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BAKANIMIZDAN… 

 

Dünyanın medeniyet çıtası yükseldikçe zamanın ve kaynakların kıymeti artmaktadır. Dolayısıyla 
dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde yönetim adına atılan adımlarda bu iki unsurun israf edilmemesi 
için planlama ve stratejinin önemi iyi kavranmış ve bütün kurumların geleceğe ait stratejik 
planlamaları oluşturulmaya başlanmıştır.  

Küresel çapta gelişen planlama ve strateji oluşturma alışkanlığı, hayallerin ve amaçların teker teker 
sıralandığı klasik anlayışı terk etmiş ve hedeflerin gerçekçi olarak belirlendiği, uygulamaların ve 
alınan sonuçların süreç boyunca takip edilerek planlamanın başarısının ölçüldüğü başlı başına bir 
ilim haline getirilmiştir.  

2003 Yılında yasal bir zorunluluk haline getirilmiş olan Stratejik Plan çalışmaları, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından da düzenli olarak sürdürülmekte olup bu sayede 
ülkemizde çalışma hayatının daha etkin ve verimli hale getirilmesi hedeflenmektedir.  

Çalışma hayatı, toplumun her kesimine dokunan ve kendi içinde farklı alanlar barındıran geniş bir 
sahadır. Dolayısıyla böyle bir sahada atılacak sosyal ve ekonomik adımların planlanması, yönetim 
açısından da hayati öneme sahiptir. İnsanların istihdam imkanlarının arttırılması, çalışma hayatının 
içindeki mutlulukları, iş kazası risklerine karşı korunabilmelerinin sağlanması, kayıt dışı istihdamın 
önlenmesi, sosyal güvenlik sistemi bütçe dengesinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi, global 
ekonomik krizlerden etkilenmeyen veya en az etkilenen bir çalışma hayatının tesis edilebilmesi, 
doğru ve akılcı bir stratejiyle doğrudan ilgilidir.  

Elinizdeki bu Stratejik Plan çalışması, ülkemizin 2023 ve 2071 hedefleri çerçevesinde; geçmiş 
tecrübeleri de göz önünde tutarak ortaya koyulmuş; sorun alanlarının doğru tespit edildiği, 
hedeflerin ve ulaşılmak istenen rakamsal ve sosyal neticelerin ciddi, bilimsel ve gerçekçi şekilde 
ortaya koyulduğu bir anlayışın ürünüdür.  

Bu itibarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2017-2021 Stratejik Planı’nın ülkemiz ve 
çalışma hayatımız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen bütün bakanlık personelimize 
teşekkür ediyorum.  

            Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU 
                         Bakan 
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MÜSTEŞARIMIZDAN…   

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kamu idarelerine kalkınma planları, 
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde misyon ve vizyonlarını 
oluşturmak, amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan 
göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla 
katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. 

Bakanlığımızın gelecek beş yıllık için amaç ve hedeflerini ortaya koyan 2017-2021 dönemini 
kapsayan Stratejik Planı birim temsilcilerimiz ve paydaşlarımızın titiz çalışmaları sonucunda 
hazırlanmış bulunmaktadır. Bundan önceki stratejik plan döneminde olduğu gibi bundan sonra da 
bütün birimlerimizin stratejik amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesi hususunda gayret 
göstermelerini bekliyor, görüş ve önerilerini bizimle paylaşan bütün paydaşlarımız ile birlikte, 
Stratejik Planlama Yönlendirme Kurulu ve Stratejik Plan Hazırlama Ekibi üyeleri ile çalışmaları 
koordine eden Strateji Geliştirme Başkanlığına teşekkür eder, Stratejik Planımızın hayırlı olmasını 
dilerim.  

 

    Ahmet ERDEM 
 Müsteşar 
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STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 

Bakanlığımız 2017-2021 Dönemini kapsayan stratejik planlama çalışmaları, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu” doğrultusunda 
yürütülmüştür. 

Bu kapsamda öncelikli olarak Sayın Bakanımız ile yapılan toplantıda destekleri ve katkıları alınmış, 
ardından Bakanlık Makamı’nın 14.01.2016 tarih ve 83 sayılı Olur’ları ile çalışmalara başlanarak 
tüm birimlere duyuru yapılmıştır. 

Çalışmaları yürütmek üzere; Yönlendirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji Geliştirme 
Başkanlığı bünyesinde Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi oluşturulmuş, yine bütün birimlerde 
Stratejik Planlama Ekibine destek vermek üzere Stratejik Plan Alt Çalışma Grupları 
oluşturulmuştur. Alt Çalışma Gruplarının da sürece dâhil edilmesi ile çalışmaların Kurum geneline 
yayılması sağlanmış ve Bakanlığımızda stratejik yönetim anlayışı farkındalığının artmasına katkı 
sağlanmıştır. 

Yönlendirme Kurulu Müsteşarın başkanlığında, Müsteşar tarafından görevlendirilen müsteşar 
yardımcısı ve tüm birim amirlerinden, Stratejik Planlama Ekibi; tüm birimlerden birimlerini temsil 
etme yetisine sahip yeterli sayıda yönetici ve uzman personelden, Stratejik Plan Koordinasyon 
Ekibi Strateji Geliştirme Başkanlığı personelinden, Stratejik Plan Alt Çalışma Grupları; bütün 
birimlerde birim faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde ilgili birimlerin personellerinden 
oluşturulmuştur. 

Çalışmaların etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, Stratejik Planlama Ekibinde ortak bir dilin 
oluşturulabilmesi ve stratejik yönetimle ilgili temel bilgilerin alınması için 2 gün süreyle stratejik 
yönetim eğitimi gerçekleştirilmiştir. 

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından çalışmaların adımlarını ve zamanlamayı belirleyen 
“Stratejik Plan Hazırlık Programı” oluşturulmuş, Bakanlık intranet ortamında yayınlanmış ve 
çalışmalar Programda yer alan takvim doğrultusunda yürütülmüştür. 

Çalışma toplantıları stratejik planlama organizasyon yapısının unsurları olan “Bakanlık Stratejik 
Planlama Ekibi” ve “Yönlendirme Kurulu” toplantıları önceden belirlenmiş periyotlarla geniş 
katılımla gerçekleştirilmiştir. 

Stratejik plan hazırlık süresince “Bakanlık Stratejik Planlama Ekibi” bir araya gelerek, gelinen 
aşama üzerinde değerlendirme yapmış; planın hazırlanmasında “Yönlendirme Kurulu” na sunulacak 
taslaklarla ilgili olarak çalışmalar yürütmüştür. “Bakanlık Stratejik Plan Ekibi” nin yapmış olduğu 
toplantılar ile ulaştığı sonuçlar “Yönlendirme Kurulu” toplantılarında değerlendirilmiş ve üst 
yönetime sunulmuştur. 

Stratejik Planlama Ekibi; hazırlanan çalışma takvimine uygun olarak 24 Ağustos 2016 tarihine 
kadar çalışmalarını yürütmüş olup, elde edilen sonuçlar Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki 
Stratejik Planlama Koordinasyon ekibi tarafından konsolide edilerek Bakanlığımız Stratejik Planı 
oluşturulmuştur. 

Hazırlık dönemi faaliyetlerimiz Tablo-1’de  gösterilmiştir.
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Tablo 1. Stratejik Plan Hazırlık Süreci 

 

İş Adımı 
2016 

Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ek�m 

ÇSGB 2017-2021 HAZIRLIK PROGRAMI               

0. HAZIRLIK PROGRAMI               

1. DURUM ANALİZİ               

2. GELECEĞE BAKIŞ               

A. Misyon               

B. Vizyon               

C. Temel Değerler               

3. STRATEJİ GELİŞTİRME               

A. Amaçlar, Hedefler               

B. Hedef Kartlarının Yönlendirme Kurulu (YK) ile Paylaşılarak Onay Alınması               

4. İZLEME VE DEĞERLENDİRMENİN PLANLANMASI               

5. STRATEJİK PLANIN SUNULMASI               

A- Stratejik Plan Taslağının Oluşturulması               

B- Üst Yönetime Sunularak Geri Bildirimleri Doğrultusunda Revize Edilmesi ve Onayının Alınması               

C-  Nihai halinin Kalkınma Bakanlığına Görüş Almak Üzere Sunulması               

D- Stratejik Planın Yayınlanması               
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DURUM ANALİZİ 

Kurumsal Tarihçe 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının nüvesi 29 Mayıs 1934 tarih ve 2713 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 27 Mayıs 1934 tarih ve 2450 sayılı İktisat Vekaleti Teşkilat ve 
Vazifeleri Hakkında Kanunla, “İş ve İşçiler Bürosu” adıyla oluşturulmuştur.  
15 Haziran 1936 tarih ve 3330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8 Haziran 1936 tarih ve 
3008 sayılı İş Kanunu ile İş ve İşçiler Bürosu, İş Dairesi haline getirilmiştir. 
Çalışma Bakanlığı, Devlet Dairelerinin Bakanlıklara Ayrılması Hakkındaki 3271 sayılı 
Kanunun 1’inci maddesine dayanılarak, Başbakanın 7 Haziran 1945 tarih ve 6-376/6 sayılı 
teklifi üzerine 7 Haziran 1945 tarih ve 4/591 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile kurulmuş 
daha sonra 27 Haziran 1945 tarih ve 6042 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22 Haziran 
1945 tarih ve 4763 sayılı Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun 
çıkarılmıştır. 
30 Ocak 1946 tarih ve 6219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Ocak 1946 tarih ve 4841 
sayılı Çalışma Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun çıkartılmış olup, 4763 
sayılı Kanuna göre daha geniş bir görev tanımı yapılmış, merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili 
düzenlemeler getirilmiştir. 
17 Aralık 1974 tarih ve 4-1040 sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı kurularak Sosyal Sigortalar Kurumu ile BAĞ-KUR bu Bakanlığa bağlanmıştır. 
13 Aralık 1983 tarih ve 184 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (R.G. 14 Aralık 1983) ile Çalışma 
Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
adıyla yeniden teşkilatlandırılmıştır.  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname Değiştirilerek 9 Ocak 1985 tarihinde 3146 Sayılı Kanun yürürlüğe 
girmiştir. 
Daha sonra, 4 Ekim 2000 tarihinde yürürlüğe giren 618 sayılı KHK ile Bakanlık yeniden 
yapılandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü kurulmuş ve Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yeniden 
yapılandırılmıştır. 
Bakanlığımızın Yurtdışı Teşkilatı, 1960'lı yılların başından itibaren gelişen ve ülkemiz için 
yeni bir olgu niteliğindeki sanayileşmiş Avrupa ülkelerine düzenli Türk işgücü sevkiyatı ile 
doğan ihtiyaç sonucu ihdas edilmiştir. Başta Almanya Federal Cumhuriyeti'ne olmak üzere, 
diğer Avrupa ülkelerine giden Türk işgücünün ülkemizdekinden farklı ve yabancı toplumsal 
çevrede ve değişik yaşam koşullarında devlet eliyle destek görmesi ve sorunlarına çözüm 
bulunması amacıyla bulundukları ülkelerdeki Büyükelçiliklerimizin nezdinde Çalışma 
Müşavirlikleri ve Başkonsolosluklarımız bünyesinde de Çalışma Ataşelikleri kurulması 
yoluna gidilmiştir.  
16 Mayıs 2006 tarih ve 5502 sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞ- KUR ve 
Emekli Sandığı Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında birleştirilmiş ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu Bakanlığımızın ilgili kuruluşu haline getirilmiştir. 
21 Eylül 2006 tarih ve 5544 sayılı Kanun ile Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olarak Mesleki 
Yeterlilik Kurumu kurulmuştur. 
08 Temmuz 2011 tarih ve 27988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Tezkeresi 
ile Devlet Personel Başkanlığı ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel 
Müdürlüğü Bakanlığımızla ilişkilendirilmiştir. 
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02 Kasım 2011 tarih ve 28103 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 665 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Türkiye İş Kurumu 
Teftiş Kurulu Başkanlığı kaldırılarak İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile birleştirilmiştir. Aynı 
Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımız taşra teşkilatı olan 22 Bölge Müdürlüğü ve 1 
Şube Müdürlüğü de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 
Bakanlığımızın yürürlükte bulunan teşkilat kanunu 09 Ocak 1985 tarih ve 3146 sayılı 
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”dur.  

2014-2018 Dönemi Stratejik Planımızın Değerlendirilmesi 

Uygulanmakta olan 2014-2018 dönemi Stratejik Planının izlemesi, 2014 ve 2015 yılı 
Performans Programlarının uygulama sonuçlarından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. 
Performans programlarında yer alan hedef, gösterge ve faaliyetler üçer aylık dönemler halinde 
ilgili birimlerden elde edilen uygulama sonuçlarına göre göstergeler bazında izlenmiş ve 
sonuçlar üst yönetime sunulmuştur. 

Genel itibarıyla; 

 2014 yılında, 36 göstergede (%26,7) yıllık hedef tutturulmuş, 52 göstergede (%38,5) yıllık 
hedefin üzerine çıkılmış, 47 göstergede (%34,8) ise yıllık hedefin altında kalınmıştır. 

 2015 yılında ise 38 göstergede (%33,6) yıllık hedef tutturulmuş, 32 göstergede (%28,3) yıllık 
hedefin üzerinde gerçekleşme sağlanmış, 43 göstergede (%38,1) yıllık hedefe ulaşılamamıştır. 

 Hedeflere ilişkin göstergelerin gerçekleşmemesine ilişkin temel nedenler; 

• Yalnızca Bakanlığımızın sorumluluğunda olmayan Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı vb. 
bakanlıkları da ilgilendiren göstergelerin belirlenmesi,  

• Üçlü Danışma Kurulu, Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu, Ulusal 
İstihdam Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu gibi kurulların etkin olarak işletilmiş 
olmasına, sosyal taraflarla sürekli diyalog içerisinde bulunulmasına ve sorunların en üst 
düzeyde dile getirilmesine rağmen gösterge olarak belirlenen mevzuat değişiklerinin 
planlanan yıl içerisinde yapılamaması, 

• Hedefler için “Düzenlenen toplantı sayısı/Katılım sağlanan toplantı sayısı” şeklinde 
göstergeler tanımlanması,  

• Performans hedefleri ve göstergeleri belirlenirken yurtdışı temsilciliklerimizin sayısı, 
buralarda görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personel sayısı ve görev bölgelerinde 
bulunan vatandaşlarımızın sayısı dikkate alınmış, ancak görev bölgelerinde boşalan 
kadrolara çeşitli nedenlerle atama yapılamaması, 

• Proje uygulamaları sonucunda gerçekleştirilmesi planlanan hedefler ve buna bağlı 
göstergeler bulunmaktadır. Ancak ihale süreçleri ve proje uygulama şartları gibi 
nedenlerle bazı projelerin planlanan yıl içerisinde gerçekleştirilememesi  

Olarak tespit edilmiştir.  

Yeni stratejik plan hazırlanırken yukarıda açıklanan tespitler göz önünde bulundurulmuştur.  

Ayrıca; 

• 10. Kalkınma Planı ve Öncelikli Dönüşüm Programı, Hükümet Programı, Bakan 
değişikliği, üst yönetim beklenti ve önceliklerinin değişmesi, 

• Önceki stratejik planda yer alan hedeflerin ağırlıklı olarak faaliyet niteliğinde olması 
nedeniyle yeni hedeflerin altında eylemler olarak yer verilmesi, 
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• Doğrudan Bakanlığımız sorumluluğunda olmayan hedef ve göstergelere yeni planda yer 
verilmemesi, 

Sonucunda yeni Stratejik Plan oluşturulmuştur. 

Mevzuat Analizi 

Mevzuatın Bakanlığımıza verdiği sorumluluklar temelinde hazırladığımız tespit ve 
ihtiyaçlarımız aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
 
Tablo 2. Mevzuat Analizi Tablosu 

Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

Çalışma hayatı ile ilgili 
mevzuatı uygulamak 

* Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında Kanun 
(Md. 9) 
* 4857 sayılı İş 
Kanunu 
* 6356 sayılı 
Sendikalar ve 
Toplu İş 
Sözleşmesi 
Kanunu 
*6735 sayılı 
Uluslararası 
İşgücü Kanunu 

* İşgücü piyasasında 
ihtiyaç duyulan mevzuat 
düzenlemeleri İş 
Kanununda yer 
almamaktadır. 
* İşçi ve işverenlerin İş 
Kanununda yer alan 
mevcut esnek çalışma 
düzenlemeleri konusunda 
eksik bilgiye sahiptir. 

