine uyulmak
suretiyle h zl ve do ru sonuç al nacak ekilde bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sa layacak çal malar yapmak,
8. Mevcut bilgisayar donan m, uygulama yaz
, veri ileti imi, sistem yaz
ve alt yap çal r durumda tutmak, bak m i lemlerini yapmak
veya yap lmas sa lamak,
9. Geli tirilecek hizmetlere yönelik donan m, uygulama yaz
, veri ileti im ve alt yap için gerekli tasar m ve kurulum çal malar na ait
ihtiyaçlar belirlenerek planlamas ve gerçekle tirilmesini sa lamak üzere gerekli çal malar yapmak,
10. Geli en bili im teknolojilerini takip edebilmek için çal malar yapmak,
11. Elektronik ortamda veri derlemek, de erlendirmek, internet ortam nda yay nlamak, internet kullan
yayg nla rmak, elektronik imza
lemlerini ve elektronik posta i lemlerini takip etmek ve devaml
sa lamak,
12. Kurumun görev alan na giren konularla ilgili Bakanl n bilgi talepleri ile di er kurum, kurulu ve ki ilerin bilgi taleplerini cevapland rmak,
13. Kurumun bas n ve yay n kurulu lar ile ili kilerini düzenlemek,
14. Kurumla ilgili konular n kamuoyuna gerçe e uygun olarak yans mas ve Kurum hizmetlerinin tan lmas sa lamak,
15. Halkla ili kiler konusunda yurtiçi ve yurtd geli meleri takip etmek ve uygulanmas sa lamak,
16. Kurumca yay nlanmas nda yarar görülen gazete, dergi, bro ür vb. yay nlar haz rlamak veya haz rlatmak ve da
yapmak, Genel
Müdürlük merkez birimlerinin gazete, dergi, bülten, vb. yay nlara olan abonelik i lemlerini yürütmek,
17. Kurum çal malar na ili kin yay nlar takip etmek, günlük gazeteleri incelemek, çal ma ya am , i sizlik ve Kurumla ilgili haberleri
özetlemek, küpürle tirmek, gerekli yerlere sunmak ve ar ivlemek,
18. Bilgi Edinme Hakk Kanununun Uygulanmas na ili kin i lemleri yürütmek,
19. Kurum Dökümantasyon Merkezi ile ilgili i lemleri yapmak.

PERFORMANS HEDEFLER
A1*
KUR i gücü piyasas veri sistemini iyile tirilmesi
A1
H1
P1
2008 y nda i gücü talebinin tespitine yönelik gücü Piyasas Bilgileri Soru Ka
A1
H1
P2
2008 y nda uygulanan Soru Ka
sonuçlar analiz ederek rapor yay mlamak
A1
A1
A1
A3
A5

H2
H5
H5
H5

P1
P1
P2
P1

KUR i yeri kay tlar di er kurum ve kurulu lardan kay tl i yeri listeleri ile kar la
2008 y nda Kurumsal Portal kullanan kullan say
art rmak.
2008 y nda tüm il hizmet binalar nda self -servis birimleri kurmak
Kurumsal portal n geni letilmesi ve daha etkin kullan lmas
Kurum faaliyetleriyle lgili kamuoyunu bilgilendirici faaliyetleri art rmak

BÜTÇE B LG LER
EKONOM K
SINIFLANDIRMAYA GÖRE
HARCAMALAR

2006 Y

Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

2008
Teklif
Bütçesi

uygulamak
larak güncelle tirmek

2009
Teklif
Bütçesi

2010
Teklif
Bütçesi

Bu performans hedeflerine ili kin stratejik planda hedef yer almamakta, ancak söz konusu faaliyetlerin gücü Piyasas Bilgi
Hizmetleri Dairesi Ba kanl nca düzenli olarak yürütülen önemli faaliyetler olmalar nedeniyle Amaç-1 ve Amaç-5 ile
ili kilendirilerek ayr tablolar olu turulmu tur.
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Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam

680.860,71

764.312,84

1.451.092

1.523.645

1.584.589

75,174

89.854,28

150.961

158.508

164.848

428.838,22
555.936,44
1.740.809,37

466.299,32
124.582,11
1.445.048,55

3.374.000
5.615.000
10.591.053

3.542.985
5.885.000
11.110.138

3.713.382
6.165.000
11.627.819

Destek Pay

-

-

4.179.381

3.927.160

3.999.363

Ta ra Pay

-

-

17.892.467

19.490.030

22.160.139

1.740.809,37

1.445.048,55

32.662.901

34.527.328

37.787.321

Genel Toplam

PERFORMANS HEDEF A1
KUR i gücü piyasas veri sistemini iyile tirmek

Performans
göstergesi

Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

Ayl k statistik Bülteninin yay nlanmas ndaki
zamanl k

t+15

t+15

statistik Y ll
zamanl k

t+210

t+210

n yay nlanmas ndaki

2008
Hedefi

2009Y
Hedefi

2010Y
Hedefi

t+15

t+15

t+15

t+180

t+180

t+180

Faaliyet
gücü Piyasas Verilerinin Derlenmesi ve Kontrolü
Faaliyet
Ayl k Plasman Kontrol Formunun lenmesi ve Raporla
lmas
Faaliyet
Ayl k statistik Bülteninin ve statistik Y ll
n Haz rlanmas
Faaliyet
gücü Piyasas Bilgi Dan ma Kurulu Çal malar n Koordine Edilmesi
Faaliyet
l istihdam Durumu Raporlar n Kontrolü ve stihdam Raporunun Haz rlanmas
Personel Giderleri
154.905
153.828
177.769
186.657
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
18.083
18.494
19.418
17.103
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
97.566
93.848
383.938
403.414
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
269.574
265.759
580.201
609.489
Destek Pay
512.004
481.105
Ta ra Pay
4.131.420
4.500.302
Genel Toplam
269.574
265.759
5.223.625
5.590.896

194.123
20.195
423.064
637.382
489.950
5.116.838
6.244.170

PERFORMANS HEDEF A1/H1/P1
2008 y nda i gücü talebinin tespitine yönelik

Performans
göstergesi

Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac

gücü Piyasas Bilgileri Soru Ka

uygulamak

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

Anket yap lan il say

-

-

Anket yap lan i yeri say

-

-

2008
Hedefi

2009Y
Hedefi

2010Y
Hedefi

81

81

81

~20.000

~20.000

~20.000

Faaliyet
gücü Piyasas htiyaç Analizi
Faaliyet
Soru Ka
n Uygulanaca
yerlerinin Belirlenmesi Çal malar
Faaliyet
Soru Ka
n Uygulanmas
Faaliyet
Elde Edilen Verilerin l Müdürlüklerince Kontrolü
Personel Giderleri
76.186
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
7.926
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
164.544
Sermaye Gideri
2.601.000
Harcama Birimi Bütçe Toplam
2.849.656
Destek Pay
219.430

79.996

83.196

8.322

8.655

172.892
2.700.000
2.961.210
206.188

181.313
2.808.000
3.081.164
209.979

t ilgili dönemi, t+ ise ilgili dönemin bitiminden itibaren bültenin / y ll n yay mlanma zaman göstermektedir.
Henüz kararla
lmamakla beraber anketin 50 ve daha fazla i çi çal ran i yerlerinin tümünde yap lmas planlanmakta olup
söz konusu i yerlerinin say
n 20.000 civar nda olaca tahmin edilmektedir
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Ta ra Pay
Genel Toplam

-

-

3.541.217
6.610.303

3.857.401
7.024.799

4.385.861
7.677.004

PERFORMANS HEDEF A1/H1/P2
2008 y nda uygulanan Soru Ka

Performans
göstergesi
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak htiyac

sonuçlar

analiz ederek rapor yay mlamak
2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

-

-

Haz rlanan rapor say

Faaliyet
gücü Piyasas htiyaç Analizi
Faaliyet
Uygulanan Soru Ka
Sonuçlar
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
Destek Pay
Ta ra Pay
Genel Toplam

2008
Hedefi
81+1

n Analiz Edilmesi ve Raporla
lmas
50.792
-

2009 Y
Hedefi

2010Y
Hedefi

81+1

81+1

53.331

55.464

-

-

5.284

5.548

5.770

-

-

109.696
192.667
358.439
146.287
590.203
1.094.929

115.261
200.000
374.140
137.459
642.900
1.154.499

120.875
208.000
390.109
139.986
730.976
1.261.071

PERFORMANS HEDEF A1/H2/P1
KUR i yeri kay tlar

di er kurum ve kurulu lardan kay tl i yeri listeleri ile kar la

Performans
göstergesi
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak htiyac

l içinde kay t alt na al nan 10 ve yukar
çi çal ran i yeri say
Faaliyet
gücü Piyasas htiyaç Analizi
Faaliyet
Kay tl yerlerinin Belirlenmesi
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
Destek Pay
Ta ra Pay
Genel Toplam

rarak güncelle tirmek
2007 Y
Gerçekle me

2006 Y
Gerçekle me

8.903

2008
Hedefi
15.000

20.000

25.000

20.064

25.396

26.666

27.732

-

2.359

2.642

2.774

2.885

-

12.241
34.664
34.664

54.848
96.333
179.219
73.143
1.180.406
1.432.768

57.631
100.000
187.071
68.729
1.285.802
1.541.602

60.438
104.000
195.055
69.993
1.461.954
1.727.002
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2010Y
Hedefi

-

81 l ve Türkiye geneli
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2009 Y
Hedefi