* Mevzuat çalışmalarının 
tamamlanması 
* Farkındalık artırma 
çalışmalarının yapılması 

İşçi, işveren ilişkilerini 
düzenlemek, çalışma barışını 
sağlayıcı tedbirleri almak 

* Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında Kanun 
(Md. 9) 
* 4857 sayılı İş 
Kanunu 
* 6356 sayılı 
Sendikalar ve 
Toplu İş 
Sözleşmesi 
Kanunu 

    

Çalışma mevzuatı ve istihdam 
politikası ile ilgili tasarıları ve 
kalkınma planları ve yıllık 
programlarda yer alan genel 
politika içinde mahalli ve 
sektörel bazda istihdam 
programlarını hazırlamak 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında Kanun 
(Md. 9) 

* Çocuk işçiliği gelişmiş ve 
gelişmekte olan birçok 
ülkede olduğu gibi, tüm 
önleme çalışmalarına 
rağmen ülkemizde de 
önemli bir sorun olmaya 
devam etmektedir. 
* Eğitim sorunu, çocuk 
işçiliğinin temel 
nedenlerinden biridir. Aynı 
zamanda yoksulluğun da 
temel belirleyicilerindendir. 
* Eğitim düzeyi düşük olan 
yetişkin bireyin yeterli bilgi 
ve beceri düzeyine sahip 

* Çocuk işçiliğinin 
önlenmesi konusunda 
ulusal ve yerel kapasitenin 
güçlendirilmesi 
* Çocuk işçiliğinin 
önlenmesi konusunda 
toplumsal bilinç düzeyi ve 
farkındalığın artırılması 
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olmayışı çoğunlukla işsiz 
kalmalarına veya düşük 
ücret karşılığında 
çalışılmalarına, bu durum 
ailenin yoksulluğu ve 
dolayısıyla çocuğun 
gelirine ihtiyaç duymasıyla 
sonuçlanmaktadır. 

 

 

Sendikalar ve Toplu İş 
Sözleşmesi Kanununda 
öngörülen işleri yapmak; 
Toplu iş sözleşmesinde 
arabuluculuk ile ilgili işlemleri 
yapmak; 
Yüksek Hakem Kurulu ile 
Bakanlık arasındaki ilişkileri 
yürütmek 

* Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında Kanun 
(Md. 9) 
* 6356 sayılı 
Sendikalar ve 
Toplu İş 
Sözleşmesi 
Kanunu 

* Ülkemizde sendikalaşma 
oranı AB ortalamasının 
altındadır. 
* Ülkemizde toplu iş 
sözleşmesinden yararlanma 
oranı AB ortalamasının 
altındadır. 

* Sendikalaşmasında 
güçlük çekilen gruplara 
yönelik bilinçlendirme 
faaliyetleri yapılması 
* İşverenlerin sendikal 
örgütlenme konusunda 
bilgi eksikliğinin 
giderilmesi 

İstihdamdaki gelişmeleri 
izlemek ve istihdamı sağlayıcı 
tedbirleri almak, üretimde emek 
verimliliğini yükselten 
politikalar geliştirmek 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında Kanun 
(Md. 9) 

* Psikolojik taciz olgusuyla 
mücadele kapsamında 
mevzuatımızdaki 
düzenlemeler yetersizdir. 
* Ülkemizde çalışma 
hayatında yaşanan 
psikolojik taciz vakalarına 
ilişkin istatistiklerin toplu 
ve düzenli olarak tutulduğu 
bir veri tabanı 
bulunmamaktadır. 
* Kadınların çalışma 
hayatına ilişkin hakları 
konusunda bilinç düzeyleri 
yetersizdir. 
* İşgücü piyasasında 
engelli istihdamına yönelik 
özellikle beklentiler 
konusundaki veri eksikliği 
ve engellilerin istihdamı 
konusunda uygulanan 
zorunlu kota sisteminin 
daha etkin bir şekilde 
hayata geçirilmesi ihtiyacı 
bulunmaktadır. 

* Kadınların çalışma 
hayatına ilişkin hakları 
konusunda bilinç 
düzeylerinin geliştirilmesi 
* Psikolojik taciz 
olgusuyla mücadele 
kapsamında mevzuat 
düzenlemesi yapılması 
* Türkiye genelinde 
işverenlerin engelli 
çalışanlara bakış açıları, 
işverenlerin bakış açısıyla 
engelli istihdamını 
artırmaya yönelik olarak 
gerçekleştirilen mevcut 
kota ve teşviklerin 
değerlendirilmesi, 
işverenlerin engelli 
istihdamını artırmaya 
yönelik önerileri ve işveren 
bakış açısıyla şu anda ve 
gelecekte ihtiyaç 
duyulacak meslek alanları 
ve işgücü taleplerinin 
belirlenmesi konularının 
işveren gözüyle 
incelenmesi 

Uluslararası İşgücü Kanununda 
öngörülen işleri yapmak 

* Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında Kanun 
(Md. 9) 
* 6735 sayılı 
Uluslararası 

* Ülkemizde istihdam 
edilen yabancılar içerisinde 
nitelikli olanlar azdır. 
* Nitelikli yabancıların 
istihdam edilmesini teşvik 
edecek uygulamalar 
bulunmamaktadır. 

* Nitelikli yabancıların 
istihdamına yönelik 
mevzuat çalışmalarının 
tamamlanması 
* Nitelikli yabancıların 
istihdamına yönelik 
teşviklerin çıkartılması 
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İşgücü  Kanunu 

İş sağlığı ve güvenliği 
konularında, mevzuatın 
uygulanmasını sağlamak ve 
mevzuat çalışması yapmak. 

3146 sayılı 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığının 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında Kanun 
Madde 12/a 

Teknolojik gelişmeler, 
değişen çalışma koşulları 
ve ihtiyaçlara göre (AB 
Direktiflerindeki ve 
standartlardaki değişimler) 
yeni düzenlemeler 
gerekebilmektedir. 

 

 

Mevzuat metinlerinin 
ihtiyaçlar doğrultusunda 
güncellenmesi.  

Ulusal politikalar belirlemek, bu 
politikalar çerçevesinde 
programlar hazırlamak 

* 3146 sayılı 
Kanun Madde 
12/b 
* 6331 sayılı 
Kanun Madde 
21/4 

Ulusal İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konseyinin 
etkinliğinin arttırılması 
gerekmektedir.  

Ulusal İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konseyinin 
etkinleştirilmesi. 

Ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği ve 
koordinasyonu sağlamak 

3146 sayılı Kanun 
Madde 12/c 

Farklı kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği 
çalışmaları 
yürütülmektedir.  

İşbirliklerinin etkinliğinin 
arttırılması. 

Etkin denetim sağlamak 
amacıyla gerekli önerilerde 
bulunmak, sonuçlarını izlemek 

3146 sayılı Kanun 
Madde 12/d 

Önerilerin iletilmesi ve 
denetim sonuçlarının 
izlenmesi istenilen düzeyde 
değildir.  

Birimler arası iletişimin 
arttırılması. 

Standart çalışmaları yapmak, 
normlar hazırlamak ve 
geliştirmek 

3146 sayılı Kanun 
Madde 12/e 

Hazırlanan standartların 
TSE tarafından 
onaylanması çalışmalarına 
ağırlık verilmesi ve ihtiyaç 
duyulan standartların 
mevzuata eklenerek 
zorunlu hale getirilmesi 
gerekebilmektedir. 

Farklı alanlara yönelik 
standart ihtiyacının 
belirlenmesi. 
TSE ile işbirliğinin 
arttırılması. 

Üretilen ve ithal edilen kişisel 
koruyucu donanımların piyasa 
gözetimi ve denetimini yapmak, 
bu hususlarda usul ve esasları 
belirlemek 

* 3146 sayılı 
Kanun Madde 
12/f 
* 4703 sayılı 
Ürünlere İlişkin 
Teknik Mevzuatın 
Hazırlanması ve 
Uygulanmasına 
Dair Kanun 
Madde 4 
* 97/9196 sayılı 
Bakanlar Kurulu 
Kararı 
3146 sayılı Kanun 
Madde 12/f 

Piyasa gözetim ve denetim 
veri tabanı ihtiyacı 
karşılamamaktadır.  

PGD veri tabanının 
geliştirilmesi. 

İş sağlığı ve güvenliği ile iş 
kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesi 
konularında inceleme ve 
araştırma çalışmalarını 
planlamak, programlamak ve 
uygulanmasını sağlamak 

3146 sayılı Kanun 
Madde 12/g 

Proje kabul sürecinde 
kaynak kullanımı ve İSG 
politikalarına uyum dikkate 
alınmalıdır.  

Proje başvuru, kabul, 
izleme ve değerlendirme 
sisteminin geliştirilmesi. 

Faaliyet konuları ile ilgili yayın 
ve dokümantasyon çalışmaları 

3146 sayılı Kanun 
Madde 12/h 

İş kazası ve meslek 
hastalıkları ile ilgili 

SGK istatistiklerinin daha 
kısa sürede resmi olarak 
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yapmak ve istatistikleri 
düzenlemek. 

istatistiklere resmi olarak 
yaklaşık 2 yıl sonra 
ulaşılabilmektedir.  

yayımlanması.  

Meslekî eğitim görenler, 
rehabilite edilenler, özel risk 
grupları ve kamu hizmetlerinde 
çalışanlar da dahil olmak üzere 
tüm çalışanların iş kazaları ve 
meslek hastalıklarına karşı 
korunmaları amacıyla gerekli 
çalışmaları yaparak tedbirlerin 
alınmasını sağlamak 

3146 sayılı Kanun 
Madde 12/i 

Mevzuatın uygulanmasına 
yardımcı araçların 
geliştirilmesi 
gerekebilmektedir.  

İSG profesyonelleri ve 
işverenlerin kullanımına 
yönelik yardımcı araçların 
geliştirilmesi. 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsü Başkanlığı ile İş 
Sağlığı ve Güvenliği Araştırma 
ve Geliştirme Enstitüsü Bölge 
Laboratuvar Müdürlüklerinin 
çalışmalarını düzenlemek, 
yönetmek ve denetlemek. 

3146 sayılı Kanun 
Madde 12/j 

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsü Başkanlığı ve 
Bölge Laboratuvar 
Müdürlüklerinin 
organizasyon yapısı ve 
teknik altyapısının 
geliştirilmesi 
gerekmektedir.  

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsü Başkanlığı ve 
Bölge Laboratuvar 
Müdürlüklerinin 
organizasyon yapısı ve 
teknik altyapısının 
geliştirilmesi. 

İşyerindeki sağlık ve güvenlik 
risklerini önlemek ve koruyucu 
hizmetleri yürütmek üzere 
görevlendirilecek işyeri 
hekimleri, iş güvenliği 
uzmanları ve diğer görevlilerin 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
eğitim ve belgelendirme usul ve 
esaslarını belirlemek. 

3146 sayılı Kanun 
Madde 12/k 

Kişi ve kurumların tüm 
belgelendirme ve vize 
işlemlerini İSG-KATİP 
üzerinden yapabilmesi 
bürokrasiyi azaltacak ve 
hizmet süresini 
kısaltacaktır.  

İSG-KATİP'in 
geliştirilmesi. 

İş sağlığı ve güvenliği alanında 
ölçüm, analiz, teknik kontrol, 
risk analizi ve değerlendirmesi, 
eğitim, danışmanlık, uzmanlık 
hizmetlerini yapmak ve bu tür 
hizmetleri verecek özel ve tüzel 
kişi ve kuruluşların niteliklerini 
belirlemek, yetki vermek, 
yetkilerini iptal etmek, kontrol 
ve denetimini sağlamak. 

* 3146 sayılı 
Kanun Madde 12/l 
* 6331 sayılı 
Kanun Madde 
24/2 

İş hijyeni ölçüm, test ve 
analizleri yapacak özel 
veya kamuya ait kurum ve 
kuruluş laboratuvarlarının 
yetkilendirme işlemlerinin 
e-devlet üzerinden 
yapılabilmesi bürokrasiyi 
azaltacak ve hizmet 
süresini kısaltacaktır.  

İSG-KATİP'in 
geliştirilmesi. 

İşyeri hekimi, iş güvenliği 
uzmanı, diğer teknik ve sağlık 
personel ile işçilere eğitim 
vermek için kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler ve 
Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine göre faaliyet 
gösteren şirketler ile ortak sağlık 
ve güvenlik birimlerini 
yetkilendirmek, gerektiğinde 
yetkilerini iptal etmek, hizmetin 
etkin ve verimli bir şekilde 
verilip verilmediğinin kontrol ve 
denetimini sağlamak, işyeri 
hekimi ve iş güvenliği 
uzmanının eğitimleri sonundaki 
sınavları yapmak veya 

* 3146 sayılı 
Kanun Madde 
12/m 
* 6331 sayılı 
Kanun Madde 
24/2 
* 6331 sayılı 
Kanun Madde 
31/1 

İSG profesyonellerinin 
belgelendirilmesi 
süreçlerindeki verilerin 
İSG-KATİP'e entegre 
edilmesi gerekmektedir.  

İSG-KATİP'in 
geliştirilmesi. 
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yaptırmak, belgelerini vermek, 

İşyerleri tehlike sınıflarının 
belirlenmesi 

6331 sayılı İş 
Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu 
Madde 9/1 

Tehlike sınıfı belirleme 
kriterlerinin geliştirilmesi 
ve mevzuata eklenmesi 
gerekmektedir.  

Tehlike sınıfı belirleme 
kriterlerinin geliştirilmesi 
ve mevzuata eklenmesi. 

İşyeri hekimleri ve iş güvenliği 
uzmanlarının 
görevlendirilmesinde sektörel 
düzenleme yapılması 

6331 sayılı Kanun 
Madde 8/5 

Düzenleme ülkede yeterli 
sayıda İSG profesyonelinin 
bulunması durumunda 
yapılabilecektir.  

Sektör bazlı analiz 
çalışmalarının yürütülmesi.  

İş kazası ve meslek 
hastalıklarının kayıt ve bildirimi 
ile ilgili usul ve esasların 
belirlenmesi 

6331 sayılı Kanun 
Madde 14/5 

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile 
meslek hastalıkları kayıt 
sisteminin geliştirilmesi 
gerekmektedir.  

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu ile 
işbirliğinin geliştirilmesi 

Çalışanın ve işin niteliği ile 
işyerinin tehlike sınıfına göre 
sağlık gözetimi aralıklarının 
belirlenmesi 

6331 sayılı Kanun 
Madde 15/1/b/4 

 Mevzuat ile verilen görev 
yerine getirilmektedir 

 Düzenli durum 
değerlendirmesi sonucunda 
gerekli güncellemelerin 
yapılması. 

Gümrük tarife istatistik 
pozisyonları ve 
tanımları belirtilen eşyanın 
(bedelsiz olarak 
faturalandırılmış 10 kg veya 
daha az ağırlıktaki numune 
hariç) Serbest Dolaşıma 
Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme 
Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, 
Geçici İthalat Rejimi ve 
Gümrük 
Kontrolü Altında İşleme 
Rejimine tabi tutulması halinde 
gümrük beyannamelerinin 
tescilinde, gümrük 
idarelerince, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı (İş Sağlığı ve 
Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) 
tarafından düzenlenecek kontrol 
belgesi aranır. 

* İthalat Tebliği 
(İTHALAT: 
2016/1) EK 3: 
İthalatında belirli 
kurumların belge 
düzenleyeceği 
muhtelif eşya 
listesi (f bendi) 
* 6331 sayılı 
Kanun Madde 
24/2 

Ekonomi Bakanlığı ile 
yetkilerin netleştirilmesi 
konusunda değerlendirme 
yapılması gerekmektedir.  

Ekonomi Bakanlığı ile 
işbirliği yapılması. 

Çalışma Hayatının ilgili 
mevzuat çerçevesinde izlenmesi 
ve teftiş edilmesi 

* ÇSGB Teşkilatı 
Ve Görevleri 
Hakkında Kanun 
(Md. 15) 
* 4857 Sayılı 
Kanun (Md. 91) 
* 6331 Sayılı 
Kanun (Md. 24) 
* 4904 Sayılı 
Kanun 
* 4447 Sayılı 
Kanun 

* Uluslararası standartlar 
göz önünde 
bulundurulduğunda İş 
Müfettişi sayısı yetersizdir. 
* İlgili mevzuat 
hükümlerinin sosyal 
taraflarca yeterince 
benimsenmemiştir. 
* Çalışma hayatına ilişkin 
konularda toplumdaki 
bilinç ve bilgi eksikliği 
vardır. 
* Teftişlerin etkili 
yürütülebilmesi için iş 
müfettişlerine yeterli 
donanım ve araç temin 
edilmesi gerekmektedir. 
* Fiziki ortam yetersizdir.  

* Yeni insan kaynağı 
temini ve mevcut insan 
kaynağının eğitim 
ihtiyacının karşılanması. 
* Sosyal taraflarla 
işbirliğinin artırılması. 
* Sosyal tarafların bilgi 
eksikliğini gidermeye 
yönelik toplantıların için 
yeterli kaynak sağlanması. 
* İş Müfettişlerinin 
rehberlik edebilme ve yol 
gösterme niteliklerini 
arttırıcı eğitim faaliyetleri 
düzenlenmesi. 
* Kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesine yönelik İş 
Müfettişlerinin teknolojik 
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* Büro personeli 
yetersizdir. 

donanım ihtiyacı ile araç 
ihtiyaçlarının karşılanması. 
* Denetimlerin etkinliğinin 
sağlanması açısından 
Kurul Başkanlığının fiziki 
ortam ve teknolojik altyapı 
ihtiyacını karşılayacak 
seviyeden bina 
kiralamasının yapılması  
* Büro personeli 
ihtiyacının karşılanması 

Bakanlık Merkez ve taşra 
teşkilatı ile bağlı ve ilgili 
kuruluşlarının iş ve işlemlerinin 
idari açıdan denetlenmesi. 

·    ÇSGB 
Teşkilatı ve 
Görevleri 
Hakkında Kanun 
(Md. 5) 

* İdari denetim ile görevli 
İş Müfettişi sayı 
yetersizdir. 
* İşlemleri yürüten 
personelin ilgili mevzuat 
çerçevesindeki eğitim 
eksikliği vardır. 
* Bağlı ve ilgili 
kuruluşların merkezden 
bağımsız yapıya sahiptir.  

* Yeni insan kaynağı 
temini ve mevcut insan 
kaynağının eğitim 
ihtiyacının karşılanması. 
* İşlemleri yürüten 
personelin mali hukuk ve 
idari işlemler açısından 
eğitimi. 
* İdari yapıda değişiklik 
yapılarak merkez ile Bağlı 
ve ilgili kuruluşlar 
arasındaki denetim 
ilişkisinin netleştirilmesi. 

Avrupa Birliği Fonlarının 
ülkemizde etkin ve verimli bir 
şekilde yönetilmesini ve 
kullanılmasını sağlamak 

* 2011/15 Sayılı 
Katılım Öncesi 
AB’den 
Sağlanacak 
Fonların 
Yönetimi’ne 
ilişkin 
Başbakanlık 
Genelgesi 
* 27222 sayılı 
Türkiye – Avrupa 
Birliği Katılım 
Öncesi Mali 
Yardım Aracı 
(IPA) Çerçeve 
Anlaşması Genel 
Tebliği 
* 3146 Sayılı 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve 
Görevleri 
Hakkında Kanun 
(Madde 12/A) 

* Sosyal politika ve 
istihdam alanındaki Avrupa 
Birliği fonları konusunda 
gerek ilgili kurumlar 
gerekse sivil toplum 
kuruluşları geçtiğimiz 7 
yıllık dönemde (2007-
2014) kısmen 
bilgilendirilmiştir. Fakat bu 
bilgilendirme yeterli 
değildir. 
* Fonlardan daha fazla 
yararlanmak için 
çalışılması gereken 
kurumların 
çeşitlendirilmesi yararlı 
olacaktır.  
* AB fonlarının gerek IPA 
I gerekse IPA II döneminde 
sözleşmeye bağlanması , 
AB fonlarının ülkemizde 
kullanılması açısından 
gereklidir.  
* Birimin AB ile beraber 
sosyal politika alanında 
ihtiyaç duyulan stratejik 
belge hazırlaması 
gerekmektedir.  

* Gerek akademi, gerekse 
sivil toplum kuruluşlarına 
yönelik bilgilendirme 
faaliyetlerinin arttırılması 
* Fonlardan yararlanan 
kurum sayısının 
arttırılması  
* AB fonlarının 
sözleşmeler yoluyla 
harcanması  
* Sosyal politika 
alanındaki kurumlarla (AB 
dahil) stratejik belge 
hazırlanması ve takip 
edilmesi  

Yurt dışında çalışan 
işçilerimizin çalışma hayatından 
doğan hak ve menfaatlerinin 
korunması ve geliştirilmesi 

* 3146 sayılı ve 
09.01.1985 tarihli, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik 
Bakanlığı’nın 
Teşkilat ve 

*Yurtdışında çalışmaya 
giden vatandaşlarımızın 
ilgili ülke hakkında yeterli 
bilgiye sahip değildir. 

*Genç kuşak 
vatandaşlarımızın 

* Yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımızın çalışma 
hayatına ilişkin haklarının 
korunması ve istihdamına 
katkı sağlanması. 

* Yurtdışındaki 
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Yasal Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar 

Görevleri 
Hakkında Kanun, 
11. Maddesinde 
sayılan görevler 
 

ülkemizle olan bağlarının 
yeterince güçlü değildir. 

 

vatandaşlarımızın 
sorunlarının çözümüne 
yönelik faaliyetlerin 
çeşitlendirilmesi ve 
ülkemizle bağlarının 
güçlendirilmesi 

Çalışma hayatı ilişkin konularda 
eğitim programları hazırlamak, 
eğitim vermek veya eğitim 
hizmeti satın almak, 
sertifikalandırmak, bu konularla 
ilgili araştırmalar yapmak veya 
yaptırmak. 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma 
Merkezi Teşkilat 
Kanunu (Md. 2) 

* Eğitim faaliyetleri kurum 
ÇSG Eğitim Uzmanları ve 
ihtiyaç halinde dışardan 
uzman temin edilerek 
gerçekleştirilmektedir. 
*Eğitimlerin büyük 
çoğunluğu ISG alanında 
yapılmaktadır. 
*Eğitim faaliyetleri çalışma 
hayatının diğer alanlarını 
da kapsayacak şekilde 
yaygınlaştırılmaktadır 

* Eğitim faaliyetlerinin 
çalışma hayatının diğer 
alanlarını kapsayacak 
şekilde genişletilmesi. 
* ÇSG Eğitim Uzmanı 
istihdamı. 

Eğitim, seminer ve konferanslar 
tertip etmek veya bu konularda 
tertiplenmiş eğitim, konferans 
ve seminerlere iştirak etmek. 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma 
Merkezi Teşkilat 
Kanunu (Md. 2) 

Çalışma hayatının farklı 
alanlarında konferans, 
seminer ve eğitimler 
düzenlenmektedir 

* İlgili faaliyetler için 
yeterli bütçenin ayrılması 
* ÇSG Eğitim Uzmanı 
istihdamı                           

İş yerlerinin çalışma mevzuları 
meselelerini inceleyerek 
tavsiyelerde bulunmak; 
İmkanları nispetinde istatistikler 
hazırlamak; Türkçe ve yabancı 
dillerde derleme ve neşriyat 
yapmak. 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim 
ve Araştırma 
Merkezi Teşkilat 
Kanunu (Md. 2) 

* Birçok işyerine gerek 
eğitim düzenlenmesi 
kapsamında gerekse 
çalışma ziyaretleri 
düzenlenerek görüş alış 
verişinde bulunulmakta, 
tavsiyeler yapılmaktadır. 
* Eğitimlere katılan kişilere 
düzenlenen anketlerden 
alınan bilgiler 
doğrultusunda istatistikler 
tutulmakta, fakat geniş 
kapsamlı istatistiki veriler 
elde edilmemektedir. 
* Merkez tarafından birçok 
yayın yapılmakta bunlardan 
bazıları da çeviri 
niteliğindedir. 

İstatistikçi istihdamı 
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Üst Politika Belgelerinin Analizi 

Öncelikli olarak Onuncu Kalkınma Planı ve 65. Hükümet Programı ile Bakanlığımıza verilen görevler ve ilgili ihtiyaçlar aşağıdaki tabloda 
detaylandırılmıştır. 

Tablo 3. Üst Politika Belgeleri İle Verilen Görevler 

Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans Verilen Görev/İhtiyaçlar 

Onuncu Kalkınma Planı Politika paragrafı 354, 445 − Ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını 
destekleyecek şekilde seçici bir yaklaşımla 
nitelikli yabancı işgücünün  artırılması ve yabancı 
kaçak işçi sayısının azaltılması 

Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programı 20-22, 20-4, 20-25, 20-26, 20-29 − Türkiye'de çalışan nitelikli yabancılar ve aileleri 
için düzenlemeler 

− Turkuaz kart sistemi 

65. Hükümet Programı 4. Bölüm: Güçlü Ekonomi − Gerek vatandaşlarımızın yurt dışındaki 
varlıklarının, gerekse yabancı ülke vatandaşlarının 
Türkiye’ye yatırım yapmak amacıyla sahip 
oldukları kaynakları ülkemize getirebilmelerini 
teşvik edecek yasal düzenleme 

Onuncu Kalkınma Planı Politika Paragrafı 255, 313, 351, 380, 385 − Güvenceli esnek çalışma yaklaşımının 
benimsendiği bir işgücü piyasasının oluşturulması  

Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programı 8-29, 8-30 − Esnek çalışma ile ilgili farkındalık artırıcı çalışma 

− Yeni esnek çalışma sistemlerini içeren mevzuat 
çalışması 

65. Hükümet Programı 3. Bölüm: İnsani Kalkınma − Ar-Ge ve tasarım personelinin esnek çalışması 

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması 
Eylem Planı 

− Güvenceli esnekliğe yönelik mevzuat 

Onuncu Kalkınma Planı Politika paragrafı 249, 251, 351, 452 − Kadınların karar alma mekanizmalarında daha 
fazla yer almaları, istihdamının artırılması 

− Kadınlara yönelik iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı 
nitelikte uygulamalar 

− Özellikle kadınların iş hayatına katılımının 
artırılması 

Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programı 8-4, 8-9, 8-12 − İşgücü piyasasında kadınlar ve erkekler arasında 
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Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans Verilen Görev/İhtiyaçlar 

eşit muameleyi öngören düzenlemeler, AB 
normları ile uyumlaştırma 

− Bilinç artırmaya yönelik etkinlikler 

65. Hükümet Programı 3. Bölüm: İnsani Kalkınma − Gençler, kadınlar gibi toplumun farklı kesimlerinin 
ekonomik büyümeden pay alması 

− Kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik 
kolaylaştırıcı uygulamalar 

− Kadın, çocuk, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın 
güvenlik hizmetlerine erişimini kolaylaştıran 
politikalar 

− Engelli genç ve çocuklar için hizmetler 

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının 
Artırılması Eylem Planı 

− Kadınların işgücüne katılma oranı ve istihdamının 
artırılması, kayıt dışı istihdam ile mücadele 
edilmesi 

− Genç işsizliğin azaltılması 

− Engellilerin işgücüne katılım oranı ve istihdamının 
artırılması 

− Uzun süreli işsizlerin işe dönüşünün 
hızlandırılması 

− Ayrımcılıkla mücadeleye yönelik düzenlemeler  

Onuncu Kalkınma Planı Politika paragrafı 262, 264, 267 − Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin önlenmesi 

Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programı 22-17 − Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik mevzuat 

65. Hükümet Programı 3. Bölüm: İnsani Kalkınma − Kadınlar, çocuklar ve engellilere yönelik 
kolaylaştırıcı uygulamalar 

− Kaliteli bir aile ortamı, çocuk hakları 

− Çalışan, çalıştırılan ve risk altında olduğu tespit 
edilen çocuklar ve ailelerine yönelik programlar 

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi − Eylem Planı Tedbir: 7.2,7.3,7.5 

− Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü 

− Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi için Zamana Bağlı 
Politika ve Program Çerçeve Belgesi 
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Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans Verilen Görev/İhtiyaçlar 

Onuncu Kalkınma Planı Politika paragrafı 355 − Yurtdışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının 
çözümüne yönelik faaliyetler 

Onuncu Kalkınma Planı Politika paragrafı 313, 323, 659, 809, 889 − Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün geliştirilmesi, denetim ve teşvik 
uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği 
standartlarına uyumun artırılması ve bu alanda 
yeterli sayı ve nitelikte uzman personel 
yetiştirilmesi 

− Piyasa gözetim ve denetim sisteminin etkin 
işlemesi 

− Madencilik sektörünün iş güvenliği ve 
çevre mevzuatına uyumu 

− İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamaları 

Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programı  8-28 − Fazla çalışma süreleri odaklı teftiş programları 

65. Hükümet Programı 3. Bölüm: Çalışma Hayatı 
4. Bölüm: Güçlü Ekonomi 
Enerji Güvenliği 
İnşaat, Teknik Müşavirlik ve Müteahhitlik 

− Çalışan kesimlerimizin iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması 

− Avrupa Birliği ve ILO standartlarını esas alarak 
oluşturulmuş İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem 
Planı’nın hayata geçirilmesi 

− Madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerinin artırılması 

− İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarının geliştirilmesi 

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planları 
Sektör Stratejileri 

− İnşaat Sektörü Tedbir: 3.1,3.2 

− Sağlık Sektörü Tedbir: 3.1 

− Tekstil ve Hazır Giyim Tedbir: 4.1,4.2 

− Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının 
Artırılması Tedbir: 3.3 

Onuncu Kalkınma Planı Politika paragrafı 228, 377 − Sendikal haklar ile grev hakkına getirilen 
sınırlamaların kaldırılmış olması, memurlara 
ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme 
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Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans Verilen Görev/İhtiyaçlar 

hakkı tanınmış olması 

Onuncu Kalkınma Planı Politika paragrafı 935, 1093,318, 319, 322, 328  − IPA kapsamındaki ekonomik ve sosyal uyuma 
yönelik fonların, oluşturulan koordinasyon ve 
izleme mekanizmalarıyla etkili bir şekilde 
yönetilmesi 

− Bu fonların kullanımında, bölgesel ihtiyaç ve 
öncelikler ile ulusal kaynaklarla tamamlayıcılığın 
esas alınması 

− AB’den ülkemize sağlanan mali yardımların ulusal 
önceliklerimiz de dikkate alınarak daha verimli ve 
etkili bir biçimde kullanılması  

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi − Eylem Planı Tedbir: 7.4,  

− Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının 
Artırılması Tedbir: 5.3 

− Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi Tedbir 
1.1; 1.2; 2.3;  

− İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin 
Sağlanması Tedbir 2.2 

Onuncu Kalkınma Planı Politika paragrafı 443 − Beşeri sermayenin geliştirilmesi, işgücü 
piyasasının etkinleştirilmesi, teknoloji ve yenilik 
geliştirme kapasitesinin artırılması, fiziki 
altyapının güçlendirilmesi ve kurumsal kalitenin 
iyileştirilmesi 

Onuncu Kalkınma Planı Politika paragrafı 379,380,381,382,383,384, 387 − Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar 
bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel 
verimliliğinin yükseltilmesi 

− Hizmet içi eğitim uygulamalarının 
yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin 
bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, 
kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel 
alınması, uygun kurumlardan 
başlanarak esnek çalışma biçimlerinin 
yaygınlaştırılması ve işlevsel bir performans 
değerlendirme sisteminin geliştirilmesi 
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Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans Verilen Görev/İhtiyaçlar 

Kamu sektöründe hizmet kalitesi ve 
personel verimliliğini yükseltecek bir insan 
kaynağı yönetim modeli oluşturulması 

− Kamu sektöründe işe alım ve terfi 
sürecinin  liyakat, şeffaflık, nesnellik, kurallılık 
temelinde iyileştirilmesi, çalışanların niteliklerine 
uygun kariyer planlaması yapılması 

− Kariyer mesleklerde nitelikli insan 
gücü istihdamının teşvik edilmesi 

− Kamu personelinin verimliliğinin artırılması 
amacıyla etkin bir performans sistemi 
oluşturulması 

− Hizmet içi eğitim uygulamasının, akredite edilmiş 
program ve kuruluşlar aracılığıyla kamu 
çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran, 
uzaktan eğitim sistemleri de kullanılmak suretiyle 
kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülmesi 
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Faaliyet Alanlarımız, Ürün ve Hizmetlerimiz 

Yaptığımız analiz sonucunda, Bakanlığımızın faaliyet alanları 11 ana başlık altında 
birleştirilmiş, sunduğumuz ürün ve hizmetler de bu başlıklar altında belirlenmiştir. 