PERFORMANS HEDEF A1/H5/P1
2008 y nda Kurumsal Portal kullanan d

kullan

say

art rmak
2006 Y
Gerçekle me

Performans
göstergesi

Faaliyet ve
Projeler

Kaynak htiyac

2007 Y
Gerçekle me

2008
Hedefi

kullan say
150.000
kullan say ndaki art oran
Proje
E-Dönü üm Projesi
Faaliyet
Kurumsal Portal Hizmeti
Faaliyet
Veri leti im Yap
n Süreklili i ve A Yönetimi Çal malar
Faaliyet
Sistem Kurulumu Çal malar
Faaliyet
Sistem Bak m Onar m Çal malar
Faaliyet
Sistem Güvenli inin Sa lanmas Çal malar
Faaliyet
Sistem Yede i Alma Çal malar
Faaliyet
Yeni Program htiyac Çal malar
Faaliyet
Donan m Alt Yap Çal malar
Faaliyet
Veri Taban Yönetim Çal malar
Faaliyet
Uygulama Sistemleri Çal malar
Faaliyet
Donan m Destek Faaliyetleri
Faaliyet
Internet Sayfas n Güncelle tirilmesi ve Geli tirilmesi Çal malar
Faaliyet
Internet Yay n stekleri Çal malar
Faaliyet
lgili Personele E itim Verilmesi
Personel Giderleri
294.499
352.636
502.124
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
32.516
41.458
52.237
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
185.490
215.140
775.538
Sermaye Gideri
555.936
124.582
2.305.770
Harcama Birimi Bütçe Toplam
1.068.441
733.816
3.635.669
Destek Pay
1.446.199
Ta ra Pay
4.970.129
Genel Toplam
1.068.441
733.816
10.051.997

2009 Y
Hedefi

2010Y
Hedefi

157.500
%5

163.375
%5

527.229

548.318

54.849

57.043

812.705
2.441.154
3.835.937
1.358.922
5.413.898
10.608.757

850.113
2.576.538
4.032.012
1.383.907
6.155.595
11.571.514

PERFORMANS HEDEF A1/H5/P2
2008 y nda tüm il hizmet binalar nda self -servis birimleri kurmak
2006 Y
Gerçekle me
Performans
göstergesi

Faaliyet ve
Projeler

Kaynak htiyac

2007 Y
Gerçekle me

2008
Hedefi

Self servis birimleri olan il hizmet binalar
27
27
107
say
Proje
E-Dönü üm Projesi
Faaliyet
Self Servis Hizmetinin Yayg nla
lmas
Faaliyet
Yeni Donan m htiyac Çal malar
Faaliyet
Veri leti im Alt Yap
n Süreklili i ve A Yönetimi Çal malar
Faaliyet
Sistem Kurulumu Çal malar
Faaliyet
Sistem Bak m Onar m Çal malar
Faaliyet
Donan m Alt Yap Çal malar
Faaliyet
Donan m Destek Faaliyetleri
22.039
83.687
Personel Giderleri
98.167
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
2.591
8.706
10.839
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
61.830
13.446
602.480
Sermaye Gideri
209.615
Harcama Birimi Bütçe Toplam
170.836
38.076
904.488
Destek Pay
241.033
Ta ra Pay
2.982.079
Genel Toplam
170.836
38.076
4.127.600
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2009 Y
Hedefi

2010Y
Hedefi

107

107

87.872

91.386

9.141

9.507

633.043
221.923
951.979
226.487
3.248.338
4.426.804

663.878
234.231
999.002
230.651
3.693.356
4.923.009

PERFORMANS HEDEF A3/H5/P1
Kurumsal portal n geni letilmesi ve daha etkin kullan lmas

Performans
göstergesi

Faaliyet ve
Projeler

Kaynak htiyac

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

-

-

Rapor say

Proje
E-Dönü üm Projesi
Entegre Platformu
Faaliyet / Proje
Faaliyet
lgili Kurulu larla Görü ülmesi
Faaliyet
Fizibilite Raporu Haz rlanmas
Faaliyet
Uygulama Sistemleri Çal malar
Faaliyet
Yeni Program htiyac Çal malar
Faaliyet
Donan m Alt Yap Çal malar
Faaliyet
Sistem Kurulumu Çal malar
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
Destek Pay
Ta ra Pay
Genel Toplam

2008
Hedefi
1

2009 Y
Hedefi

2010Y
Hedefi

-

-

-

66.119

251.062

263.614

274.159

-

7.773

26.119

27.425

28.521

-

40.338
114.230
114.230

669.422
209.615
1.156.218
723.099
1.879.317

703.381
221.923
1.216.343
679.461
1.895.804

737.642
234.231
1.274.553
691.953
1.966.506

PERFORMANS HEDEF A5
Kurum faaliyetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirici faaliyetleri art rmak
2006 Y
Gerçekle me
Performans
Göstergesi

Faaliyet ve
Projeler

Kaynak htiyac

2007 Y
Gerçekle me

2008
Hedefi

2009 Y
Hedefi

KUR Bülteninin haz rlanmas ndaki
t+15
t+15
t+15
t+15
zamanl k
Panolar n güncellenmesindeki zamanl k
t+2
t+2
t+2
t+2
Faaliyet
Halkla li kiler ve Tan m Faaliyeti
Kurum statistik Y ll , Ayl k statistik Bülteni, ssizlik Sigortas Fonu Ayl k Bas n
Faaliyet
Bülteni ve Di er Yay nlar n Da
Faaliyet
KUR Bülteninin Haz rlanmas ve Yay nlanmas
Faaliyet
Bas n Özeti Haz rlanmas
Faaliyet
Tan m Panolar n Güncelle tirilmesi
Faaliyet
Bas na Bilgi Verme Faaliyeti
Faaliyet
Bilgi Edinme Hakk Kanunu Kapsam nda Yap lan Ba vurularla lgili Çal malar
Faaliyet
Dokümantasyon Merkezi Kay t ve Tasnif lemleri
Personel Giderleri
133.290
149.627
284.076
298.280
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
14.716
17.590
29.553
31.031
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
83.952
91.287
613.534
644.658
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
231.958
258.503
927.163
973.969
Destek Pay
818.186
768.809
Ta ra Pay
497.013
541.389
Genel Toplam
231.958
258.503
2.242.362
2.284.167

Henüz proje a amas na gelmeyen faaliyeti ifade etmektedir
t ilgili dönemi, t+ ise ilgili dönemin bitiminden itibaren bültenin yay nlanma ve panolar n güncellenme zaman
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2010Y
Hedefi
t+15
t+2

310.211
32.272
676.059
1.018.542
782.944
615.559
2.417.045

göstermektedir

2.

GÜCÜ UYUM DA RES BA KANLI I

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1. ve meslek analizleri yapmak, yapt rmak, meslekleri tan mlamak ve s fland rarak yay nlamak,
2. Meslek ya da alan seçme a amas nda olan ö rencilere mesleki rehberlik hizmetleri sunmak, yeti kinlere i ve meslek dan manl
hizmetleri vermek, verdirmek,
3. lgili kurum ve kurulu larla i birli i yaparak, ya am boyu e itim anlay içerisinde meslek edindirme, meslek geli tirme ve meslek
de tirme kurslar düzenlemek, istihdam nda güçlük çekilen gruplar n istihdam kolayla
mesleki e itim ve mesleki rehabilitasyon
hizmetleri vermek, verdirmek, i sizli in yo un oldu u dönemlerde ve yerlerde toplum yarar na çal ma programlar düzenlemek,
4. istihdamdaki i gücüne e itim seminerleri vermek ve aktif i gücü piyasas politikalar çerçevesinde benzeri i gücü uyum programlar
uygulamak

PERFORMANS HEDEFLER
A2
H1
P1
A2
A2
A2

H2
H3
H4

P1
P1
P1

A2

H5

P1

A2
A2

H6
H7

P1
P1

Türk Meslekler Sözlü ü’ne eklenecek yeni meslek say

%10 art rmak

ve meslek dan manl hizmetlerinden yararlanan say
% 10 art rmak
arama becerileri hizmetlerinden yararlanan say
% 10 art rmak
Mesleki e itim veren kurum ve kurulu lar ile olan i birli ini geli tirerek, i gücü yeti tirme
kurslar na kat lan say
art rmak
sizlik sigortas ndan yararlanan i sizlerin %10’una meslek geli tirme, edindirme ve
yeti tirme e itimi vermek
letmelerde yap lan e itim say
%5 art rmak
Ulusal ve uluslar aras kaynaklarla desteklenen mesleki e itim programlar hakk nda
envanter haz rlamak

BÜTÇE B LG LER
EKONOM K
SINIFLANDIRMAYA GÖRE
HARCAMALAR
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik
Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe
Toplam
Destek Pay
Ta ra Pay
Genel Toplam

TÜRK YE

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

2008
Teklif
Bütçesi
1.534.592
159.646

2009
Teklif
Bütçesi
1.611.318
167.628

2010
Teklif Bütçesi

1.284.414,96
144.335,60

824.098,58
100.567,01

117.537,63
0,00
1.546.288,19

96.427,18
0,00
1.021.092,77

383.630
3.500.000
5.577.868

166.660
0,00
1.945.606

173.325
0,00
2.023.431

0,00

0,00

1.750.469

1.685.369,92

1.815.704,68

0,00

0,00

32.206.440

35.082.054

39.888.250

1.546.288,19

1.021.092,77

39.534.777

38.713.029,92
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1.675.773
174.333

43.727.385,68

PERFORMANS HEDEF A2/H1
Türk Meslekler Sözlü üne 2008 y nda 1.140 yeni meslek eklemek*
2006 Y
2007 **
2008 Y
2009 Y
2010 Y
Gerçekle me
Gerçekle me
Hedefi
Hedefi
Performans
TMS’ ye ilave edilen
1140
154
120
göstergesi
meslek say
Yeni meslek tan mlamalar n gerçekle tirilece i projenin uygulanmas
Faaliyet

analizi çal malar na devam edilmesi

Faaliyet

Personelin e itim çal malar na devam edilmesi

Faaliyet

Personel say

Faaliyet

n art lmas

182.115

116.840,5

248.844

281.974

311.760

Sosyal Güvenlik
Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri

20.463

14.259,5

25.884

29.330

32.432

Mal ve Hizmet Al m Gideri

16.663

35.073

85.463

29.162

32.240

0,00

0,00

3.500.000

0,00

0,00

219.241

166.173,00

3.860.191

340.466

376.432

Destek Pay

0,00

0,00

283848

294938

337792

Ta ra Pay

0,00

0,00

966193,2

1052462

1196648

219.241

166.173

5.110.232

1.687.866

1.910.872

Personel Giderleri

Kaynak htiyac

170

TMS’ deki mevcut mesleklerin güncellenmesi

Faaliyet
Faaliyet ve
projeler

Hedefi

Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe
Toplam

Genel Toplam

* 2008 y nda uygulanacak yeni Proje dolay yla hedef revize edilmi tir.
** TMS’ ye girilen yeni meslek tan mlamalar y l sonlar itibariyle de erlendirilmektedir.
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PERFORMANS HEDEF A2/H2
arama becerileri hizmetlerinden yararlanan say