Tablo 4. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler 

FAALİYET ALANI ÜRÜN / HİZMETLER 

1-Mevzuat ve 
Standardizasyon  

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında hazırlanan ikincil düzenlemeler 

KKD mevzuatı 

İSG konusunda hazırlanan standartlar 

Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanması 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda öngörülen işlerin yapılması 

Uluslararası İşgücü  Kanununda öngörülen işlerin yapılması 

2-Politika/Program 
Geliştirme ve İzleme 

Ulusal İSG Konseyi  Sekretaryası 

Ulusal İSG Politika Belgesi ve Eylem Planının hazırlanması, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi 

Çalışma mevzuatı ve istihdam politikası ile ilgili tasarıları ve kalkınma planları ve 
yıllık programlarda yer alan genel politika içinde mahalli ve sektörel bazda 
istihdam programlarının hazırlanması 

İstihdamdaki gelişmelerin izlenmesi ve istihdamı sağlayıcı tedbirlerin alınması, 
üretimde emek verimliliğini yükselten politikaların geliştirilmesi 

3-Yetkilendirme  

İSG profesyonellerinin belgelendirilmesi 

OSGB’lerin belgelendirilmesi 

Eğitim kurumlarının belgelendirilmesi 

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarların belgelendirilmesi 

Tehlikeli kimyasal ithal eden firmalara kontrol belgesi düzenlenmesi 

Pnömokonyoz okuyuculuğu belgelendirilmesi 

Asbest söküm uzmanlığı belgelendirilmesi 

KKD konusunda onaylanmış kuruluşların belgelendirilmesi 

4-İş Sağlığı ve Güvenliği 
Denetim  

OSGB’lerin denetimi 

Eğitim kurumlarının denetimi 

İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuvarlarının denetimi 

KKD ürünleri ve KKD alanında onaylanmış kuruluşların denetimi 

5-Denetim ve Rehberlik 

Çalışma hayatının izlenmesi ve teftiş edilmesi 

Rehberlik ve yol göstericiliği esas alan, risk odaklı önleyici denetimler ile sosyal 
tarafların bilinç ve duyarlılığının arttırılması 

Bilinçlendirme Toplantıları düzenleyerek çalışma hayatına ilişkin konularda sosyal 
tarafların farkındalığının arttırılması 

Bilgilendirme Materyalleri (kitap, kitapçık, vb.) düzenleyerek sosyal tarafların 
bilinç ve duyarlılığının arttırılması 

Kurul Başkanlığına intikal eden şikayet ve ihbar dilekçelerine yönelik inceleme ve 
denetim yaparak şikayetlerin çözüme kavuşturulması. 

Bakanlık Merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının iş ve işlemleri 
ile hesaplarının idari açıdan bakan adına denetlenmesi. 

6-İzleme, Koordinasyon 
ve İşbirlikleri 

İşçi, işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, çalışma barışını sağlayıcı tedbirlerin 
alınması 

Yüksek Hakem Kurulu ile Bakanlık arasındaki ilişkilerin yürütülmesi 
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FAALİYET ALANI ÜRÜN / HİZMETLER 

Toplu iş sözleşmesinde arabuluculukla ilgili işlemlerin yapılması 

İkili Mutabakatlar 

İş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine yönelik işbirlikleri ve projelerin 
yürütülmesi 

7-Tanıtım ve 
Bilgilendirme  

İSG Haftası 

İSG Konferansı 

Seminerler, Toplantılar, Fuar ve organizasyonlar, Çalıştaylar 

Yayın ve Dokümantasyon Faaliyetleri 

8-Fon Yönetimi 

AB Katılım Süreci Kapsamında, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program 
Otoritesi olarak, İstihdam, Eğitim, Sosyal Politika alanlarında stratejilerin 
geliştirilmesi 

Ülkemiz önceliklerine uygun stratejileri AB ve diğer dış kaynaklı fonlarla 
uygulamak için proje geliştirilmesi 

Uygulanacak projelerin teknik hazırlıklarının gerçekleştirilmesi 

İhale süreçlerinin baştan sona yönetilmesi 

Projelerin uygulanması 

Uygulanan projelerin izleme ve değerlendirmesi 

9-AB Uyum  
AB Müktesebatının üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program çerçevesinde gerekli 
mevzuat uyum çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

AB Müzakerelerine ilişkin hazırlıkların yapılması ve koordinasyonun sağlanması 

10-Eğitim  

Çalışma Hayatı ile ilgili eğitimler 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili eğitimler 

Pnömokonyoz okuyuculuğu eğitimi 

Asbest söküm uzmanlığı eğitimi 

11-Yurtdışı  
Yurt dışında çalışan işçilerimizin çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerinin 
korunması ve geliştirilmesi 

 

Paydaş Analizi 

İç ve dış paydaşlarımız analiz edilerek, önceliklendirilmiş, daha sonra Bakanlığımız hizmet ve 
ürünleri ile ilişkilendirilerek aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir. 

Tablo 5. Paydaşlarımız 

Paydaş Adı 
İç Paydaş/Dış 
Paydaş 

Önem 
Derecesi 

Etki 
Derecesi 

Paydaş 
Puanı 

Önceliği 

Çalışanlar  Dış Paydaş 5 5 25 Yüksek 

İşverenler Dış Paydaş 5 5 25 Yüksek 

Sosyal Taraflar (Sendika ve 
Konfederasyonlar) 

Dış Paydaş 5 5 
25 Yüksek 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 
Kuruluşları 

Dış Paydaş 4 5 
20 Yüksek 

İSG Profesyonelleri Dış Paydaş 5 4 20 Yüksek 

İSG Hizmeti Veren Kuruluşlar Dış Paydaş 4 5 20 Yüksek 

ILO ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Dış Paydaş 5 4 20 Yüksek 

Bakanlık Çalışanları İç Paydaş 5 4 20 Yüksek 

Bağlı ve İlgili Kurum ve Kuruluşlarımız Dış Paydaş 5 4 20 Yüksek 

Özel Politika Gerektiren Gruplar Dış Paydaş 5 3 15 Orta 
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Paydaş Adı 
İç Paydaş/Dış 
Paydaş 

Önem 
Derecesi 

Etki 
Derecesi 

Paydaş 
Puanı 

Önceliği 

Üst Politika Belgeleri Kapsamında Birlikte 
Çalışılacak Kamu İdareleri 

Dış Paydaş 4 4 
16 Orta 

Vatandaşlarımız Dış Paydaş 5 3 15 Orta 

Çalışan Yabancılar Dış Paydaş 5 3 15 Orta 

TBMM Dış Paydaş 4 4 16 Orta 

Başbakanlık Dış Paydaş 4 4 16 Orta 

Üniversiteler Dış Paydaş 4 3 12 Orta 

Yargı Organları Dış Paydaş 4 4 16 Orta 

Sivil Toplum Kuruluşları Dış Paydaş 3 4 12 Orta 

Valilikler Dış Paydaş 3 4 12 Orta 

Mahalli İdareler Dış Paydaş 3 4 12 Orta 

Diğer Kamu İdareleri Dış Paydaş 3 2 6 Düşük 

 

Lejant 

1 - 8 Düşük 

9 - 17 Orta 

18 -25 Yüksek 
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Tablo 6. Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi 

 



26 
 

Kuruluş İçi Analiz 

Kurum Kültürü Analizi 

Kurum kültürü analizi yapmak amacıyla hazırlanan "Kurumsal Kültür Anket" formu 2016 
Temmuz ayının ikinci haftasında Bakanlığımız çalışanlarına uygulanmıştır. Söz konusu anket 
çevrimiçi olarak 413 personel tarafından doldurulmuştur. 

Ankete katılan 413 çalışandan %57,4’üne karşılık gelen 237’si erkek ve %42,6’sına karşılık 
gelen 176’sı kadındır. Ankete katılanların %48,4’ünü üniversite mezunları oluşturmaktadır. 

Ankete katılanların; 

• %76’sı görev tanımının ve yaptığı işin açık ve net olduğunu, 

• %80’i çalışma arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden memnun olduğunu, 

• %75’i çalıştığı birim yöneticilerine her zaman kolaylıkla ulaşabildiğini, 

• %77,7’si Bakanlığımız misyon, vizyon, amaç ve hedeflerini bildiğini, 

• %54,5’i çalışma ortamından memnun olduğunu, 

• %48,2’si çalıştığı birim yöneticilerinin işle ilgili kararlarda fikrini aldığını, 

• %46,7’si işinin gerektirdiği her türlü hizmet içi eğitimden yararlanabildiğini, 

• %34,9’u iş yerinde insan kaynaklarına ve yönetime önem verildiğini  

belirtmişlerdir. 

Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek amacı altında hedef ve stratejiler belirlenirken anket 
sonuçları dikkate alınmıştır.  

İnsan Kaynakları ve Yetkinlik Analizi 

Bakanlığımızda çalışan personel sayısı 2.573’dür. Toplam personelin yaklaşık %34’ü kadın 
%66’sı erkek’tir. Toplam personelin yaklaşık %66’sı üniversite mezunudur. 

Tablo 7. Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Eğitim Durumları (Ağustos 2016) 

Toplam hizmet süresi 21 yıl ve üzeri olanlar toplam personelin yaklaşık %34’ünü 
oluşturmaktadır. 

Toplam hizmet süresi 0-10 yıl olanlar ise toplam personelin yaklaşık %50’sini 
oluşturmaktadır.  

Eğitim durumu 

Çalışanlar 

Kadın   Erkek   Toplam   

Sayı % Sayı % Sayı % 

İlkokul 1 0,04 3 0,12 4 0,16 

Ortaokul 3 0,12 24 0,93 27 1,05 

Genel, mesleki veya teknik lise 80 3,11 140 5,44 220 8,55 

Yüksek Okul 86 3,34 83 3,23 169 6,57 

Üniversite 528 20,52 1.180 45,86 1.708 66,38 

Yüksek Lisans (Master), Doktora 168 6,53 277 10,77 445 17,29 

Toplam 866 33,66 1.707 66,34 2.573 100,00 
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Tablo 8. Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Hizmet Süreleri (Ağustos 2016) 

Toplam hizmet süresi 

Çalışanlar 

Kadın Erkek Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

0–5 yıl 253 9,83 404 15,70 657 25,53 

6–10 yıl 211 8,20 407 15,82 618 24,02 

11–15 yıl 59 2,29 151 5,87 210 8,16 

16–20 yıl 58 2,25 152 5,91 210 8,16 

21 yıl ve üzeri 285 11,08 593 23,05 878 34,12 

Toplam 866 33,66 1.707 66,34 2.573 100,00 

Bakanlığımızda görev yapan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun öngördüğü 
zorunlu eğitimlerin yanı sıra moral, motivasyonunun ve dolayısıyla verimliliğinin artırılması, 
dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin yakından takip edilmesi, değişimlere hızla adapte 
olunması, vatandaş merkezli bir hizmet anlayışının yerleştirilmesi amacıyla çeşitli eğitimler 
verilmektedir. 

Bakanlığımız ile Gazi Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında yapılan tezsiz 
yüksek lisans protokolleri çerçevesinde, personelin talebi dikkate alınarak farklı anabilim 
dallarında ve bölümlerde tezsiz yüksek lisans yapma imkanı sağlanmıştır. 

Temmuz 2016 tarihinde bakanlık çalışanlarına yönelik kurumsal kültür anketi yapılmıştır. 
Ankete katılanların %85,2’si yaptığı işi yerine getirecek yeterli bilgi ve yetkiye sahip 
olduğunu belirtmiştir. 

Stratejik Planın “H3.2: Etkin insan kaynağı yönetim modeli geliştirmek” hedefi altında 
“yetkinlik envanter sisteminin kurulması” ve “norm kadro” projelerine yer verilmiştir. 

Fiziki Kaynak Analizi 

Bakanlık merkez, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme 
Enstitüsü Başkanlığı toplam 77.133 m2 alanda hizmet vermektedir.  

Bakanlık Merkez Binası; 5 bloktan oluşmaktadır 

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı; Çankaya’da bulunan hizmet binasının 
kullanım alanı 4.000 m2’dir 

İstanbul yolu üzerinde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 
Başkanlığının toplam kullanım alanı 5.000 m2 olup laboratuvarla birlikte 10.000 metrekaredir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) Hizmet Binası: 
Havaalanı yolu 10. Km. de 13.243 �� alan üzerinde A, B ve C Bloktan oluşmaktadır. A Blok: 
İdari Bina; B Blok: Eğitim Salonları ve Konferans Salonu ve C Blok: Sosyal Tesisler olarak 
kullanılmaktadır. 

ÇASGEM hizmet binasında 200 kişilik 1 konferans salonu, 1 toplantı salonu, 9 dershane, 1 
kütüphane, idari bürolar, 166 yatak kapasiteli 88 adet oda ve 176 kişilik yemekhane 
bulunmaktadır. 

Bakanlığımız hizmet binasında 1 tane yemekhane ve kreş mevcuttur. 
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Bakanlığımız kullanımında 37 adet lojman bulunmaktadır.  

Kurumsal kapasitede meydana gelen artış neticesinde Bakanlığımız mevcut hizmet binası 
fiziki kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığı, Avrupa 
Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
Laboratuvar Müdürlükleri (Kayseri, İzmir, Adana, Kocaeli, İstanbul) için uygun kapasite ve 
fiziki ortama sahip hizmet binalarının kiralanması veya satın alınması düşünülmektedir. 

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi 

Ağ ve İletişim; Bakanlığımızda kablolu ağ ve kablosuz ağlar için VLAN yapısı 
bulunmaktadır. Kablosuz tarafta misafir ve personel ağı için ayrı VLAN`lar bulunmaktadır. IP 
telefon için ise VOIP VLAN bulunmaktadır. Bölgelerle aramızda MPLS VPN ağı 
bulunmaktadır. 

Sunucular tarafında; sanallaştırma platformumuz bulunmaktadır. Bu platformun üzerinde 
Microsoft Server ve Linux serverlar bulunmaktadır. Web tarafında da IBM Weblogic Server 
bulunmaktadır. 

Veri tabanı tarafında; Oracle ve MSSQL veritabanları bulunmaktadır. 

Siber saldırılara karşı koymak ve kurumsal açıklıkları minimize etmek için Kurumumuzda 
Güvenlik Duvarı, IPS, URL Filtering, APT(zero day)cihazı aktif olarak çalışmaktadır. 

Servis sağlayıcısı üzerinden DDOS ataklarına karşı koruma hizmeti alınmaktadır. 

Son kullanıcı tarafında ise mevcut Antivirüs sistemiyle kullanıcı bilgisayarlarının güvenliği 
sağlanmaktadır. Mevcut Antivirüs sisteminin güncellemeleri düzenli olarak yapılmaktadır. 

Aktif network, firewall ve sunucuların tümü yedekli çalışmaktadır. Kurumun kullandığı 
internet telefon hizmeti için ilgili servis sağlayıcıdan farklı lokasyonlardan yedekli hizmet 
alınmaktadır. 

Veri merkezini besleyen enerji ve soğutma üniteleri yedekli çalışmaktadır. Kısaca veri 
merkezinde bulunan tüm sistemler oluşabilecek aksaklığı minimize etmek için yedekli 
çalışmaktadır. 

Bunun dışında oluşabilecek fiziksel sorunlarla ilgili (yangın, deprem, sel vb.)veri kaybı riskini 
minimize etmek amacıyla TÜRKSAT`la Bakanlığımız arasında yapılan anlaşma gereği 
FKM(Felaket Kurtarma Merkezimiz) sistemimiz TÜRKSAT’ın Gölbaşı yerleşkesinde aktif 
olarak barındırılmaktadır. 

Ayrıca Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız Ocak 2016 itibarıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olup iş ve işlemler bu standarda göre yapılmaktadır.  

Veri merkezinde bulunan tüm ürünler için Kurumsal lisanslama mevcuttur.(Microsoft tüm 
ürünleri, Oracle veri tabanı, Antivirüs, VOIP Santral ve tüm güvenlik ürünleri) 
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Tablo 9. Bakanlığımızdaki Mevcut Yazılımlar ve Veritabanları: 

 Yazılım Veri tabanı  Yazılım Veri tabanı 

1 Yabancıların Çalışma İzni Projesi Oracle 9 İSG HİSİP Projesi Oracle 

2  Sendika Yetki Projesi Oracle 10 EDYS Projesi SQL Server 

3 Çalışma İstatistikleri Bilgi 
Sistemi 

SQL Server 11 Tarama Modülü Projesi SQL Server  

4 Bölge Otomasyon Sistemi Oracle 12 Anket Projesi Oracle 

5 Sendika Kütük ve İstatistik 
Projesi 

Oracle 13 E-Bordro Projesi Oracle 

6 E-Kütüphane Projesi Oracle 14 E-Personel Projesi Oracle 

7 İSG Katip Projesi Oracle 15 İTOS Projesi  Oracle 

8 İSG Bildirim Projesi Oracle    

Yapılan analiz sonucunda geliştirilmesi/tedarik edilmesi gereken bilişim ögeleri aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir: 

1. e-dönüşüm projesi kapsamındaki bileşenler 
1.1. Yönetim Bilgi Sistemi projesi (YBS) 
1.2. Bireysel Etkinlik Sistemi 
1.3. e-personel 
1.4. e-sınav 
1.5. e-başvuru 
1.6. Bilgi Edinme 
1.7. Dava Takip Uygulaması 
1.8. Kurumsal Risk Yönetimi 
1.9. Daire Tabipliği/ Lojman Takip 
1.10. Vatandaş Talep 
1.11. Faaliyet Bildirim 
1.12. Eğitim Sertifikasyon Uygulaması 
1.13. Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru ve Değerlendirme Sistemi'nin yeniden 

kurulması 
2. Yurt Dışı Eğitim Bilgi Sistemi 
3. Yetkinlik Envanter Sistemi 
4. Altyapı güçlendirme projesi kapsamında ihtiyaç duyulan lisansların ve donanımların 

tedarik edilmesi 

Mali Kaynak Analizi 

2014-2018 Stratejik Planı çerçevesinde hazırlanan Performans Programları için, Stratejik 
Amaçlar ve Stratejik Hedeflere yönelik yıllık Performans Hedefleri ve faaliyetleri 
gerçekleştirmek üzere Bakanlığımız genel bütçesinden, döner sermayeden ve yurtdışı 
kaynaklardan bütçe ayrılmaktadır.  

Yıllar itibarıyla, 2014 yılı için genel bütçeden ayrılan kaynağın %84,8’i, 2015 yılı için genel 
bütçeden ayrılan kaynağın %72,7’si, 2016 yılı için genel bütçeden ayrılan kaynağın %72,2’si 
performans programları ile ilişkilendirilmiştir.  

Genel bütçeden ayrılan kaynağın dışında, 2014 yılında performans programında yer alan 
faaliyetler için ayrılan kaynağın %2,3’ü döner sermayeden, %1,1’i yurtdışı kaynaklardan, 
2015 yılı için %3,7’si döner sermayeden, %6,7’si yurtdışı kaynaklardan, 2016 yılı için ise 
%3’ü döner sermayeden, %17,4’ü yurtdışı kaynaklardan oluşmaktadır.  
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Tablo 10. Tahmini Kaynak 

Kaynaklar Planın 1.yılı Planın 2.yılı Planın 3.yılı Planın 4.yılı Planın 5.yılı Toplam Kaynak 

Genel Bütçe  303.530.000 314.445.000 336.281.000 353.095.050 370.749.803 1.678.100.853 

Döner Sermaye 9.795.600 10.285.380 10.799.649 11.339.631 11.906.613 54.126.873 

Dış Kaynak 69.233.098 1.000.000 0 0 0 70.233.098 

TOPLAM 382.558.698 325.730.380 347.080.649 364.434.681 382.656.416 1.802.460.824 

PESTLE Analizi 

PESTLE Analizi için ayrı bir çalıştay düzenleme ihtiyacı duyulmamıştır. Çalışanlara yönelik 
anket uygulaması, Ulusal İstihdam Stratejisi çalışmaları, GZFT analizi, Üçlü Danışma Kurulu 
toplantıları, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantıları ile alınan geri bildirimler bu 
kapsamda değerlendirilerek hedeflere yansıtılmıştır.  

GZFT Analizi 

Paydaşlarla gerçekleştirilen GZFT analizi bulguları ile bulgular temelinde geliştirdiğimiz 
stratejiler aşağıdaki tablolarda özetlenmektedir. 

Tablo 11. Güçlü, Zayıf Yönler ile Fırsat ve Tehditler (GZFT)  

İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 

Nitelikli genç ve yetişmiş 
insan gücüne sahip 
olunması 

Çalışma ortamının fiziksel 
yetersizliği 

Kayıt dışılık ile ilgili 
bilincin ve bu yöndeki 
kararlılığın artması 

Sosyal güvenlik 
sistemindeki finansman 
açığı 

Vatandaşın sorunlarına 
çözüm bulacağı; istek, 
öneri, ihbar ve 
şikâyetlerini iletebileceği 
bir iletişim merkezine 
sahip olunması (Alo 170) 

Nitelikli personelin etkin 
kullanılamaması 

İş hayatının sürekli 
gelişime açık dinamik bir 
yapıya sahip olması 

Kayıt dışı istihdam 
oranının yüksek olması 

Sosyal taraflarla güçlü 
ilişkilerin olması 

Bakanlığın ve iş 
mevzuatının topluma ve 
çalışanlara yeterli 
düzeyde  
tanıtılamaması 

Hükümet politikalarında 
mesleki eğitimin ön plana 
çıkması 

Nitelikli işsizlerin 
sayısının artması 

Avrupa Birliği Mali 
Yardım Aracı (IPA) 
çerçevesinde İnsan 
Kaynaklarının 
Geliştirilmesi Bileşeninde 
program otoritesi 
olunması 

Kurum kültürünün yeterli 
düzeye ulaşmaması 

Teknolojik gelişmelerin iş 
sağlığı ve güvenliği 
alanına olumlu etkisi 

Sendikal örgütlenme 
oranının düşük olması 

Çalışma hayatında etkili 
rehberlik ve denetim 
yapabilecek potansiyelde 
 bir yapıya sahip olunması 

Stratejik yönetim 
anlayışının istenilen 
seviyede olmaması 

İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda toplumsal 
bilincin artması 

Eğitim-istihdam 
ilişkisinin zayıf olması 

Kayıt dışı istihdamın 
azaltılmasında etkili rol 

Personele yurtdışında 
sağlanan kişisel gelişim 
ve kariyer imkânların 

Nitelikli ve genç insan 
kaynağının çalışma 

İşgücü piyasasının yerel 
ve sektörel istihdam 
ihtiyaçlarına uyum 
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İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler 

oynanması kullanımında yaşanan 
sorunlar 

hayatına katılması sağlayamaması 

Eğitim ve araştırma 
merkezlerine sahip 
olunması 

Personelin motivasyon 
eksikliği 

Bakanlığın görev alanına 
giren konularda kitle 
iletişim araçlarının 
toplumun bilinç düzeyi 
üzerindeki olumlu etkisi 

Teknolojik gelişmeler 
sonucu emek yoğun 
işgücü talebinin azalması 

Hizmetlerin elektronik 
ortamda hızlı, güvenilir ve 
şeffaf olarak sunulması 

Bakanlık merkez birimleri 
arasındaki veri 
paylaşımının yetersizliği 

Kamu, sivil ve 
uluslararası kuruluşlar 
arasındaki işbirliklerinin 
artması 

İç ve dış göçün istihdama 
olumsuz etkisi 

Etkin ve güçlü bağlı-ilgili 
kuruluşlara sahip 
olunması 

Bakanlık ve bağlı/ilgili 
kuruluşlar arasında bilgi 
paylaşımı ve 
koordinasyon konusunda 
yaşanan sorunlar 

Ülkemizde sosyal 
sorumluluk bilincinin 
artması 

Küçük ölçekli işyerlerinin 
fazlalığı 

Uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği içinde olunması 

Bakanlık ve bağlı/ilgili 
kuruluşlar arasında 
politika geliştirme, 
uygulama ve hesap verme 
konularındaki 
sorumluluklar ile ilgili 
yaşanan sorunlar. 

Bilgi işlem 
teknolojilerinin 
gelişmekte olması 

İstihdamın yoğun olduğu 
küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin rekabet 
gücünün zayıf olması 

Yurtdışında çalışan 
vatandaşlarımıza 
bulundukları ülke 
mevzuatı doğrultusunda  
hizmet sunuluyor 
olunması 

  Ekonomik büyümenin 
istihdama olumlu etkisi 

Ekonomik 
dalgalanmaların işgücü 
piyasası üzerindeki 
olumsuz etkisi 

Toplumun her kesimini 
ilgilendiren bir bakanlık 
olması 

    Yatırımcıların işgücü 
maliyetinin daha düşük 
olduğu ülkelere 
yönelmeleri 

İstihdamın artmasına 
yönelik politikalarda 
belirleyici rol oynaması 

    Kamu kuruluşları 
arasındaki veri 
paylaşımının yetersizliği 

Mevzuat alt yapısının 
güçlü olması 

    Nitelikli işgücündeki 
sirkülasyon oranının 
yüksekliği 

       AB ilişkilerindeki 
belirsizlik 

 

GZFT Analizine bağlı stratejiler ise aşağıdaki şekilde oluşturulmuş olup, ayrıca “e-dönüşüm” 
kapsamındaki muhtelif alt projelerle faaliyetlere yansıtılmıştır. 
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Tablo 12. GZFT Stratejileri 

 Fırsatlar Tehditler 

Güçlü 
Yönler 

− Sosyal tarafların bilinç 
seviyesini/farkındalığını artırmak 

− Faydalanıcı kurum ve kuruluşların, proje 
hazırlama ve yönetimi konusunda kurumsal 
kapasitelerini artırmak 

− Ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek 

− Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
ülkemize dönerek işgücü piyasasına ve 
sermaye yatırımına katkı sağlamasını 
desteklemek 

− Yurt dışı işçi hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması ve etkinliğinin artırılması 

− Yabancı istihdamında kayıt dışılığı 
azaltmak 

− Nitelikli yabancıların istihdamına 
yönelik politikalar ve kurumları 
etkinleştirmek 

− Nitelikli yabancıların ülkemizde 
istihdam edilmesini teşvik etmek 

− Sendikalaşma oranını artırmak 

− Ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek 

Zayıf 
Yönler 

− İzleme ve değerlendirme, bilgi yönetimi, 
süreç ve risk yönetimi, performans yönetimi 
gibi yönetim yaklaşımlarından yararlanmak 

− Faaliyetleri stratejik öncelikler 
doğrultusunda yürütmek 

− Hizmet sunum süreçlerinde standardizasyon 
sağlamak 

− Bakanlığın işlevselliğinin  gözden 
geçirilmesi ve norm kadro çalışmasının 
tamamlanması 

− Bireysel etkinlik sistemini kurmak 

− Yeni model ve yöntemler ışığında eğitim, 
bilgilendirme, uygulama, tanıtım ve etkinlik 
gibi çeşitli argümanları kullanarak kurumsal 
kültür ile çalışanların beceri etkinliklerini 
geliştirmek 

− Sosyal tarafların bilinç seviyesini ve 
farkındalığını arttırmak 

− İnsana yakışır işlerin geliştirilmesi amacıyla 
politika yapma ve uygulama süreçlerini 
güçlendirmek  

− Çalışma ve istihdam alanına ilişkin olarak 
bağlı ve ilişkili kuruluşları da içine alacak 
şekilde tasarlamak 

− Önleyici risk odaklı denetimleri 
yaygınlaştırmak 

− Sosyal tarafların bilinç düzeyini 
arttırmak. 

− İş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
geliştirilmesine odaklanmak 

− Sektörel yaklaşımı esas almak  

− Standartlaşmayı sağlamak 

− Önleyici risk odaklı denetimlere ağırlık 
vermek 
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TESPİTLER VE İHTİYAÇLAR 

Durum Analizi bulguları sonucunda tespitlerimiz ve buna bağlı ihtiyaçlarımız, Amaç ve Hedeflerimizin gerekçelerini oluşturmuş olup aşağıdaki 

tabloda özetlenmiştir: 

Tablo 13. Tespitler ve İhtiyaçlar 

Tespitler İhtiyaçlar Amaçlar Hedefler 

• 10.KP 20 Nolu ÖDÖP Nitelikli İnsan 
Gücü için Çekim Merkezi Programı     

• Nitelikli yabancıların istihdamına yönelik 
mevzuat çalışmalarının tamamlanması   
• Nitelikli yabancıların istihdamına yönelik 
teşviklerin çıkartılması 

Amaç 1: İşgücü Piyasasını Etkinleştirmek 

Hedef 1.1: Nitelikli yabancı işgücünü 
ülkemize kazandırmak 

• 65. Hükümet Programı     

• Nitelikli yabancıların istihdam edilmesini 
teşvik edecek uygulamalar 
bulunmamaktadır.    

• Ülkemizde istihdam edilen yabancılar 
içerisinde nitelikli olanlar azdır. 

• İşçi ve işverenlerin İş Kanununda yer 
alan mevcut esnek çalışma düzenlemeleri 
konusunda eksik bilgiye sahip olması.     

• Farkındalık artırma çalışmalarının 
yapılması. 
• Mevzuat çalışmalarının tamamlanması.  
• Rehberlik odaklı denetimlerin yapılması.   

Hedef 1.2: İşgücü piyasasında güvenceli 
esnekliği sağlamak  

• İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan 
mevzuat düzenlemelerinin İş Kanununda 
yer almaması.     

• Esnek çalışmanın sosyal taraflarca 
yeterince benimsenmemiş olması.   

• 10. KP 8 Nolu İşgücü Piyasasının 
Etkinleştirilmesi Programı.   

 • Ulusal İstihdam Stratejisi İşgücü 
Piyasasında Güvence ve Esnekliğin 
Sağlanması Eylem Planı. 

• Psikolojik taciz olgusuyla mücadele 
kapsamında mevzuatımızdaki 
düzenlemeler yetersizdir.     

 

 

• Psikolojik taciz olgusuyla mücadele 
kapsamında mevzuat düzenlemesi 
yapılması.  
 • Türkiye genelinde işverenlerin engelli 
çalışanlara bakış açıları, işverenlerin bakış 

Hedef 1.3: Özel politika gerektiren 
grupların istihdamını artırmak 



34 

 

Tespitler İhtiyaçlar Amaçlar Hedefler 

• Ülkemizde çalışma hayatında yaşanan 
psikolojik taciz vakalarına ilişkin 
istatistiklerin toplu ve düzenli olarak 
tutulduğu bir veri tabanı bulunmamaktadır.    

açısıyla engelli istihdamını artırmaya 
yönelik olarak gerçekleştirilen mevcut kota 
ve teşviklerin değerlendirilmesi, 
işverenlerin engelli istihdamını artırmaya 
yönelik önerileri ve işveren bakış açısıyla 
şu anda ve gelecekte ihtiyaç duyulacak 
meslek alanları ve işgücü taleplerinin 
belirlenmesi konularının işveren gözüyle 
incelenmesi. 
 • Kadınların çalışma hayatına ilişkin 
hakları konusunda bilinç düzeylerinin 
geliştirilmesi 
• Sosyal taraflarla işbirliğinin artırılması.  
• Özel Politika Geliştirilmesi gereken 
gruplara yönelik özel projeler 
geliştirilmesi.         