% 10 art rmak

2006 Y
Gerçekle me
Performans
göstergesi

Hizmetlerden
yararlananlar n say

Faaliyet ve
projeler

Kaynak htiyac

2007*
Gerçekle me

74.775

53.697

2008 Y
Hedefi

2009 Y
Hedefi

86.364

2010 Y
Hedefi

95.000

Faaliyet

Personel say

Faaliyet

Mevcut ve yeni personelin e itim çal malar na devam edilmesi

Faaliyet

Alt yap , teknik donan m eksikliklerinin giderilmesi

104.500

n art lmas

Personel Giderleri

95.850

61.495

103.685

120.846

116.910

Sosyal Güvenlik
Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri

10.770

7505

10785

12570

12162

Mal ve Hizmet Al m Gideri

8770

5330

24045

12498

12090

Sermaye Gideri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115.390

74.330

138.515

145.914

141.162

Destek Pay

0,00

0,00

118270

126402

126672

Ta ra Pay

0,00

0,00

3220644

3508205

3988825

115.390

74.330

3.477.429

3.780.521

4.256.659

Harcama Birimi Bütçe
Toplam

Genel Toplam

PERFORMANS HEDEF A2/H3
2008 y nda

Performans
göstergesi

ve meslek dan manl

Hizmetlerden
yararlananlar n say

120.775

139.494

2010 Y
Hedefi

153.443

168.787

Mevcut ve yeni personelin e itim çal malar na devam edilmesi

Faaliyet

Kamu kurum-kurulu lar ve STK’ larla diyalogu art

Faaliyet

çal malar yap lmas

Alt yap ve teknik donan m eksikliklerinin giderilmesi

Faaliyet

306.720

116.841

248.844

281.974

311.760

Sosyal Güvenlik
Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri

34.464

24.016

36669

623373

36486

Mal ve Hizmet Al m Gideri

28064

17056

81753

35411

36270

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

369.248

157.913

367.266

940.758

384.516

Destek Pay

0,00

0,00

402118

358139

380016

Ta ra Pay

0,00

0,00

8051610

8770514

9972063

369.248

157.913

8.820.994

10.069.411

10.736.595

Personel Giderleri

Kaynak
htiyac

99.042

2009 Y
Hedefi

Belirlenen merkezlerde yeni birimlerin aç lmas

Faaliyet
Faaliyet ve
projeler

hizmetlerinden yararlanan say
% 10 art rmak
2006 Y
2007*
2008 Y
Gerçekle me
Gerçekle me
Hedefi

Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe
Toplam

Genel Toplam
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PERFORMANS HEDEF A2/H4
gücü yeti tirme kurslar na kat lan say

Performans
göstergesi

Faaliyet ve
projeler

2008 y nda % 50 art rmak*/**
2006 Y
2007
Gerçekle me
Gerçekle me

Hizmetlerden
yararlananlar n say

18.079

17.106

2009 Y
Hedefi

24.000

Faaliyet

Kurum kaynakl kurslara devam edilmesi

Faaliyet

AB kaynakl kurslara devam edilmesi

Faaliyet

DB kaynakl kurslara devam edilmesi

Faaliyet

Ceza paralar kaynakl kurslara devam edilmesi

Faaliyet

Kamuoyunu bilinçlendirme çal malar

Faaliyet

Kurumsal kapasitenin art lmas faaliyetlerinin sürdürülmesi

2010 Y
Hedefi

19.500

24.000

n sürdürülmesi

383.400

245.980

435.477

443.102

448.155

Sosyal Güvenlik
Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri

43.080

30.020

45297

46090

46621

Mal ve Hizmet Al m Gideri

35080

21320

100989

45826

46345

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

461.560

297.320

581.763

535.018

541.121

Destek Pay

0,00

0,00

496734

463474

485576

Ta ra Pay

0,00

0,00

12882576

14032820

15955300

461.560

297.320

13.961.073

15.031.312

16.981.997

Personel Giderleri

Kaynak htiyac

2008 Y
Hedefi

Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe
Toplam

Genel Toplam

* Stratejik Planda 2008-2012 dönemi itibariyle y ll k % 10 olarak öngörülen art oran hedefi, 2008-09 y llar nda uygulanacak
AB kaynakl yeni Proje dolay yla 2008 y nda revize edilmi tir.
** Kursiyer hedeflerine –ayr ca hedef belirlenmi olmas dolay yla- sizlik Sigortas kaynakl kurs hedefleri ilave edilmemi tir.
*** Dünya Bankas kaynakl Projenin 2008 y nda bitmesi ve AB kaynakl Projenin de son y olmas dolay yla hedef rakam
önceki y la göre dü
göstermi tir.
**** AB kaynakl Projenin bitmesi nedeniyle hedef rakam önceki y la göre dü
göstermi tir.
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PERFORMANS HEDEF A2/H5

2008 y

için

sizlik Sigortas ndan yararlanan i sizlerin % 5’ine i gücü uyum hizmetleri vermek*
2006 Y
2007
2008 Y
Gerçekle me
Gerçekle me
Hedefi
Performans
Hizmetlerden
2.124
5.000
1.687
göstergesi
yararlananlar n say
sizlik
Sigortas
kaynakl
kurslara
devam
edilmesi
Faaliyet

Faaliyet ve
projeler

Faaliyet

Kamuoyunu bilinçlendirme çal malar

Faaliyet

Kurumsal kapasitenin art lmas

2010 Y
Hedefi

7.000

8.000

n sürdürülmesi

76.680

49.196

82.948

100.705

97.425

Sosyal Güvenlik
Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri

8.616

6.004

8628

10475

10135

Mal ve Hizmet Al m Gideri

7016

4264

19236

10415

10075

Sermaye Gideri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.312

59.464

110.812

121.595

117.635

Destek Pay

0,00

0,00

94616

105335

105560

Ta ra Pay

0,00

0,00

3220644

3508205

3988825

92.312

59.464

3.426.072

3.735.135

4.212.020

Personel Giderleri

Kaynak htiyac

2009 Y
Hedefi

Harcama Birimi Bütçe
Toplam

Genel Toplam

* 2008-12 dönemi itibariyle Stratejik Planda % 10 olarak yer alan hedef, 2008 için sizlik Sigortas ndan yararlananlar n
say lar n büyüklü ü ve kayna n kullan
anlam nda Kurumsal kapasite eksikli i dolay yla revize edilip % 5 olarak
al nm r.

TÜRK YE

KURUMU 2008 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI

58

PERFORMANS HEDEF A2/H6
letmelerde yap lan e itim seminerleri say

Performans
göstergesi

Düzenlenen seminer
say
Faaliyet

2009 Y
Hedefi

252

434

477

2010 Y
Hedefi
524

576

iticilerin e itimi çal malar na devam edilmesi

Mevcut seminer programlar

Faaliyet

Hizmetlerin tan

Faaliyet

Kaynak htiyac

2008 Y
Hedefi

Teknik donan m ve ekipman eksikliklerinin giderilmesi

Faaliyet
Faaliyet ve
projeler

2008 y nda % 5 art rmak
2006 Y
2007*
Gerçekle me
Gerçekle me

n geli tirilmesi, yenilerinin haz rlanmas

n sürdürülmesi

Personel Giderleri

162945

104541,5

228.107

241.692

253.305

Sosyal Güvenlik
Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri

18.309

12758,5

23.727

25.140

26.351

Mal ve Hizmet Al m Gideri

14.909

34.007

80.654

24.996

26.195

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196.163

151.307

332.488

291.828

305.851

Destek Pay

0,00

0,00

260.194

252.804

274.456

Ta ra Pay

0,00

0,00

2.576.515

2.806.564

3.191.060

196.163

151.307

3.169.197

3.351.196

3.771.367

Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe
Toplam

Genel Toplam

PERFORMANS HEDEF A2/H7
Mesleki e itim programlar hakk nda envanter haz rlamak*
Envanter haz rl k çal malar
Faaliyet
Faaliyet

Tan

Faaliyet

rl k konusundaki faaliyetlerin sürdürülmesi

En az bir bilimsel çal man n desteklenmesi

Faaliyet
Personel Giderleri

Kaynak htiyac

n ba lat lmas

76.680

49.196

82.948

80.564

97.425

Sosyal Güvenlik
Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri

8.616

6.004

8628

8380

10135

Mal ve Hizmet Al m Gideri

7.016

4.264

19.236

8.332

10.075

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92.312

59.464

110.812

97.276

117.635

Destek Pay

0,00

0,00

94616

94616

105.560

Ta ra Pay

0,00

0,00

1.288.258

1.403.282

1.595.530

92.312

59.464

1.493.686

1.595.174

1.818.725

Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe
Toplam

Genel Toplam

* Faaliyetin niteli

i gere i performans göstergesi konulamamaktad r.

TÜRK YE

KURUMU 2008 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI

59

3- ST HDAM DA RES BA KANLI I
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1.Ulusal istihdam politikalar n olu turulmas na yard mc olmak amac yla çal malar yapmak,
2. çi isteme ve i araman n düzene ba lanmas yolunda gerekli çal malar yapmak,
3. stihdam nda güçlük çekilen uzun süreli i sizler, kad nlar, gençler, özürlüler, eski hükümlüler ve benzeri gruplar n istihdamlar na yard mc
olmak,
4. gücünün yurt içinde ve yurt d nda uygun olduklar i lere yerle tirilmelerine ve çe itli i ler için elveri li i çiler bulunmas na ve yurt d hizmet
akitlerinin yap lmas na arac k etmek,
5. Tar m arac lar ile özel istihdam bürolar na ili kin kuruma verilen görevleri yerine getirmek.