• Kadınların çalışma hayatına ilişkin 
hakları konusunda bilinç düzeyleri 
yetersizdir.     

• İşgücü piyasasında engelli istihdamına 
yönelik özellikle beklentiler konusundaki 
veri eksikliği ve engellilerin istihdamı 
konusunda uygulanan zorunlu kota 
sisteminin daha etkin bir şekilde hayata 
geçirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

• İlgili mevzuat hükümlerinin sosyal 
taraflarca yeterince benimsenmemiş 
olması. 

• Ulusal İstihdam Stratejisi Özel Politika 
Gerektiren Grupların İstihdamının 
Artırılması Eylem Planı.     

• 65. Hükümet programı.     

• 10. KP 8 Nolu İşgücü Piyasasının 
Etkinleştirilmesi Programı.  

• Çocuk işçiliği gelişmiş ve gelişmekte 
olan birçok ülkede olduğu gibi, tüm 
önleme çalışmalarına rağmen ülkemizde de 
önemli bir sorun olmaya devam 
etmektedir.     

• Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda 
ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi. 

• Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda 
toplumsal bilinç düzeyi ve farkındalığın 
artırılması   
• Çocuk İşçiliğine yönelik olarak İş 
Müfettişlerinin eğitim ihtiyacının 
karşılanması.  
• Çocuk işçiliğine yönelik özel projeler 
geliştirmek.  
 • Sosyal taraflarla işbirliğinin artırılması  

Hedef 1.4: Çocuk işçiliği ile mücadelenin 
etkinliğini artırmak  

• Eğitim sorunu, çocuk işçiliğinin temel 
nedenlerinden biridir. Aynı zamanda 
yoksulluğun da temel 
belirleyicilerindendir.    
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Tespitler İhtiyaçlar Amaçlar Hedefler 

• Eğitim düzeyi düşük olan yetişkin bireyin 
yeterli bilgi ve beceri düzeyine sahip 
olmayışı çoğunlukla işsiz kalmalarına veya 
düşük ücret karşılığında çalışılmalarına, bu 
durum ailenin yoksulluğu ve dolayısıyla 
çocuğun gelirine ihtiyaç duymasıyla 
sonuçlanmaktadır.     

• İlgili mevzuat hükümlerinin sosyal 
taraflarca yeterince benimsenmemiş 
olması.  

• 10. KP 22 Nolu Ailenin ve Dinamik 
Nüfus Yapısının Korunması Programı.   

• Ulusal İstihdam Stratejisinin İstihdam-
Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi 
Politika Ekseni     

• Çocuk işçiliğine yönelik denetimlerin 
yeterince etkin olmaması. 

• 10.KP 355 Nolu Politika Paragrafı.     • Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
çalışma hayatına ilişkin haklarını korumak 
ve istihdamına katkı sağlamak. 

Hedef 1.5: Yurt dışı işçi hizmetlerini 
yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak  

• Yurt dışında çalışmaya giden 
vatandaşlarımızın ilgili ülke hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmaması.     

• Yurt dışı STK, yurt içi işverenler, yurt 
dışında yaşayan vatandaşlar arasında 
yeterli koordinasyonun olmaması. 

• Teknolojik gelişmeler, değişen çalışma 
koşulları ve ihtiyaçlara göre (AB 
Direktiflerindeki ve standartlardaki 
değişimler) yeni düzenlemeler 
gerekebilmektedir.     

• Mevzuat metinlerinin ihtiyaçlar 
doğrultusunda güncellenmesi. 
• Ulusal Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin 
etkinleştirilmesi. 
• İşbirliklerinin etkinliğinin arttırılması.  
• Birimler arası iletişimin arttırılması.  
• Farklı alanlara yönelik standart 
ihtiyacının belirlenmesi. TSE ile 
işbirliğinin arttırılması. 

Amaç 2: Sağlıklı, güvenli ve güvenceli bir 
çalışma ortamı oluşturmak 

Hedef 2.1: İş sağlığı ve güvenliği 
standartlarını Avrupa Birliği ülkeleri 
seviyesine çıkarmak • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 

Konseyinin etkinliğinin arttırılması 
gerekmektedir.      

 



36 

 

Tespitler İhtiyaçlar Amaçlar Hedefler 

• Farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
çalışmaları yürütülmektedir.  

 • Önerilerin iletilmesi ve denetim 
sonuçlarının izlenmesi istenilen düzeyde 
değildir.      

• PGD veri tabanının geliştirilmesi.  
• Proje başvuru, kabul, izleme ve 
değerlendirme sisteminin geliştirilmesi. 
• SGK istatistiklerinin daha kısa sürede 
resmi olarak yayımlanması.  
• İSG profesyonelleri ve işverenlerin 
kullanımına yönelik yardımcı araçların 
geliştirilmesi.  
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve 
Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve Bölge 
• Laboratuvar Müdürlüklerinin 
organizasyon yapısı ve teknik altyapısının 
geliştirilmesi.  
• İSG-KATİP'in geliştirilmesi.   
• Tehlike sınıfı belirleme kriterlerinin 
geliştirilmesi ve mevzuata eklenmesi.  
• Sektör bazlı analiz çalışmalarının 
yürütülmesi.  
• Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile işbirliğinin geliştirilmesi 
• Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği yapılması. 
• Yeni insan kaynağı temini ve mevcut 
insan kaynağının eğitim ihtiyacının 
karşılanması.  
• Sosyal taraflarla işbirliğinin artırılması. 
• Sosyal tarafların bilgi eksikliğini 
gidermeye yönelik toplantıların için yeterli 
kaynak sağlanması. 
• İş Müfettişlerinin rehberlik edebilme ve 
yol gösterme niteliklerini arttırıcı eğitim 
faaliyetleri düzenlenmesi. 
• Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine 
yönelik İş Müfettişlerinin teknolojik 
donanım ihtiyacı ile araç ihtiyaçlarının 
karşılanması. 
• Denetimlerin etkinliğinin sağlanması 

• Hazırlanan standartların TSE tarafından 
onaylanması çalışmalarına ağırlık 
verilmesi ve ihtiyaç duyulan standartların 
mevzuata eklenerek zorunlu hale 
getirilmesi gerekebilmektedir.     

• Piyasa gözetim ve denetim veri tabanı 
ihtiyacı karşılamamaktadır.   

• Proje kabul sürecinde kaynak kullanımı 
ve İSG politikalarına uyum dikkate 
alınmalıdır.      

• İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili 
istatistiklere resmi olarak yaklaşık 2 yıl 
sonra ulaşılabilmektedir.     

• Mevzuatın uygulanmasına yardımcı 
araçların geliştirilmesi gerekebilmektedir.  

•İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve 
Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve Bölge 
Laboratuvar Müdürlüklerinin organizasyon 
yapısı ve teknik altyapısının geliştirilmesi 
gerekmektedir.      

• Kişi ve kurumların tüm belgelendirme ve 
vize işlemlerini İSG-KATİP üzerinden 
yapabilmesi bürokrasiyi azaltacak ve 
hizmet süresini kısaltacaktır.   

• İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri 
yapacak özel veya kamuya ait kurum ve 
kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirme 
işlemlerinin e-devlet üzerinden 
yapılabilmesi bürokrasiyi azaltacak ve 
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Tespitler İhtiyaçlar Amaçlar Hedefler 

hizmet süresini kısaltacaktır.   açısından Kurul Başkanlığının fiziki ortam 
ve teknolojik altyapı ihtiyacını 
karşılayacak seviyeden bina kiralamasının 
yapılması 
• Büro personeli ihtiyacının karşılanması   
• Yeni insan kaynağı temini ve mevcut 
insan kaynağının eğitim ihtiyacının 
karşılanması.  
• Sosyal taraflarla işbirliğinin artırılması.  
• Sosyal tarafların bilgi eksikliğini 
gidermeye yönelik toplantıların için yeterli 
kaynak sağlanması.     
 • İş Müfettişlerinin rehberlik edebilme ve 
yol gösterme niteliklerini arttırıcı eğitim 
faaliyetleri düzenlenmesi. 

• İSG profesyonellerinin belgelendirilmesi 
süreçlerindeki verilerin İSG-KATİP'e 
entegre edilmesi gerekmektedir. 

• Tehlike sınıfı belirleme kriterlerinin 
geliştirilmesi ve mevzuata eklenmesi 
gerekmektedir.      

• Düzenleme ülkede yeterli sayıda İSG 
profesyonelinin bulunması durumunda 
yapılabilecektir.      

• Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile meslek hastalıkları kayıt 
sisteminin geliştirilmesi gerekmektedir. 

• Ekonomi Bakanlığı ile yetkilerin 
netleştirilmesi konusunda değerlendirme 
yapılması gerekmektedir.      

• Uluslararası standartlar göz önünde 
bulundurulduğunda İş Müfettişi 
sayısındaki yetersizlik.     

• İlgili mevzuat hükümlerinin sosyal 
taraflarca yeterince benimsenmemiş 
olması. 

• Çalışma hayatına ilişkin konularda 
toplumdaki bilinç ve bilgi eksikliği. 

• İşlemleri yürüten personelin ilgili 
mevzuat çerçevesindeki eğitim eksikliği. 

• Bağlı ve ilgili kuruluşların merkezden 
bağımsız yapısı. 

• 10 KP 8 Nolu İşgücü Piyasasının 
Etkinleştirilmesi Programı. 

• 10 KP 9 Nolu Kayıt Dışı Ekonominin 
Azaltılması Programı. 
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Tespitler İhtiyaçlar Amaçlar Hedefler 

• 65. Hükümet Programı.  

  

• Ülkemizde işçilerin sendikalaşma oranı 
AB ortalamasının altındadır. 

• Sendikalaşmasında güçlük çekilen 
gruplara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri 
yapılması.  
• İşverenlerin sendikal örgütlenme 
konusunda bilgi eksikliğinin giderilmesi.    

  
Hedef 2.2: Sendikalaşma ve toplu  
sözleşmeden yararlanma oranlarını Avrupa 
Birliği ülkeleri seviyesine çıkarmak 

• Ülkemizde işçilerin toplu iş 
sözleşmesinden yararlanma oranı AB 
ortalamasının altındadır. 

• 2011/15 Sayılı Katılım Öncesi AB’den 
Sağlanacak Fonların Yönetimi’ne ilişkin 
Başbakanlık Genelgesi 

• Proje hazırlama ve yönetimi konusunda 
ülkemizde kurumsal kapasitenin artırılması 

  

Hedef 2.3: Avrupa Birliği ve diğer 
uluslararası kuruluşların istihdam, eğitim 
ve sosyal politika alanlarındaki 
politikalarının ve fonlarının, ulusal politika 
ve öncelikler çerçevesinde uygulanmasını 
sağlamak 

• 27222 sayılı Türkiye – Avrupa Birliği 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 
Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği 

• 3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun (Madde 12/A) 

• Fonlardan yararlanabilecek yeterli sayı ve 
kalitede proje gelmemesi 

• Kurumların ortak proje yapma 
alışkanlığının olmaması 

• AB Proje Yaşam Döngüsü kurallarının 
işletilmesi 

• İş ve yönetim standartlarının eksikliği • Stratejik yönetim algısının tüm birimlerce 
içselleştirilmesi 
• İzleme ve değerlendirme sisteminin 
kurulması 
• Personelin motivasyonunun arttırılması 
• Hizmet sunum süreçlerinde 
standardizasyon sağlamak 

Amaç 3: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek 
Hedef  3.1: Vatandaş Memnuniyeti Esas 
Alınarak Hizmet Kalitesinin Artırılması 

• Personelin kendini geliştirmede direnç 
göstermesi 

• Stratejik yönetim anlayışının istenilen 
seviyede olmaması 

• Kamu Mali yönetimi konusunda eğitim 
eksikliği 

• Personelin motivasyon eksikliği 
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Tespitler İhtiyaçlar Amaçlar Hedefler 

• İzleme ve değerlendirme sisteminin  
etkinsizliği 

• Kurum kültürünün yeterli düzeye 
ulaşmaması 

• Bireysel Etkinlik Sisteminin kurulması 
• Personel gelişim faaliyetleri  
• Norm kadro çalışması   
• Eğitimde teknolojiden azami düzeyde 
faydalanmak     

Hedef 3.2: Etkin insan kaynağı yönetim 
modeli geliştirmek 

• Hükümet politikalarında mesleki eğitimin 
ön plana çıkması 

• Personelin motivasyon eksikliği 

• Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlar 
arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon 
konusunda yaşanan sorunlar    • Mevcut darboğazların analiz edilerek 

çözüm önerilerinin oluşturulması 
• Taslak mevzuatın hazırlanması  

Hedef 3.3: Bakanlık teşkilat kanun tasarısı 
hazırlamak • Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlar 

arasında politika geliştirme, uygulama ve 
hesap verme konularındaki sorumluluklar 
ile ilgili yaşanan sorunlar.  
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GELECEĞE BAKIŞ 

Misyonumuz 

Çalışma hayatını düzenlemek ve denetlemek, işgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek 

suretiyle büyümenin istihdama katkısını, istihdam ve işgücüne katılım oranını artırmak, 

nitelikli insan kaynağı oluşturmak, sosyal güvenliği yaygınlaştıracak tedbirler almak, iş 

sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirerek tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenlikli çalışma 

ortamı oluşturmak. 

Vizyonumuz 

Sosyal hukuk devleti temelinde emeğin ve hakkın esas alındığı, diyalog mekanizmalarının 

etkin bir biçimde işletilerek çalışma ahenginin hâkim kılındığı, uluslararası norm ve 

standartlara uyumlu, yenilikçi bir çalışma hayatı oluşturmaktır. 