PERFORMANS HEDEFLER
A1

H3

P1

yeri ziyaret say

2008 y nda % 5 art rmak.

A1

H4

P1

2012 y

sonuna kadar insan gücü planlamas yap lacak ekilde 2008 y nda proje haz rlamak.

A3

H1

P1

2008 y

sonuna kadar özel sektör normal i e yerle tirme oran

A3

H2

P1

2008 y nda, Üniversite bulunan illerde stihdam Fuarlar düzenlemek.

A3

H3

P1

Yerel idare ve sivil toplum kurulu lar i birli iyle, 2008 y nda istihdam hizmetlerini çe itlendirmeye yönelik proje çal malar
yürütmek.

A3

H4

P1

l istihdam kurullar

(etki oran

) art rmak.

etkinle tirmek amac yla, 2008 y nda illerde çal taylar düzenlemek.

BÜTÇE B LG LER
EKONOM K SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR

2006 Y
Gerçekle me

Personel Giderleri

2007 Y
Gerçekle me

2009 Y Teklif
Bütçesi

2010 Y Teklif
Bütçesi

840.641,55

461.415,12

1.037.955,00

1.079.474,00

Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi Giderleri

97.454,81

57.925,54

108.488,00

112.827,00

Mal ve Hizmet Al m Gideri

59.838,16

36.097,80

91.520,00

95.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

997.934,52

555.438,46

1.237.963,00

1.287.481,00

Destek Pay

0,00

0,00

2.594.203,79

2.700.971,53

Ta ra Pay

0,00

0,00

31.184.048,21

35.456.222,74

997.934,52

555.438,46

35.016.215,00

39.444.675,27

Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam

Genel Toplam
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PERFORMANS HEDEF A1/H3/P1
yeri ziyaret say

n 2008 y nda % 5 art rmak
2006 Y
Gerçekle me

Performans
göstergesi
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac

Ziyaret edilen i yeri say
itim verilen personel say
Faaliyet

19.117
-

2007 Y
Gerçekle me
1.479
-

2008 Y
Hedefi

2009
Hedefi

21.000
100

22.500
125

2010 Y

Hedefi

24.000
150

yeri ziyareti faaliyetleri

Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
Destek Pay
Ta ra Pay
Genel Toplam

200.152,75

109.860,74

235.364,52

247.132,14

257.017,62

23.203,53
14.247,18
-237.603,46
237.603,46

13.791,80
8.594,71
132.247,25
132.247,25

24.600,71
78.095,24
338.060,48
651.229,28
6.816.177,95
7.805.467,71

25.830,48
21.790,48
294.753,10
617.667,56
7.424.773,38
8.337.194,04

26.863,57
22.661,90
306.543,10
643.088,46
8.441.957,80
9.391.589,36

PERFORMANS HEDEF A1/H4/P1
2012 y

sonuna kadar insan gücü planlamas yap lacak ekilde 2008 y nda proje haz rl k çal malar

Performans
göstergesi
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac

ba latmak

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

2008 Y
Hedefi

-

-

t+ 6

t+3

t+3

94.145,81

98.852,86

102.807,05

Veri haz rlama süresi**
Faaliyet
dari faaliyetler
Faaliyet
Proje haz rlama faaliyeti
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
Destek Pay
Ta ra Pay
Genel Toplam

2009
Hedefi

2010 Y

Hedefi

80.061,10

43.944,30

9.281,41

5.516,72

9.840,29

10.332,19

10.745,43

5.698,87
95.041,38
-

3.437,89
52.898,90
52.898,90

31.238,10
135.224,19
260.491,75
2.726.471,18
3.122.187,12

8.716,19
117.901,24
247.067,02
2.969.909,35
3.334.877,61

9.064,76
122.617,24
257.235,48
3.376.783,12
3.756.635,84

95.041,38

PERFORMANS HEDEF A3/H1/P1
2008 y

sonuna kadar özel sektör normal i e yerle tirme oran

Performans
göstergesi
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac

(etki oran

) art rmak

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

2008 Y
Hedefi

2,98

3,20

4,0

e yerle tirme etki oran (%)
Faaliyet
dari faaliyetler
Faaliyet
e Yerle tirme Faaliyetleri
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
Destek Pay
Ta ra Pay
Genel Toplam

2009
Hedefi
5,0

6,0

240.183,30

131.832,89

282.437,43

296.558,57

308.421,14

27.844,23

16.550,15

29.520,86

30.996,57

32.236,29

17.096,62
285.124,15
285.124,15

10.313,66
158.696,70
158.696,70

93.714,29
405.672,57
781.475,14
8.179.413,53
9.366.561,24

26.148,57
353.703,71
741.201,08
8.909.728,06
10.004.632,85

27.194,29
367.851,71
771.706,15
10.130.349,35
11.269.907,21

* 2007 gerçekle me rakamlar Temmuz sonu itibariyle verilmi tir. Anket sonuçlar henüz tamamlanmam
gerçekle menin 20.000 civar nda olmas beklenmektedir.

olup, y l sonu

** “t”, dönem ba lang
; “t + 6” ilk çal ma/rapor tamamlanma süresini; “t + 3” devam eden dönemler için periyodik
raporlamay ifade etmektedir.
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PERFORMANS HEDEF A3/H2/P1
2008 y

içerisinde, Üniversite bulunan illerde stihdam Fuarlar düzenlemek

Performans
göstergesi
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac

stihdam Fuar düzenlenen il say

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

3

5

Faaliyet
Fuar Düzenleme Faaliyetleri
Faaliyet
Mevzuat-Altyap Çal malar
Faaliyet
dari Faaliyet
Personel Giderleri
160.122,20
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
18.562,82
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
11.397,74
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
190.082,77
Destek Pay
-Ta ra Pay
Genel Toplam
190.082,77

2008 Y
Hedefi
10

2009
Hedefi

2010 Y

15

Hedefi

20

87.888,59

188.291,62

197.705,71

205.614,10

11.033,44

19.680,57

20.664,38

21.490,86

6.875,77
105.797,80
105.797,80

62.476,19
270.448,38
520.983,42
5.452.942,36
6.244.374,16

17.432,38
235.802,48
494.134,05
5.939.818,71
6.669.755,24

18.129,52
245.234,48
514.470,87
6.753.566,24
7.513.271,59

PERFORMANS HEDEF A3/H3/P1
Yerel idare ve sivil toplum kurulu lar i birli iyle, 2008 y nda istihdam hizmetlerini çe itlendirmeye yönelik proje çal malar yürütmek
2006 Y
Gerçekle me
Performans
göstergesi
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac

Haz rlanan/Gerçekle tirilen proje say
birli i yap lan kurum say
Proje kapsam nda e itim alan ki i say
Faaliyet
nsangücü Planlama Faaliyeti
Faaliyet
htiyaç Analizi Çal malar
Faaliyet
Proje Fizibilite Çal malar
Personel Giderleri
40.030,55
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
4.640,71
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
2.849,44
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
47.520,69
Destek Pay
Ta ra Pay
Genel Toplam
47.520,69

2007 Y
Gerçekle me

2008 Y
Hedefi
2

2009
Hedefi

2010 Y

2

Hedefi
2

21.972,15

47.072,90

49.426,43

51.403,52

2.758,36

4.920,14

5.166,10

5.372,71

1.718,94

15.619,05
67.612,10
130.245,85
1.363.235,59
1.561.093,54

4.358,10
58.950,62
123.533,50
1.484.954,68
1.667.438,80

4.532,38
61.308,62
128.617,70
1.688.391,56
1.878.317,88

26.449,45
26.449,45

PERFORMANS HEDEF A3/H4/P1
l istihdam kurullar

Performans
göstergesi
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac

etkinle tirmek amac yla, 2008 y nda illerde çal tay düzenlemek

Çal tay düzenlenen il say

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

---

---

Faaliyet
Altyap Ve Koordinasyon Faaliyetleri
Faaliyet
itim Grubu Olu turma Çal mas
Personel Giderleri
120.091,65
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
13.922,12
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
8.548,31
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
142.562,07
Destek Pay
Ta ra Pay
Genel Toplam
142.562,07

TÜRK YE

2008 Y
Hedefi
15

20

2010 Y

Hedefi

25

65.916,45

141.218,71

148.279,29

154.210,57

8.275,08

14.760,43

15.498,29

16.118,14

5.156,83

46.857,14

13.074,29

13.597,14

79.348,35
79.348,35

202.836,29
390.737,67
4.089.706,77
4.683.280,73

176.851,86
370.600,58
4.454.864,03
5.002.316,47

183.925,86
385.853,07
5.065.174,68
5.634.953,61
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2009
Hedefi

4.

ZL K S GORTASI DA RES BA KANLI I

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1.

4447 say
sizlik Sigortas Kanunu gere i i sizlik ödene i, 4046 say Özelle tirme Uygulamalar na li kin Kanun gere i i kayb
tazminat , 4857 say
Kanununun 65. maddesi gere i k sa çal ma ödene i, ayn kanunun 33. maddesi gere i, ücret garanti fonu
kapsam nda ücret alacaklar n ödemesine ili kin çal malar yapmak,
2.
sizlik Sigortas Fonu gelirlerini takip etmek ve Yönetim Kurulu kararlar çerçevesinde de erlendirilmesine ili kin i lemleri yapmak,
3.
sizlik sigortas fon hareketlerini izlemek,
4. Ücret Garanti Fonuna ayr lmas gereken miktar n belirlenmesine ili kin i lemleri yapmak,
5.
sizlik Sigortas hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli kayna n dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl na aktar lmas i lemlerini
yapmak ve ilgili birimle üçer ayl k dönemlerde mutabakat sa lamak,
6.
sizlik Sigortas Fonu Bütçe ve Bilançosunun haz rlanmas ile ilgili olarak; Ba kanl n görevleri kapsam nda gerekli bilgi ve belgeleri dari
ve Mali ler Dairesi Ba kanl na vermek,
7.
sizlik Sigortas Fonunun, gelir ve giderlerinin üçer ayl k dönemler itibariyle denetlenmesini ve denetim raporlar n kamuoyuna
aç klanmas sa lamak,
8.
sizlik Sigortas Fonu Ayl k Bültenine ili kin bilgileri, yay nlanmas amac yla gücü Piyasas Bilgi Hizmetleri Dairesi Ba kanl na
bildirmek,
9.
sizlik sigortas fonunun de erlendirilmesi ile ilgili olarak; finansal piyasalar n takibini yapmak, Türkiye ekonomisiyle ilgili bilgi ve
istatistiklerin de erlendirilmesini yapmak, dünya ekonomisiyle ilgili geli meleri takip etmek, ekonometrik modeller olu turmak ve tahminler
yapmak,
10.
sizlik Sigortas Fonu aktüeryal i lemlerini yürütmek.

BÜTÇE B LG LER
EKONOM K
SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
Destek Pay
Ta ra Pay
Genel Toplam

528.249

975.000

53.364

229.000

90.997

95.546

90.997

16.138
0
597.751
0
0
597.751

44.000
0
1.248.000
0
0
1.248.000

167.000
0
1.311.762
2.275.639
35.784.934
39.372.335

54.080
0
1.256.077
2.170.081,32
38.980.060,26
42.406.21,58

167.000
0
1.311.762
2.287.847
44.320.278
47.919.887

2007 Y
Gerçekle me

2006 Y
Gerçekle me
220.285

Performans*
göstergesi

Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac *

2009
Teklif
Bütçesi
1.106.451

2008
Teklif
Bütçesi
1.053.765

2006 Y
Gerçekle me

sizlik Ödene i Ba vuru Say
sa Çal ma Ödene i Ödenen Ki i
217
Say
ÜGF Alan Ki i Say
1.134
Kayb Tazminat Ba vuru Say
2.364
Faaliyet
sizlik Sigortas lemleri
Faaliyet
sa Çal ma Ödene i lemleri
Faaliyet
Ücret Garanti Fonu lemleri
Faaliyet
Kayb Tazminat i lemleri
Faaliyet
dari Para Cezalar n Takibi lemleri
Faaliyet
Mevzuat Haz rlama Çal malar
Personel Giderleri
528.249
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
53.364
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
16.138
Sermaye Gideri
0
Harcama Birimi Bütçe Toplam
597.751
Destek Pay
0
Ta ra Pay
0
Genel Toplam
597.751

2007 Y
Gerçekle me
147.809

2008
Hedefi
-

2010
Teklif Bütçesi

2009
Hedefi
-

40

-

-

-

-

-

-

975.000

1.053.765

1.106.451

1.053765

229.000

90.997

95.546

90.997

44.000
0
1.248.000
0
0
1.248.000

167.000
0
1.311.762
2.275.639
35.784.934
39.372.335

54.080
0
1.256.077
2.170.081,32
38.980.060,26
42.406.219

167.000
0
1.311.762
2.287.847
44.320.278
47.919.887
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2010
Hedefi
-

1.312
186

* Hak sahiplerine yap lan i sizlik ödene i, i kayb tazminat , k sa çal ma ödene i ve i kayb tazminat ödemeleri, bu bölümün
toplam na dahil de ildir.

TÜRK YE

1.053765

5. DI

LER DA RES BA KANLI I

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1.
Türkiye ile Avrupa Birli i ülkeleri aras nda i gücünün serbest dola
ile Avrupa Birli i üyesi ülkeler ba ta olmak üzere di er
ülkelerdeki istihdam ve i sizlikle ilgili geli meleri izlemek, bu konu ile ilgili gerekli tedbirlerin al nmas sa lay önerilerde bulunmak,
2.
Kurumun görev alan na giren konularda, Avrupa Birli i müktesebat na uyum, Ulusal Programa ait geli melerin izlenmesi, idari
kapasitenin güçlendirilmesi gibi çal malar yürütmek,
3.
Avrupa stihdam Stratejisine dahil olma çal malar yürütmek, ilgili topluluk programlar na kat ma yönelik faaliyetleri takip etmek,
4.
Uluslararas kurulu larla ortakla a gerçekle tirilecek projelerin haz rlanmas ve uygulanmas sa lamak ve izlemek,
5.
Avrupa Birli i üyesi ve di er ülkelerle yap lan i birli i programlar koordine etmek ve gerekli ileti imi sa lamak,
6.
Kurumu ilgilendiren konularda uluslararas anla malar ve yabanc mevzuat incelemek, bunlar n uygulanmas na ili kin çal malar
yapmak,
7.
Yabanc ülkelerle yap lan ikili i gücü anla malar ve sosyal güvenlik sözle meleri ile uluslararas protokol ve sözle melerin
haz rlanmas veya tadili konusunda ilgili birimlere destek vermek,

BÜTÇE B LG LER
EKONOM K
SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me
234.775,04
28.695,11

2008
Teklif
Bütçesi
411.666

2009
Teklif
Bütçesi
432.245

44.715

46.950

48.827

2010
Teklif Bütçesi

Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri

268.817

Mal ve Hizmet Al m Gideri

110.199

64.263,93

400.000

199.000

204.810

Cari Transfer
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
Destek Pay
Ta ra Pay

305.000
713.060

52.625,91
380.339,99

70.000
33.500.000
34.426.381
2.078.701

60.000
8.000.000
8.738.195
1.988.314

60.000
0
763.172
2.110.793

Genel Toplam

713.060

380.339,99

36.505.082

10.726.509

2.873.965

29.044

449.535

Performans Hedefi:

2006 Y
Gerçekle me
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac

Faaliyet
Koordinasyon ve dare Faaliyetleri
Faaliyet
Proje Haz rlama ve Yürütme Faaliyeti
Faaliyet
Uluslararas li kiler Faaliyeti
Personel Giderleri
268.817
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
29.044
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
110.199
Cari Transferler
305.000
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
713.060
Destek Pay
Ta ra Pay
Genel Toplam
713.060

2007 Y
Gerçekle me

2008 Y
Hedefi

2009
Hedefi

2010 Y
Hedefi

234.775,04

411.666

432.245

449.535

28.695,11

44.715

46.950

48.827

64.263,93
52.625,91
380.339,99

400.000
70.000
33.500.000
34.426.381
2.078.701

199.000
60.000
8.000.000
8.738.195
1.988.314

204.810
60.000
0
763.172
2.110.793

380.339,99

36.505.082

10.726.509

2.873.965

Di li kiler Dairesi Ba kanl
n stratejik planda amaç ve hedefi olmamas na ra men, Kurum Kanununda ana
hizmet birimi olarak yer almas ve AB uyum sürecinde önemli görevler üstlenmesi nedeniyle di er ana hizmet
birimleriyle beraber bütçesi haz rlanm r.
TÜRK YE
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6. TEFT

KURULU BA KANLI I

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kurum hizmetlerinin geli tirilip etkinle tirilmesini, verimlilik ve performans n art lmas ; Kurumun mevzuat, plan, program ve
projelere uygun çal mas ; Kurum hizmetlerinin geli mesine engel olu turuyorsa bu düzenlemelerde de iklik yap lmas sa lamak
amac yla inceleme ve ara rmalar yaparak, gerekli görü ve önerileri haz rlay p Genel Müdüre sunmak,
Gerekti inde, Kurum hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimlili in art lmas için üretilecek politika, proje ve hizmet standartlar n
olu umuna kat lmak,
Kurum hizmetlerinde tefti in etkin bir ekilde yürütülmesi amac yla genel prensipleri tespit etmek ve personelin çal mas te vik edici
tefti sistemini geli tirmek,
Kurum merkez ve ta ra birimlerinin her türlü i ve i lemleri ile ilgili olarak tefti , inceleme, soru turma i lerini yürütmek,
4904 say Türkiye
Kurumu Kanunu ile 4447 say
sizlik Sigortas Kanununun verdi i yetkiye dayanarak kamu ve özel bütün
yerlerinde Kurum çal malar ile ilgili inceleme yapmak, kay t, evrak ve i lemleri tefti etmek,
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük ve Yönetmeliklerde gösterilen ve Genel Müdür taraf ndan verilen tefti hizmetleri ile ilgili
benzeri görevleri yapmak,
Gerekti inde Kurum yöneticilerinin de kat
ile Müfetti lerin uygulamada gördükleri aksakl klar ile çözüm önerilerinin
de erlendirilece i toplant lar düzenlemek,
Müfetti Yard mc lar n i e al nmas ve yeti tirilmesini sa lamak.

BÜTÇE B LG LER
EKONOM K
SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam

862.542

648.418,56

72.179

60.552,22

98.777

103.715

107.864

297.473
0
1.232.194

82.899,78
0
791.870,56

496.210
0
1.790.070

517.021
0
1.875.571

537.688
.
1.950.579

2007 Y
Gerçekle me

2006 Y
Gerçekle me
Performans
göstergesi
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac

Yap lan nceleme say
Yap lan soru turma say
Yap lan denetleme say
Faaliyet
Soru turma
Faaliyet
nceleme
Faaliyet
Denetleme
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam

TÜRK YE

2009
Teklif
Bütçesi
1.254.835

2008
Teklif
Bütçesi
1.195.083

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

2008 Y
Hedefi

2009
Hedefi

2010
Teklif Bütçesi
1.305.027

2010 Y
Hedefi

123
51
88

862.542

648.418,56

1.195.083

1.254.835

1.305.027

72.179

60.552,22

98.777

103.715

107.864

297.473
0
1.232.194

82.899,78
0
791.870,56

496.210
0
1.790.070

517.021
0
1.875.571

537.688
.
1.950.579
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7-HUKUK MÜ AV RL
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1.

Genel Müdürlük birimleri ve ta ra te kilat taraf ndan sorulan hukuki konular ile Kurum görü ü istenen veya Kurumca haz rlanan
kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklar hakk nda görü bildirmek, Kurumca haz rlanan veya Bakanl k ile di er Kurum ve Kurulu lardan
görü al nmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklar hakk nda hukuki görü bildirmek,

2.

Kurum leh ve aleyhindeki dava ve icra takiplerini merkezden veya mahallinden takip etmek,

3.

Adli merciler ile resmi daireler ve kurulu lar nezdinde Kurumu temsil etmek,

4.

htilaflar önleyici ve Kurumun menfaatlerini koruyucu tedbirleri zaman nda almak, Kurum ad na akdedilecek sözle me ve
anla malar n, hukuki ihtilaf do urmayacak ve Kurum menfaatleri do rultusunda yap lmas nda yard mc olmak,

5.

Genel Müdürlük ve di er birimler ile ta ra te kilat ndan intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve cezai sonuç has l edilebilecek tüm

6.

Kurum memurlar hakk nda veya di er konularda düzenlenen ve Genel Müdür taraf ndan havale edilen inceleme ve soru turma

7.

Kurum ad na ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yarg mercileri ile icra daireleri ve noterden Kuruma yap lacak tebli lere

konular hakk nda hukuki görü bildirmek,
raporlar

inceleyerek meri mevzuat n gerekti i takibat ve i lemleri ifa etmek,

cevap vermek.

BÜTÇE B LG LER
EKONOM K
SINIFLANDIRMAYA GÖRE
HARCAMALAR
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam

Performans
göstergesi

Faaliyet ve
Projeler

Kaynak htiyac

305.179

245.526,06

2008
Teklif
Bütçesi
430.446

30.515
57.275
0
392.969

27.913,95
93.644,11
0
367.084,12

42.684
152.050
0
625.180

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me*

2006 Y
Gerçekle me
3.525
606
7.712
36

2007 Y
Gerçekle me*
2.243
290
9.665
19

l içinde aç lan dava say
l içinde sonuçland lan dava say
l içinde takibi yap lan toplam dava say
l içinde haz rlanan hukuki mütaala say
l içinde incelenen ve hakk nda hukuki
görü bildirilen mevzuat tasla say
13
7
l çinde giri -ç
yap larak i lem gören
toplam evrak say
4.554
2.750
Faaliyet
Mevzuat Çal malar
Faaliyet
Dava, inceleme ve soru turma takibi faaliyetleri
Faaliyet
Hukuki Dan manl k Faaliyetleri
Personel Giderleri
305.179
405.000
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
30.515
97.000
Mal ve Hizmet Al m Gideri
57.275
97.000
Sermaye Gideri
0
0
Harcama Birimi Bütçe Toplam
392.969
599.000

2009
Teklif
Bütçesi
451.966
44.818
159.668
0
656.452

2008
Hedefi**
-

-

-

-

430.446

451.966

42.684
152.050
0
625.180

44.818
159.668
0
656.452

* 2007 Y Haziran ay sonu itibariyle gerçekle me de erlerini gösterir
** Birimimizin yap itibariyle bu hedeflerin tespit edilmesi mümkün de ildir.
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2009
Hedefi**
-

2010
Teklif
Bütçesi
470.044
46.610
167.157
0
683.811

2010
Hedefi**
-

-

470.044
46.610
167.157
0
683.811

8- PERSONEL VE E

M DA RES BA KANLI I

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kurumun personel politikas yla ilgili çal malar yapmak,
Kurum personelinin atama, terfi, özlük, emeklilik ve benzeri i lemlerini yürütmek,
Kurum personelinin e itimlerini planlamak ve uygulamak,
Personelin hizmet-içi e itimi için yay nlanm olan her çe it belge ve bilgi kaynaklar takip etmek, e itim araçlar na dönü türmek
gerekti inde yenilerini haz rlanmas sa lamak e itileceklere ve kurum birimlerine da tmak,
Yurtiçi ve yurtd
kurs, konferans, panel, seminer, sempozyum vb. organizasyonlara kat lacak Kurum personelinin tespiti ve
kat
n sa lanmas ile ilgili i lemleri yürütmek,
Kurumun organizasyon ve toplam kalite yönetimi çal malar yürütmek,
Personele ili kin konularda Kurum d yetkili kurulu larla haberle me ve i birli ini sa lamak,

PERFORMANS HEDEFLER
A4 H1

P1

Her y l lisans düzeyinde e itim alm
sa lamak

en az 50 personelin yabanc dil ve/veya AB uzmanl

na ili kin e itim almas

A4 H2

P1

Uluslararas kurulu lar taraf ndan sa lanan mali kaynaklardan etkin bir ekilde yararlanabilmek amac yla her y l asgari
5 personele proje haz rlama e itimi vermek

A4 H6

P1

2012 y sonuna kadar kariyer mesleklere ait kadrolar ile teknik ve yard mc hizmetler s
üzere tüm kadrolar uzmanl a dönü türmek

na ait kadrolar hariç olmak

BÜTÇE B LG LER
Ekonomik S fland rmaya
Göre Harcamalar
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik
Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m
Giderleri
Cari Transferler
Harcama Birimi Bütçe
Toplam

(YTL)
2009 Y Teklif
Bütçesi
1.201.047

833.237

2007 Y
Gerçekle me*
1.115.000

86.341

211.000

118.527

801.393

626.000

1.228.680

739.387

760.520

932.765

2.650.000

3.630.710

3.775.938

3.926.975

2.653.736

4.602.000

6.122.307

5.840.825

6.065.978

Destek Pay

-

-

3.129.041

2.957.738

3.055.079

Ta ra Pay

-

-

Genel Toplam

2.653.736

4.602.000

2006 Gerçekle en

2008 Y

Teklif Bütçesi
1.144.390

-

124.453

9.251.348

2010 Y Teklif
Bütçesi
1.249.052

8.798.563

129.431

9.121.057

PERPORMANS HEDEF A4/ H1 / P1
2008 y

(YTL)
Kurum personelinden 50 ki inin yabanc dil e itimi almas sa lamak
2010
2007 Y
2009
2008
2006 Y
Temmuz Sonu
Hedefi
Hedefi
Gerçekle me
Hedefi
Gerçekle me
Yabanc dil e itimi verilmesi planlanan ki i
50
50
50
say
Hizmet sat n alarak ve/veya özel i yerleriyle anla arak kurum personelinin
Faaliyet
yabanc dil e itimi almas sa lamak
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
90.000
100.000
110.000
Cari Transferler
Harcama Birimi Bütçe Toplam
90.000
100.000
110.000
Destek Pay
Ta ra Pay
Genel Toplam
90.000
100.000
110.000

içerisinde lisans e itimi alm

Performans
göstergesi
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak htiyac

* 31.07.2007 itibariyle
** Kurslara kat lma ve e itim giderleri mal ve hizmet al mlar içerisinde yer almaktad r.
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PERPORMANS HEDEF A4 / H2 / P1
(YTL)
2008 y içerisinde uluslararas kurulu lar taraf ndan sa lanan mali kaynaklardan etkin bir ekilde yararlanabilmek amac yla, uygun görülen 5 kurum
personelinin proje haz rlama e itimi almas sa lamak
2007 Y
2008
2009
2010
2006 Y
Temmuz Sonu
Hedefi
Hedefi
Hedefi
Gerçekle me
Gerçekle me
Performans
Kurum personeline Proje haz rlama e itimi
5
5
5
göstergesi
almas sa lamak
Faaliyet ve
Proje e itimi verebilecek ilgili yerlerle görü meler yaparak, istenilen talepler do rultusunda kurslar
Faaliyet
Projeler
düzenlemek
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Kaynak htiyac
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
5.000
6.000
7.000
Cari Transferler
Harcama Birimi Bütçe Toplam
5.000
6.000
7.000
Destek Pay
5.000
6.000
7.000
Ta ra Pay
-Genel Toplam
5.000
6.000
7.000
1) Kurslara kat lma ve e itim giderleri mal ve hizmet al mlar içerisinde yer almaktad r.
2) Bu hedefin gerçekle tirilmesinde di er Ba kanl k bütçelerinden yararlan lacakt r.

PERPORMANS HEDEF A4 / H6 / P1
(YTL)
2008 y nda çal an personelin uzman kadrosuna dönü ümünü sa lamak amac yla, mevzuat de ikli i çal malar na ba lamak ve kadro ihdaslar
yap labilmesini teminen gerekli giri imlerde bulunmak
2007 Y
2008
2009
2010
2006 Y
Temmuz Sonu
Hedefi
Hedefi
Hedefi
Gerçekle me
Gerçekle me
nsan Kaynaklar Hizmeti veren Personel
50
52
58
64
70
Performans
Say
göstergesi
Tüm Kurum Personel Say
2444
2473
2651
2792
2928

Faaliyet ve
Projeler

Kaynak htiyac

Faaliyet
Kadro ve Atama i lemleri
Faaliyet
ntibak ve Emeklilik i lemleri
Faaliyet
Sicil, Sa k ve zin i lemleri
Faaliyet
itim Faaliyetleri
Faaliyet
Kadro ihdaslar n yap labilmesini teminen gerekli çal malarda bulunmak
1.115.000
1.144.390
Personel Giderleri
833.237
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
86.341
211.000
118.527
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Giderleri
801.393
626.000
1.138.680
Cari Transferler
932.765
2.650.000
3.630.710
Harcama Birimi Bütçe Toplam
2.653.736
4.602.000
6.032.307
Destek Pay
3.124.041
Ta ra Pay
Genel Toplam
2.653.736
4.602.000
9.156.348
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n

1.201.047

1.249.052

124.453

129.431

639.387
3.775.938
5.740.825
2.951.738
8.692.563

650.520
3.926.975
5.955.978
3.048.079
9.004.057

9. DAR VE MAL

LER DA RES BA KANLI I

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1. Ulusal kalk nma strateji ve politikalar , y ll k program ve hükümet program çerçevesinde Kurumun orta ve uzun vadeli strateji planlar
ile amaçlar olu turmak üzere gerekli çal malar n yap lmas sa lamak,
2. Kurumun stratejik plan ve performans program n haz rlanmas (revizyonu dahil) koordine etmek ve sonuçlar n konsolide edilmesi
çal malar yürütmek,
3. Kurumun hizmet ve faaliyetlerinin yerine getirilmesini sa layacak olan ve izleyen iki y n bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini
stratejik plan ve y ll k performans program na uygun olarak haz rlamak,
4. Kurum faaliyetlerinin stratejik plan, performans program ve bütçeye uygunlu unu izlemek ve de erlendirmek,
5.
darenin yat m program n haz rlanmas
koordine etmek, uygulama sonuçlar
ve y ll k yat m de erlendirme raporunu
haz rlamak,
6.
darenin görev alan na giren konularda, performans ve kalite ölçütleri geli tirmek, hizmetleri etkileyecek d faktörleri incelemek, kurum
içi kapasite ara rmas yapmak, hizmetlerin etkilili ini ve tatmin düzeyini analiz etmek, genel ara rmalar yapmak ve bu kapsamda
verilecek di er görevleri yerine getirmek,
7.
darenin yönetimi ile hizmetlerin geli tirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak; mali
kanunlarla ilgili di er mevzuat n uygulanmas konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sa lamak ve
dan manl k yapmak,
8. Bütçe kay tlar
tutmak, bütçe uygulama sonuçlar na ili kin verileri toplamak, de erlendirmek; ayl k, y ll k geçici ve kesin mizanlar
düzenlemek; y l sonunda bilançoyu ç karmak ve yetkili organlara sunmak; bütçe kesin hesab ile mali istatistikleri haz rlamak,
9. Mevzuat uyar nca belirlenecek bütçe ilke ve esaslar çerçevesinde, ayr nt harcama program haz rlamak ve hizmet gereksinimlerini
dikkate alarak ödene in ilgili birimlere gönderilmesini sa lamak,
10. lgili mevzuat çerçevesinde Kurum gelirlerini tahakkuk ettirmek, Kurumun tüm borç ve alacaklar
takip etmek, bunlar n tahsilini ve
ödemesini sa lamak, gerekti inde borç ve alacaklar n terkinine dair i lemleri yapmak, personelin her türlü ödemelerini yapmak, yasal
kesintilerini süresi içinde ilgili kurum ve kurulu lara yat rmak,
11. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
12. Harcama birimleri taraf ndan haz rlanan birim faaliyet raporlar da dikkate alarak, Kurum Faaliyet Raporu’nu haz rlamak,
13. darenin mülkiyetinde veya kullan nda bulunan ta
r ve ta nmazlara ili kin icmal cetvellerini düzenlemek; mal ve hizmet temini,
bak , onar
ile vergi, sigorta, kiralama, sat n alma, kamula rma i lemlerini yapmak ve yapt rmak,
14. Kurumun demirba , mefru at, tesisat ve hizmet ihtiyaçlar
tespit etmek, bu konuda gelebilecek talepleri de erlendirmek, oto,
demirba ve tesisatlar ile ilgili gerekli kay tlar tutmak ve terkin i lemlerini yapmak,
15. Kurumun di er idareler nezdinde takibi gereken mali i ve i lemlerini yürütmek ve sonuçland rmak,
16. Muhasebe sisteminin yeni ihtiyaçlar do rultusunda geli tirilmesi, etkin ve verimli bir ekilde uygulanmas yönünde ara rmalar yapmak
veya yapt rmak, gerekli tedbirleri almak, ilgili talimatlar haz rlamak,
17. Birimlerinin muhasebe uygulamalar
izlemek ve de erlendirmek, gerekti inde yerinde kontrol etmek, kay tlar üzerinde gerekli
düzeltmeleri yapt rmak,
18. Masraf kar klar na ili kin teklifleri haz rlamak, Yönetim Kuruluna sunmak ve gerekli duyuruyu yapmak,
19. Gerçek ve tüzel ki ilerden al nan teminatlar muhafaza etmek,
20.
sizlik sigortas , i kayb tazminat hizmetleri ile ilgili ödemeleri yapmak ve muhasebele tirmek,
21. D kaynakl projelerin kaynak kullan
takip etmek ve muhasebele tirmek,
22. Merkez birimlerinin temizlik, ayd nlatma, tma, su, do algaz i leri ile araç sevki i lemlerini yürütmek,
23. Tesislerin i letilmesi, tabldot, personel ta mac
, lojman, çay ocaklar , spor ve benzeri faaliyetlerle ilgili i lem ve hizmetleri
yürütmek,
24. Kurum personeli ve bakmakla yükümlü oldu u aile fertlerinin sa k hizmetlerinden faydalanmalar na ili kin i lemleri yürütmek,
25. Evrak, ar iv bas m ve haberle me i lemlerini yürütmek,
26. Genel Müdür ve Genel Müdür Yard mc taraf ndan verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak/yapt rmak.

BÜTÇE B LG LER
EKONOM K
SINIFLANDIRMAYA GÖRE
HARCAMALAR
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Cari Transfer
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam

TÜRK YE

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

2008
Teklif Bütçesi

2009
Teklif Bütçesi

2010
Teklif Bütçesi

2.949.345

1.795.978

3.206.540

3.365.467

3.449.532

347.037

217.419

342.639

359.770

374.161

4.147.332
164.430
103.834
7.711.978

1.839.073
303.150
22053
4.177.673

6.644.920
485.220
1644000
12.323.319

6.966.407
503.100
83200
11.277.944

7.320.407
522.930
86528
11.753.558
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2008 y nda, kurum hizmetlerinin etkin, verimli ve kaliteli sunulabilmesi için, kurumun fiziksel yap
iyile tirilecektir.

Performans
göstergesi

Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac

Personelin
fiziki
çal ma
alanlar n
iyile tirilmesi oran (%) (1)
Mal ve hizmet taleplerinin kar lanma oran
(%) (2)
Fiziksel yap n iyile mesi sonucunda
sa lanan tasarruf oran (% ) (3)
Faaliyet
Sat n alma i lemleri

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

82,3

85,9

Faaliyet
Ayniyat i lemleri
Faaliyet
aat ve bak m- onar m i lemleri
880.992
Personel Giderleri
103.638
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
2.724.575
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri

103.834

ve personelin çal ma ortam

2008
Hedefi

2009
Hedefi

2010
Hedefi

95

100

100

536.452
64.952

957.812
102.350

1.005.284
107.456

1.045.304
111.780

1.143.424

5.170.090

5.431.252

5.720.358

22053

1644000

83200

86528

1.766.881
7.874.252
6.627.192 6.963.970
3.813.039
Harcama Birimi Bütçe Toplam
(1) Bu gösterge fiziki çal ma alanlar nda zemin ve duvarlar n bak m ve onar
vb. kriterler göz önünde bulundurularak
hesaplanm r.
(2) Bu gösterge, Merkez birimlerden gelen her türlü sat n alma taleplerinin kar lanma oran göstermektedir.
(3) Kurum fiziksel yap
n iyile mesi sonucunda telefon, servis, ula m, kiralama vb. maliyet unsurlar nda ortaya ç kan
azalmay göstermektedir.

2008 y nda, Kurumun Stratejik Yönetim ve Performans Yönetim Sistemine geçi i sa lanacakt r.
2006 Y
Gerçekle me

Performans
göstergeleri

Faaliyet ve
projeler

Kaynak
htiyac

2007 Y
Gerçekle me

2008
Hedefi

2009
Hedefi

2010

Hedefi
Muhasebe kay tlar n düzeltilme oran (%) 20
15
10
5
Bütçenin ilk ve son durumuna göre
77,5
94,8
100
100
100
gerçekle me oran (%)
Faaliyet
Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Çal malar
Faaliyet
Stratejik Plan Faaliyeti
Faaliyet
darenin Performans Program Ve Faaliyet Raporlar n Koordinasyonu Ve Konsolidasyonu
Faaliyet
Kurum Yat m Program n Haz rlanmas , Uygulanmas ve zlenmesi
Faaliyet
Kurum Bütçesinin Haz rlanmas Ve Uygulanmas Takip Faaliyeti
Faaliyet
Bütçe Kesin Hesab n Haz rlanmas
Faaliyet
Muhasebe i lemleri
Faaliyet
Bilançonun Haz rlanmas
1.108.96
Personel Giderleri
976.689
594.792
1.061.874
1.114.505
0
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
71.983
113.464
119.162 123.871
114.978
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
143.398
60.180
272.110
285.855 301.071
Cari Transfer
164.430
303.150
485.220
503.100 522.930
Sermaye Gideri
2.056.83
Harcama Birimi Bütçe Toplam
1.399.495
1.030.105
1.932.668
2.022.622
2
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2008 y nda, kurum hizmetlerinin daha sa kl yürütülebilmesi için gerekli destek hizmetleri zaman nda sa lanacak ve kurum
çal anlar n memnuniyet oranlar art lacakt r.
2010
2006 Y
2007 Y
2008
2009
Gerçekle me
Gerçekle me
Hedefi
Hedefi
Hedefi
Kurum personelinin yemekhaneden
94
100
100
100
memnuniyet oran (%)
Kurum personelinin temizlik hizmetlerinden
95
100
100
100
memnuniyet oran (%)
Performans
Kurum personelinin servis hizmetlerinden
84
95
95
95
göstergesi
memnuniyet oran (%)
Bas lan doküman art oran (%)
15
13
13
5
5
Evrak ak ve Kurum içi ileti im
90
90
100
100
100
memnuniyet oran (%)
Faaliyet
Faaliyet ve
Projeler

Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet
Faaliyet

dari Faaliyetler
Sa k Hizmetleri
Sosyal Hizmetler
Tesislere li kin Faaliyetler
Evrak, Ar iv Ve Haberle me i lemleri
Matbaa Faaliyeti

Personel Giderleri

Kaynak
htiyac

1.091.664

664.734

1.186.854

128.421

80.484

126.825

1.279.359

635.469

1.202.720

1.249.300

-

-

-

-

2.499.444

1.380.687

2.516.399

Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam
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1.245.678

1.295.2
68

133.152 138.510

2.628.130

1.298.9
78
2.732.7
56

10. SAVUNMA UZMANLI I
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1. Kurumun seferberlik ve sava haz rl klar ile topyekun savunma sivil hizmetlerine yönelik planlama faaliyetlerini ilgili mevzuat esaslar na
göre yapmak ve uygulanmas n sa lamak, kontrol ve koordine etmek,
2. Merkez hizmet binalar yang n, h rs zl k ve sabotajlara kar korumak, ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik hizmetlerini yerine getirmek,

BÜTÇE B LG LER
EKONOM K
SINIFLANDIRMAYA GÖRE HARCAMALAR
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam

2008 y nda, Kurum çal anlar

Performans
göstergesi
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak
htiyac

95.478

69.096

10.303

8.778

16.213

17.023

17.704

7.979

294.306

639.200

664768

691.356

113.760

372.179

805.938

839.841

873.430

2007 Y
Gerçekle me*

2010
Teklif Bütçesi
164.370

n güvenlik hizmetlerinden memnuniyet oranlar art lacakt r.

Kurum personelinin güvenlik hizmetlerinden
memnuniyet oran (%)
Faaliyet

2009
Teklif
Bütçesi
158.050

2008
Teklif
Bütçesi
150.525

2006 Y
Gerçekle me

2006 Y
Gerçekle me

2007 Y
Gerçekle me

95

97

2008
Hedefi

2009Y
Hedefi

2010Y
Hedefi

100

100

100

Savunma faaliyetleri

Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam

95.478

69.096

150.525

158.050

164.370

10.303

8.778

16.213

17.023

17.704

7.979

294.306

639.200

664768

691.356

113.760

372.179

805.938

839.841

873.430

11. ÖZEL KALEM
2006 Y
Gerçekle me
Faaliyet ve
Projeler

Kaynak htiyac

Faaliyet

2007 Y
Gerçekle me*

2008
Hedefi

2009
Hedefi

2010
Hedefi

dari Faaliyet

Faaliyet
ç Denetim Faaliyeti
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlar na Devlet
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Al m Gideri
Sermaye Gideri
Harcama Birimi Bütçe Toplam

TÜRK YE

382.960

242.454

463.274

486.435

505.893

55.474

18.087

38.614

40.544

42.166

30.933
469.367

12.852
273.393

102.000
603.888

146.080
673.059

110.321
658.380
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III- BÜTÇE B LG LER
A- BÜTÇEN N ANAL Z VE DE ERLEND RMES
KUR, 5018 say

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli IV Say

Cetvel de Sosyal Güvenlik Kurumlar aras nda yer alm

r.

KUR, gerek bilgi tabanl toplumun beklentilerini kar layacak ekilde gerekse
Kurum hizmetlerinin daha etkin ve bir plan dahilinde sunulabilmesi amac yla i gücü
piyasas na ili kin kapsaml , nitelikli ve güncel veriler elde etmeye çal makta ve bu
verilere ula may sa layan bir i gücü piyasas bilgi sistemi geli tirmektedir. Di er
yandan,

KUR taraf ndan, istihdam n korunmas , art lmas , geli tirilmesi ve

sizli in azalt lmas na yard mc olmak amac yla aktif ve pasif i gücü programlar
uygulanmaktad r.

Bu
harcamalar

kapsamda

sunulan

n büyük bir k sm

hizmetler

dikkate

al nd

nda

toplam

bütçe

n cari giderlerden olu tu u görülmektedir. Ayr ca

giderleri, ba ta AB olmak üzere uluslararas kaynaklardan kar lanan projeler ile
faaliyet alanlar

n kapsam ve çe itlili i art rmaktad r. Bu tür faaliyetler, AB’ne kat m

öncesi mali yard m kapsam nda tahsis edilecek olan fonlar n yönetilmesini ve
özümsenmesini kolayla

Bilgi

tabanl

rma aç

toplum

ndan önem ta maktad r.

gereksinimlerini

kar lamak

için;

Kurumun

tüm

hizmetlerinin bilgisayar ortam na ta nmas ile hizmetlerin etkin ve kaliteli sunumu
amaçlanm , bu kapsamda Kurumsal Dönü üm Projesi (e- KUR) uygulamaya
konmu tur. Projenin uygulamaya konulmas ile birlikte son dönem cari harcamalar
içinde, teknik alt yap

n güçlendirilmesi için yap lan harcamalar önemli yer

tutmaktad r. 2003-2007 Y llar Bütçe Harcama Kalemleri tibariyle Ödenek, Harcama
ve Gerçekle meler a
TÜRK YE

daki tabloda yer verilmi tir.
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Tablo 9. 2003-2007 Y llar Bütçe Harcama Kalemleri tibariyle Ödenek, Harcama ve
Gerçekle meler
YIL

2003

AÇIKLAMA

GENEL
TOPLAM

10.848.000

19.117.000

160.000

53.125.000

25.912.500

10.440.500

32.417.000

155.000

68.925.000

l Sonu Toplam
Harcama

24.931.403

9.109.995

8.596.514

87

27

96

42.637.912
62

Bütçe Ba lang ç
Ödene i

28.500.000

14.837.500

45.012.000

200.500

88.550.000

l Sonu Ödenek
Toplam

34.158.000

15.725.500

51.868.900

266.500

102.018.900

l Sonu Toplam
Harcama

34.042.275

12.243.150

24.338.501

99

78

70.623.926

47

69

Bütçe Ba lang ç
Ödene i

36.060.000

21.999.450

79.787.000

228.850

138.075.300

l Sonu Ödenek
Toplam

45.160.000

26.954.950

79.687.000

263.850

152.065.800

l Sonu Toplam
Harcama

43.919.455

18.340.181

15.330.377

191.505

77.781.518

97

68

19

73

51

Bütçe Ba lang ç
Ödene i

37.393.021

36.230.844

2.059.370

1.939.765

77.623.000

l Sonu Ödenek
Toplam

55.401.521

38.094.644

3.382.370

3.309.765

100.188.300

l Sonu Toplam
Harcama

50.565.073

24.482.752

2.440.718

2.929.616

80.418.159

Gerçekle me(%)

2007

TRANSFER
HARCAMALARI

23.000.000

Gerçekle me(%)

2006

YATIRIM
HARCAMALARI

l Sonu Ödenek
Toplam

Gerçekle me(%)

2005

ER CAR
DERLER

Bütçe Ba lang ç
Ödene i

Gerçekle me (%)

2004

PERSONEL
DERLER

91

64

72

89

80

Bütçe Ba lang ç
Ödene i

59.826.000

49.220.000

5.749.000

2.805.000

117.600.000

l Sonu Ödenek
Toplam

56.849.000

56.949.050

6.369.000

3.932.950

124.100.000

l Sonu Toplam
Harcama
Gerçekle me

0
31.929.633

22.133.208

Kurumun gelirleri, Maliye Bakanl

2.731.729

2.709.162

59.503.732

nca ön görülen hazine yard mlar ndan,

sizlik

Sigortas Fonu’ndan Yönetim Kurulu karar nca al nan paydan, özkaynak gelirlerinden,
TÜRK YE

KURUMU 2008 MAL YILI PERFORMANS PROGRAMI

74

Kanun gere ince tahsil edilen idari para cezalar ndan ve Dünya Bankas katk

ndan

olu maktad r.
Gerek i sizli in önlenmesine ve mevcut i gücünün geli tirilmesine yönelik aktif
gücü politikalar
politikalar
KUR’un

n ve gerekse i siz kalman n etkilerini en hafife indirecek pasif i gücü

n uygulanmas nda kilit role sahip olan Ülkemiz kamu istihdam kurumu olan
kurumsal,

ekonomik,

gerekmektedir. Bu çerçevede

teknik

ve

insangücü

kapasitesinin

art lmas

KUR’un ödeneklerinin yeterli seviyeye ç kar lmas

gerekmektedir. Bu sayede Kurumumuz alan nda etkin çal arak daha iyi bir performans
sergileyecektir.

B- MAL YIL BÜTÇE B LG LER

Tablo 10. 2008 Y
BÜTÇE YILI
KURUM ADI
M ADI

:
:
:

Ekonomik S

fland rmaya Göre Ödenek cmali (Birinci Düzey)

2008
/ Kurum Teklifi
43.04 - TÜRK YE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ Ü
Kurum Geneli

KODU

AÇIKLAMA

BÜTÇE TEKL
2008

01

PERSONEL G DERLER

53.360.716

02

SOSYAL GÜVENL K KURUMUNA DEVLET PR

03

MAL VE H ZMET ALIM G DERLER

04

FA Z G DERLER

05

CAR TRANSFERLER

4.735.930

06

SERMAYE G DERLER

52.244.000

07

SERMAYE TRANSFERLER

0

08

BORÇ VERME

0

09

YEDEK ÖDENEKLER

0

G DERLER

95.734.150
0

GENEL TOPLAM

TÜRK YE

5.505.574

211.580.370
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Tablo 11. 2008 Y
BÜTÇE YILI
KURUM ADI
M ADI

:
:
:

Finansal S

fland rmaya Göre Ödenek cmali (Birinci Düzey)

2008
/ Kurum Teklifi
43.04 - TÜRK YE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ Ü
Kurum Geneli

KODU

BÜTÇE TEKL
2008

AÇIKLAMA

04

SOSYAL GÜVENL K KURUMU

06

ÖZEL ÖDENEKLER

07

DI PROJE KRED LER

08

BA

138.965.370
15.000.000
5.600.000

VE YARDIMLAR

52.015.000

GENEL TOPLAM

TÜRK YE

211.580.370
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TÜRK YE
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