Temel Değerlerimiz 

Bütüncül yaklaşım Planda yer alan amaç-hedef-strateji ve faaliyetlerin birbirleriyle 

etkileşimini de dikkate alarak uygulanması 

Kapsayıcılık ve erişilebilirlik Sosyal diyalogun güçlenmesine önem veren, toplumsal kesimler ile 

gelişmeleri dikkate alan bir yaklaşım Bölgesel, sosyo-ekonomik ve 

kültürel özelliklerden bağımsız olarak hizmet, sosyal içerme, gelişen 

teknolojinin imkânlarından da yararlanarak hizmetlerimize erişmede 

çeşitlilik, kolaylık ve basitlik 

Paydaş odaklılık Ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem vererek, katılımcılığı 

özendirmek, iç ve dış paydaşlarla birlikte çalışma anlayışı 

Rehberlik Çalışma hayatının tüm taraflarının hak ve yükümlülükleri konusunda 

bilgilendirilmesi ve çalışma mevzuatının uygulanması konusunda yol 

gösterici olmayı hedefleyen denetim yaklaşımının benimsenmesi 

Sosyal adalet Emeğin ve hakkın korunması, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık 

haklarının korunması, çalışma ahenginin sağlanmasında taraflara eşit 

mesafede durmak 

Sosyal diyalog Hükümet, işçi ve işveren kesimleri arasında, ortak ekonomik ve sosyal 

konularda her türlü müzakere, istişare ve bilgi değişiminin sağlanması 

Sürekli gelişim Kaliteli hizmet sunabilmek için kurumsal kapasitenin, özellikle 

çalışanların nitelik ve yeterliliklerinin artırılması, uzmanlaşmanın 

sağlanması 

Tarafsızlık Toplumsal kesimler ile toplumsal gelişmeleri dikkate alan bir yaklaşım 

Uluslararası normlarla uyumluluk AB müktesebatı ve uluslararası normların gerekliliklerini karşılamak 

amacıyla çalışma mevzuatının güncelliğinin sağlanması 

Yenilikçilik Çalışma hayatına ilişkin politika geliştirilmesi, düzenleme yapılması ve 

düzenlemelerin uygulanması süreçlerinde yeni yaklaşım ve modellerin 

oluşturulması ve hayata geçirilmesi 
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STRATEJİK BAKIŞIMIZ 

Amaç Ve Hedeflerimiz 

Tablo 14. Hedeflerden Sorumlu ve İşbirliği Yapılacak Birimler 

 

Hedef Ç
G
M

U
İG

M

İS
S
G
M

İT
K
B

A
B
M
Y
D
B

D
İY

İH
G
M

Ç
A
S
G
E
M

S
G
B

P
D
B

B
İD

B

İD
B
B

H
M

İM
İD

B

B
H
İM

Ö
K
M

Amaç 1: İşgücü Piyasasını Etkinleştirmek

Hedef 1.1: Nitelikli yabancı işgücünü ülkemize kazandırmak S İ İ

Hedef 1.2: İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği sağlamak S İ

Hedef 1.3: Özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmak S İ İ

Hedef 1.4: Çocuk işçiliği ile mücadelenin etkinliğini artırmak S İ İ

Hedef 1.5: Yurt dışı işçi hizmetlerini yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak İ S

Amaç 2: Sağlıklı, güvenli ve güvenceli bir çalışma ortamı oluşturmak

Hedef 2.1: İş sağlığı ve güvenliği standartlarını Avrupa Birliği ülkeleri seviyesine çıkarmak S İ İ

Hedef 2.2: Sendikalaşma ve toplu sözleşmeden yararlanma oranlarını Avrupa Birliği ülkeleri seviyesine çıkarmak S İ

Hedef 2.3: Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların istihdam, eğitim ve sosyal politika alanlarındaki politikalarının ve fonlarının, 

ulusal politika ve öncelikler çerçevesinde uygulanmasını sağlamak
İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ

Amaç 3: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Hedef 3.1: Vatandaş memnuniyeti esas alınarak hizmet kalitesinin artırılması İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ

Hedef 3.2: Etkin insan kaynağı yönetim modeli geliştirmek İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ

Hedef 3.3: Bakanlık teşkilat kanun tasarısı hazırlamak İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ

ÇGM: Çalışma Genel Müdürlüğü SGB: Strateji Geliştirme Başkanlığı 

UİGM: Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü PDB: Personel Dairesi Başkanlığı

İSGGM: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü  BİDB: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı S: sorumlu    İ:  ilgili

 İTKB: İş Teftiş Kurulu Başkanlığı İDBB: İç Denetim Birimi Başkanlığı

ABMYDB: Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı HM: Hukuk Müşavirliği

DİYİHGM: Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü İMİDB:İdari ve Mali İşler Dairesİ Başkanlığı

ÇASGEM: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi BHİM: Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği 

ÖKM: Özel Kalem Müdürlüğü
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Hedef Kartları 

Amaç A1: İşgücü Piyasasını Etkinleştirmek 

Hedef H1.1: Nitelikli yabancı işgücünü ülkemize kazandırmak 

Sorumlu Birim Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTKB) 

Stratejik Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 
(2016) 

2017 2018 2019 2020 2021 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

SG1.1.1: Nitelikli 
yabancı istihdam sayısı 

50 28.000 32.000 36.000 40.000 45.000 50.000 6 aylık 6 aylık 

SG1.1.2: Nitelikli 
yabancı istihdamın 
toplam yabancı 
istihdama oranı 

50 %43 %46 %50 %53 %56 %60 6 aylık 6 aylık 

Riskler 

1.Mevzuat çalışmalarının yasalaşmasında ve uygulamaya alınmasında karşılaşılabilecek 
engeller. 

2.Kurumsal çalışmaların tamamlanmaması. 

3.Sosyal taraflardan, özellikle çalışanlardan ve sendikalardan gelebilecek direnç. 

Stratejiler 

1.Nitelikli yabancıların istihdamına yönelik politikalar ve kurumlar etkinleştirilecektir. 
2.Nitelikli yabancıların ülkemizde istihdam edilmesi teşvik edilecektir. 
3.Yabancı istihdamında kayıtdışılık ile mücadeleye ağırlık verilecektir. 
     

Maliyet Tahmini 10.620.263 TL 

Tespitler  

� 10.KP 20 Nolu ÖDÖP Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi Programı. 

� 65. Hükümet Programı. 

� Nitelikli yabancıların istihdam edilmesini teşvik edecek uygulamalar 
bulunmamaktadır. 

� Ülkemizde istihdam edilen yabancılar içerisinde nitelikli olanlar azdır. 

İhtiyaçlar 
� Nitelikli yabancıların istihdamına yönelik mevzuat çalışmalarının tamamlanması. 

� Nitelikli yabancıların istihdamına yönelik teşviklerin çıkartılması. 
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Amaç A1: İşgücü Piyasasını Etkinleştirmek 

Hedef H1.2: İşgücü piyasasında güvenceli esnekliği sağlamak 

Sorumlu Birim Çalışma Genel Müdürlüğü (ÇGM) 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTKB) 

Stratejik Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 
(2016) 

2017 2018 2019 2020 2021 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

SG1.2.1: İhtiyaç 
duyulan alanlarda 
tamamlanan 
düzenlemelerin sayısı 

30 - 2 2  0  0 1 6 aylık 6 aylık 

SG1.2.2:   Yarı 
zamanlı çalışanların 
toplam çalışanlara 
oranı  

40 %11,21 %11,77 %12,33 %12,89 %13,45 %14 6 aylık 6 aylık  

SG1.2.3: Programlı 
teftişler içerisinde yer 
alan riskli sektörlerin, 
çalışanın ve işyerinin 
oranı (*) 

30 - %20 %20 %22 %24 %26 Yıllık Yıllık 

Riskler 

1.Ortak çalışma kültürünün yetersizliği, bilgi/veri paylaşılmaması (Kurum içi, bağlı/ilgili kuruluşlarla 
ve kurumlar arası). 

2.Teklif edilen projenin kabul edilmemesi. 

3.Karar süreçlerindeki belirsizlik. 

4.Sosyal tarafların direnci. 

5.Mevzuat çalışmalarının yasalaşmasında ve uygulamaya alınmasında karşılaşılabilecek engeller. 

Stratejiler 

1.İstihdamın artırılmasına katkı sağlanacaktır. 

2.Esnek çalışmanın yoğun olduğu sektörlerde önleyici risk odaklı denetimleri yaygınlaştırılacaktır. 

3.Sosyal tarafların bilinçlendirme ve farkındalık artırma faaliyetlerine ağırlık verilecektir. 

Maliyet Tahmini 166.686.192 TL 

Tespitler  

� İşçi ve işverenler İş Kanununda yer alan mevcut esnek çalışma düzenlemeleri konusunda eksik  
bilgiye sahiptir. 

� İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri İş Kanununda yer almamaktadır. 

� Esnek çalışma sosyal taraflarca yeterince benimsenmemiştir. 

� 10. KP 8 Nolu İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı. 

� Ulusal İstihdam Stratejisi İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması Eylem Planı. 

İhtiyaçlar 

� Farkındalık artırma çalışmalarının yapılması. 

� Mevzuat çalışmalarının tamamlanması. 

� Rehberlik odaklı denetimlerin yapılması. 

(*) Teftiş sonuçları yılsonu itibariyle kesinleşmektedir. 
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Amaç A1: İşgücü Piyasasını Etkinleştirmek 

Hedef H1.3:  Özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmak 

Sorumlu Birim Çalışma Genel Müdürlüğü (ÇGM) 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ( İTKB) , Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ( 
ABMYDB) 

Stratejik Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 
(2016) 

2017 2018 2019 2020 2021 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

SG1.3.1: Kadın 
istihdam oranı 

40 %30,5 %31 %32 %33 %34 %35 6 aylık 6 aylık  

SG1.3.2: İstihdam 
edilen engelli sayısı 

30 61.111 64.000 67.000 70.000 73.000 76.000 6 aylık 6 aylık 

SG1.3.3: Engellilerin 
istihdamına yönelik 
denetime alınan il 
müdürlüğü sayısı 

30 3 3 3 3 3 3 6 aylık 6 aylık 

Riskler 

1.Ortak çalışma kültürünün yetersizliği, bilgi/veri paylaşılmaması (Kurum içi, bağlı/ilgili kuruluşlarla 
ve kurumlar arası). 

2.Karar süreçlerindeki belirsizlik. 

3.Teklif edilen (kadın, engelli, mobbing, mevsimlik tarım işçileri) projelerin kabul edilmemesi. 

Stratejiler 

1.Kadınların işgücüne katılımını ve istihdamını arttıracak tedbirler alınacaktır. 

2.Önleyici risk odaklı denetimler yaygınlaştırılacaktır. 

3.Sosyal tarafların bilinç düzeyini arttırma faaliyetlerine ağırlık verilecektir. 

Maliyet Tahmini 60.734.976 TL 

Tespitler  

� Psikolojik taciz olgusuyla mücadele kapsamında mevzuatımızdaki düzenlemeler yetersizdir. 

� Ülkemizde çalışma hayatında yaşanan psikolojik taciz vakalarına ilişkin istatistiklerin toplu ve 
düzenli olarak tutulduğu bir veri tabanı bulunmamaktadır.  

� Kadınların çalışma hayatına ilişkin hakları konusunda bilinç düzeyleri yetersizdir. 

� İşgücü piyasasında engelli istihdamına yönelik özellikle beklentiler konusundaki veri eksikliği ve 
engellilerin istihdamı konusunda uygulanan zorunlu kota sisteminin daha etkin bir şekilde hayata 
geçirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

� İlgili mevzuat hükümleri sosyal taraflarca yeterince benimsenmemiştir. 

� Ulusal İstihdam Stratejisi Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması Eylem Planı. 

� 65. Hükümet programı. 

� 10. KP 8 Nolu İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı. 

İhtiyaçlar 

� Psikolojik taciz olgusuyla mücadele kapsamında mevzuat düzenlemesi yapılması. 

� Türkiye genelinde işverenlerin engelli çalışanlara bakış açıları,  işverenlerin bakış açısıyla engelli 
istihdamını artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen mevcut kota ve teşviklerin değerlendirilmesi, 
işverenlerin engelli istihdamını artırmaya yönelik önerileri ve işveren bakış açısıyla şu anda ve 
gelecekte ihtiyaç duyulacak meslek alanları ve işgücü taleplerinin belirlenmesi konularının işveren 
gözüyle incelenmesi. 

� Kadınların çalışma hayatına ilişkin hakları konusunda bilinç düzeylerinin geliştirilmesi. 

� Sosyal taraflarla işbirliğinin artırılması. 

� Özel Politika Geliştirilmesi gereken gruplara yönelik özel projeler geliştirilmesi. 
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Amaç A1: İşgücü Piyasasını Etkinleştirmek 

Hedef H1.4: Çocuk işçiliği ile mücadelenin etkinliğini artırmak  

Sorumlu Birim Çalışma Genel Müdürlüğü (ÇGM) 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTKB) , Hukuk Müşavirliği (HM) 

Stratejik 
Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 
(2016) 

2017 2018 2019  2020 2021 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

SG1.4.1: Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele 
Ulusal programının 
(2017-2023) 
uygulanma oranı 

40 - %10 %25 %40 %55 %70 6 aylık 6 aylık 

SG1.4.2: Ulusal 
İstihdam Stratejisi 
Eylem Planlarında 
çocuk işçiliği ile 
mücadeleye ilişkin 
tedbirlerin 
tamamlanma oranı 

30 - %30 %60 %100 (**) %30 %60 6 aylık 6 aylık 

SG1.4.3: Programlı 
teftişler içerisinde yer 
alan sektör, çalışan ve 
işyeri oranı (*) 

30 - %16 %18 %18 %20 %20 Yıllık Yıllık 

Riskler 

1.Ortak çalışma kültürünün yetersizliği, bilgi/veri paylaşılmaması (Kurum içi, bağlı/ilgili kuruluşlarla • 
ve kurumlar arası). 

2.TÜİK tarafından en son 2012 yılında Çocuk İşgücü Anketinin yapılmış olması, güncel istatistiki 
verilerin mevcut olmaması. 
3. Teklif edilen projenin kabul edilmemesi. 

Stratejiler 

1.Çalışması yasak olan çocuklar çalışma hayatından alınıp eğitime yönlendirilecektir 

2.Çocuk işçiliğinin yoğun olduğu sektörlerde önleyici risk odaklı denetimleri yaygınlaştırılacaktır 

3.Sosyal tarafların bilinç düzeyini arttırma faaliyetlerine ağırlık verilecektir 

Maliyet Tahmini 55.383.402 TL 

Tespitler  

� Çocuk işçiliği gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi, tüm önleme çalışmalarına 
rağmen ülkemizde de önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 

� Eğitim sorunu, çocuk işçiliğinin temel nedenlerinden biridir. Aynı zamanda yoksulluğun da temel 
belirleyicilerindendir. 

� Eğitim düzeyi düşük olan yetişkin aile bireylerinin yeterli bilgi ve beceri düzeyine sahip olmayışı 
çoğunlukla işsiz kalmalarına veya düşük ücret karşılığında çalışmalarına sebep olmakta, bu durum 
aileyi yoksullaştırmakta ve dolayısıyla çocuğun gelirine ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır.  

� İlgili mevzuat hükümleri sosyal taraflarca yeterince benimsenmemiştir. 

� 10. KP 22 Nolu Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı. 

� Ulusal İstihdam Stratejisinin İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi Politika Ekseni 

� Çocuk işçiliğine yönelik denetimler yeterince etkin olamamaktadır. 

İhtiyaçlar 

� Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda ulusal ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi. 

� Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda toplumsal bilinç düzeyi ve farkındalığın artırılması. 

�  Çocuk İşçiliğine yönelik olarak İş Müfettişlerinin eğitim ihtiyacının karşılanması. 

� Çocuk işçiliğine yönelik özel projelerin geliştirilmesi. 

� Sosyal taraflarla işbirliğinin artırılması. 

(*): Teftiş sonuçları yılsonu itibariyle kesinleşmektedir. 

(**):Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planının uygulanması 2019 yılında tamamlanacak ve 2020 yılında eylem 
planı yenilecektir. 
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Amaç A1: İşgücü Piyasasını Etkinleştirmek 

Hedef  H 1.5: Yurt dışı işçi hizmetlerini yaygınlaştırmak ve etkinliğini artırmak. 

Sorumlu Birim Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü (DİYİHGM) 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Çalışma Genel Müdürlüğü (ÇGM) 

Stratejik Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 
(2016) 

2017 2018 2019 2020 2021 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

SG 1.5.1. Hizmet alan 
vatandaşların 
memnuniyetindeki 
artış  oranı   (*)              

50 - - %2 %2 %2 %2 Yıllık Yıllık 

SG 1.5.2.Ulaşılan 
vatandaş sayısındaki 
artış oranı 

50 450.000 %3 %6 %9 %12 %15 6 aylık 6 aylık 

Riskler 

1.Yurtdışında çalışan vatandaşlarımıza ulaşmada sıkıntılar yaşanması. 

2.Gerekli ödeneğin sağlanamaması. 

3.İstenen bilgilerin ilgili birimlerden süresinde gelmemesi. 

Stratejiler 

1. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunulan ülke mevzuatı, ikili anlaşmalar ve uluslararası 
hukuktan doğan haklarının takibi etkin olarak yapılacaktır. 
2. Bakanlığın görev alanıyla ilgili yeni ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşmalar için girişimde 
bulunulacaktır. 

3. Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının çalışma hayatına katılımının teşviki sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 97.112.417 TL 

Tespitler  
� Yurtdışında çalışmaya giden vatandaşlarımız ilgili ülke hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. 

� Genç kuşak vatandaşlarımızın ülkemizle olan bağları yeterince güçlü değildir. 

İhtiyaçlar 

� Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma hayatına ilişkin haklarının korunması ve 
istihdamına katkı sağlanması. 

� Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi 
ve ülkemizle bağlarının güçlendirilmesi. 

(*) Göstergeye ilişkin veri yıllık olarak temin edilebilmektedir 
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(*) Göstergeye ilişkin veri yıllık olarak temin edilebilmektedir 

 

Amaç

Hedef

Sorumlu Birim

İşbirliği Yapılacak Birim(ler)

Stratejik Performans 
Göstergeleri

Hedefe 
Etkisi (%)

Başlangıç 
Değeri 
(2016)

2017 2018 2019 2020 2021
İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

SG2.1.1: Hazırlanan iş sağlığı ve 

güvenliği yönetim sistemi standardı 

say ısı 

15 3 6 0 0 0 9 6 aylık 6 ay lık

SG2.1.2:Yürütülen projelerin 

hedeflerine ulaşma oranı
30 - - %60 %70 %70 %80 6 aylık 6 ay lık

SG2.1.3:Uygunsuzluk ve 

güvensizlik nedeniy le takibi yapılan 

kişisel koruyucu donanım sayısı

10 60 70 70 75 75 80 6 aylık 6 ay lık

SG2.1.4:İş sağlığı ve güvenliğine 

yönelik yürütülen önley ici risk 

odaklı denetim sayısı (Programlı 

teftişler içerisinde yer alan sektör, 

çalışan ve işyeri oranı) (*)

30 - %40 %42 %42 %44 %44 Yıllık Yıllık

SG2.1.5:Eğitim taleplerinin 

karşılanma oranı 
15 %80 %80 %80 %85 %85 %85 6 aylık 6 ay lık

Maliyet Tahmini

İhtiyaçlar

*SGK istatistiklerinin daha kısa sürede resmi olarak yayımlanması ve meslek hastalığı istatistiklerinin geliştirilmesi.

*İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı ve Bölge Laboratuvar Müdürlüklerinin 

organizasyon yapısı ve teknik altyapısının  geliştirilmesi.

 *Denetimlerin etkinliğinin sağlanması açısından Kurul  Başkanlığının fiziki ortam ve teknolojik altyapı ihtiyacını 

karşılayacak seviyede bina kiralamasının yapılması .

*Yeni insan kaynağı temini ve mevcut insan kaynağının eğitim ihtiyacının karşılanması.

*Sosyal taraflarla işbirliğinin artırılması.

*Sosyal tarafların bilgi eksikliğini gidermeye yönelik toplantılar için  yeterli kaynak sağlanması.

*Büro personeli ihtiyacının karşılanması.

*Meslek hastalıkları istatistiklerinin geliştirilmesi.

*İSG-KATİP'in geliştirilmesi.

*Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin etkinleştirilmesi.

*Mevzuat metinlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi.

A2: Sağlıklı, güvenli ve güvenceli bir çalışma ortamı oluşturmak 

Hedef 2.1: İş sağlığı ve güvenliği standartlarını Avrupa Birliği ülkeleri seviyesine çıkarmak

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı (İTKB),  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

* İSG mevzuatında değişiklik  ihtiyacı oluşabilmektedir.

3.Çalışan ve işverenlerin mevzuatı ve uygulamaları benimsemesinde zorluk yaşanması.

380.538.499 TL

Tespitler 

* Bağlı ve ilgili kuruluşlar merkezden bağımsız yapıya sahiptir.

* 10 KP 8 Nolu İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı.

* 10 KP 9 Nolu Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı.

* 65. Hükümet Programı.

*Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin etkinliğinin arttırılması gerekmektedir. 

*İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili istatistiklere resmi olarak yaklaşık 2 y ıl sonra ulaşılabilmektedir.

*İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirme 

işlemlerinin e-devlet üzerinden yapılabilmesi bürokrasiy i azaltacak ve hizmet süresini kısaltacaktır .

*Uluslararası standartlar göz önünde bulundurulduğunda İş Müfettişi say ısı yetersizdir.

*İlgili mevzuat hükümleri sosyal taraflarca yeterince benimsenmemiştir.

*Çalışma hayatına ilişkin konularda toplumda bilinç ve bilgi  eksikliği vardır.

* İşlemleri yürüten personelin ilgili mevzuat çerçevesindeki eğitim eksikliği vardır.

*Kişi ve kurumların tüm belgelendirme ve vize işlemlerini İSG-KATİP üzerinden yapabilmesi bürokrasiyi azaltacak ve 

hizmet süresini kısaltacaktır.

Riskler

1.Ortak çalışma kültürünün yetersizliği, bilgi/veri paylaşılmaması (Kurum içi, bağlı/ilgili kuruluşlarla ve kurumlar arası).

2. Karar süreçlerindeki belirsizlik.

1.İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine odaklanılacaktır.

2.Sektörel yaklaşım esas alınacaktır.Stratejiler

3.Önleyici risk odaklı denetimlere ağırlık verilecektir.
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(*) Göstergelere ilişkin veriler yıllık olarak temin edilebilmektedir 

 

 

 

 

 

  

Amaç A2: Sağlıklı, güvenli ve güvenceli bir çalışma ortamı oluşturmak  

Hedef 
H2.2: Sendikalaşma ve toplu sözleşmeden yararlanma oranlarını Avrupa Birliği ülkeleri seviyesine 
çıkarmak 

Sorumlu Birim Çalışma Genel Müdürlüğü (ÇGM) 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (ABMYDB) 

Stratejik 
Performans 
Göstergeleri (*) 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 
(2016) 

2017 2018 2019 2020 2021 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

SG2.2.1: 
Sendikalaşma oranı 

50 %21.02 %21.20 %21.40 %21.60 %21.80 %22.00 Yıllık Yıllık 

SG2.2.2: Toplu iş 
sözleşmesinden 
yararlanma oranı  

50 %22.84 %23.00   %23.15 %23.30 %23.45 %23.60 Yıllık Yıllık 

Riskler 
1.Projenin uygulanamaması. 

2.İşverenin sendikalaşmaya karşı olumsuz tutumu. 

Stratejiler 
1.Sosyal tarafların bilinç seviyesi/farkındalığı artırılacaktır 

2.Sendikalaşma oranı artırılacaktır 

Maliyet Tahmini 18.731.890 TL 

Tespitler  
� Ülkemizde işçilerin sendikalaşma oranı AB ortalamasının altındadır. 

� Ülkemizde işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanma oranı AB ortalamasının altındadır. 

İhtiyaçlar 
�  Sendikalaşmasında güçlük çekilen gruplara yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yapılması. 

�  İşverenlerin sendikal örgütlenme konusunda bilgi eksikliğinin giderilmesi. 
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Amaç A2: Sağlıklı, güvenli ve güvenceli bir çalışma ortamı oluşturmak  

Hedef 
H2.3: Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşların istihdam, eğitim ve sosyal politika 
alanlarındaki politikalarının ve fonlarının, ulusal politika ve öncelikler çerçevesinde uygulanmasını 
sağlamak 

Sorumlu Birim Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı (ABMYDB) 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Tüm Birimler 

Stratejik Performans 
Göstergeleri 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 
(2016) 

2017 2018 2019 2020 2021 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

SG2.3.1: Kullanılan fonların üst 
politika belgelerine uyum oranı  

15 %90 %100 %100 %100 %100 %100 6 aylık 6 aylık 

SG2.3.2: Operasyon kapsamında 
ortaklık tesis edilecek faydalanıcı 
kurum ve kuruluş sayısı 

15 19 11 12 13 14 15 6 aylık 6 aylık 

SG2.3.3: IPA kapsamında tahsis 
edilen fonun sözleşmeye 
bağlanma oranı (IPA I) 

25 %94 %92 %85 %85 %85 %85 6 aylık 6 aylık 

SG2.3.4: IPA kapsamında tahsis 
edilen fonun sözleşmeye 
bağlanma oranı (IPA II) 

35 - %10 %85 %85 %85 %85 6 aylık 6 aylık 

SG.2.3.5  İstihdam, eğitim ve 
sosyal politika alanındaki uyum 
çalışmalarının sayısı (katkı 
sağlanan mevzuat, strateji 
belgesi, politika belgesi)    

10 50 100 100 100 100 100 6 aylık 6 aylık 

Riskler 

1.AB ilişkilerindeki belirsizlik. 

2.Kurumların proje sürecinin uzun olması, fazla sayıda proje yürütülmesi, üst yönetim değişiklikleri 
vb. nedenlerle ilgisiz olması. 

Stratejiler 

1.Faydalanıcı kurum ve kuruluşların, proje hazırlama ve yönetimi konusunda kurumsal kapasiteleri 
artırılacaktır. 

2.Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirilecektir. 

3.İnsana yakışır işlerin geliştirilmesi amacıyla politika yapma ve uygulama süreçleri 
güçlendirilecektir . 

Maliyet Tahmini 199.821.435 TL 

Tespitler  

� 2011/15 Sayılı Katılım Öncesi AB’den Sağlanacak Fonların Yönetimi’ne ilişkin Başbakanlık 
Genelgesi. 
� 27222 sayılı Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Çerçeve 
Anlaşması Genel Tebliği. 
� 3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
(Madde 12/A). 

� Fonlardan yararlanabilecek yeterli sayı ve kalitede proje gelmemektedir. 

� Kurumların ortak proje yapma alışkanlığı yeterince gelişmemiştir. 

� AB Proje Yaşam Döngüsü kurallarının işletilmesi zorunludur. 

İhtiyaçlar � Proje hazırlama ve yönetimi konusunda ülkemizde kurumsal kapasitenin artırılması. 
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Amaç A3: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek 

Hedef H3.1: Vatandaş Memnuniyeti Esas Alınarak Hizmet Kalitesinin Artırılması 

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB) 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Tüm Birimler 

Stratejik Performans 
Göstergeleri  

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 
(2016) 

2017 2018 2019 2020 2021 
İzleme 
Sıklığı  

Raporlama 
Sıklığı  

SG3.1.1. Stratejik Plan - 
Performans Programı - 
Faaliyet raporu uyum oranı 
(*) 

15 %80 %100 %100 %100 %100 %100 Yıllık Yıllık 

SG3.1.2. Stratejik yönetim 
projelerinin tamamlanma 
oranı  

15 - %15  %30  %50  %75  %100 6 aylık 6 aylık 

SG3.1.3. Bakanlık 
birimleri, bağlı ve ilgili 
kuruluşlar arasında bilgi 
paylaşım düzeyindeki artış 
oranı  

15 - -   %5 %5  %5 %5  

 
 

6 aylık 

 
 

6 aylık 

SG3.1.4.Çalışanların 
memnuniyetindeki artış 
oranı  (*) 

25 - - - %1 %1 %1 Yıllık Yıllık 

SG3.1.5.Hizmet Alanların 
memnuniyetindeki artış 
oranı (*) 

30 - - %3 %3 %3 %3 Yıllık Yıllık 

Riskler 

1.Stratejik yönetim araçlarının yeterince benimsenmemesi. 

2. Hizmet stratejilerinin yeterli düzeyde belirlenmemesi. 

3.SGB'de işlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak yeterli nitelik ve nicelikte 
personelin temin edilememesi. 

Stratejiler 

1.İzleme ve değerlendirme, bilgi yönetimi, süreç ve risk yönetimi, performans yönetimi gibi 
yönetim yaklaşımlarından yararlanılacaktır. 

2.Faaliyetler stratejik öncelikler doğrultusunda yürütülecektir. 

3.Hizmet sunum süreçlerinde standardizasyon sağlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 104.892.113 TL 

Tespitler  

� İş ve yönetim standartlarının eksikliği vardır. 

� Personel kendini geliştirmede direnç göstermektedir. 

� Stratejik yönetim anlayışı istenilen seviyede değildir. 

�  Kamu Mali yönetimi mevzuatı konusunda eğitim eksikliği vardır. 

� Personelin motivasyon eksikliği vardır. 

�  İzleme ve değerlendirme sistemi yeterince etkin değildir. 

İhtiyaçlar 

� Stratejik yönetim algısının tüm birimlerce içselleştirilmesi. 

�  İzleme ve değerlendirme sisteminin kurulması. 

� Personelin motivasyonunun arttırılması. 

�  Kamu mali yönetimi mevzuatı eğitimi verilmesi. 

�  Hizmet sunum süreçlerinde standardizasyon sağlamak. 

(*): Göstergelere ilişkin veriler yıllık olarak temin edilebilmektedir 
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Amaç A3: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek 

Hedef H3.2: Etkin insan kaynağı yönetim modeli geliştirmek 

Sorumlu Birim Personel Dairesi Başkanlığı (PDB) 

İşbirliği Yapılacak Birim(ler) Tüm Birimler 

Stratejik Performans Göstergeleri (*) 
Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 
Başlangıç 
Değeri 
(2016) 

2017 2018 2019 2020 2021 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

SG3.2.1: Yetkinlik, beceri ve adet olarak iş 
ihtiyacını karşılama oranı  

30 - - - %1 %1 %1 Yıllık Yıllık 

SG3.2.2: Norm kadro projesi tamamlanma 
tarihi 

30 -   x       Yıllık Yıllık 

SG3.2.3: Bireysel etkinlik sisteminde pilot 
uygulama bitiş  tarihi  

40 -       x   Yıllık Yıllık 

Riskler 

1.Karar sürecindeki belirsizlik. 

2.Bütçe olanaklarının kısıtlılığı. 

3.Bireylerin ve birimlerin direnci. 

Stratejiler 

1.Bakanlığın işlevselliği gözden geçirilecek ve norm kadro çalışması 
tamamlanacaktır. 

2.Bireysel etkinlik sistemi kurulacaktır. 

3.Yeni model ve yöntemler ışığında eğitim, bilgilendirme, uygulama, tanıtım ve 
etkinlik gibi çeşitli argümanları kullanarak kurumsal kültür ile çalışanların beceri 
etkinlikleri geliştirilecektir. 

Maliyet Tahmini 39.485.056 TL 

Tespitler  � Kurum kültürü yeterli düzeye ulaşmamıştır. 

  �  Hükümet politikalarında mesleki eğitim ön plana çıkmıştır. 

  �  Personelin motivasyon eksikliği vardır. 

İhtiyaçlar � Bireysel Etkinlik Sisteminin kurulması. 

� Personel gelişim faaliyetleri. 

� Norm kadro çalışması. 

� Eğitimde teknolojiden azami düzeyde faydalanmak. 

(*) Göstergelere ilişkin veriler yıllık olarak temin edilebilmektedir 
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Amaç A3: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek 

Hedef H3.3: Bakanlık teşkilat kanun tasarısı hazırlamak 

Sorumlu Birim Hukuk Müşavirliği (HM) 

İşbirliği Yapılacak 
Birim(ler) 

Tüm Birimler 

Stratejik Performans 
Göstergeleri (*) 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Başlangıç 
Değeri 
(2016) 

2017 2018 2019 2020 2021 
İzleme 
Sıklığı 

Raporlama 
Sıklığı 

SG3.4.1: Mevcut 
duruma ilişkin analiz 
çalışmasının 
tamamlanma tarihi 

50% -   x       Yıllık Yıllık 

SG3.4.2: Taslak 
mevzuatın tamamlanma 
tarihi 

50% -         x Yıllık Yıllık 

Riskler 
1.Taslak kanun kapsamına dahil edilecek birimler ile bağlı ve ilgili kurumların 
göstereceği direnç. 

Stratejiler 
1.Taslak kanun; çalışma ve istihdam alanına ilişkin olarak bağlı ve ilişkili kuruluşları 
da içine alacak şekilde tasarlanacaktır. 

Maliyet Tahmini 2.127.368 TL 

Tespitler  

� Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlar arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon 
konusunda sorunlar yaşanmaktadır. 

� Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlar arasında politika geliştirme, uygulama ve 
hesap verme konularındaki sorumluluklar ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. 

İhtiyaçlar 
� Mevcut darboğazların analiz edilerek çözüm önerilerinin oluşturulması 

� Taslak mevzuatın hazırlanması 

(*) Göstergelere ilişkin veriler yıllık olarak temin edilebilmektedir 
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Hedef Risklerimiz 

Hedeflerimize ilişkin riskler ile risk önleyici, düzeltici ve etki azaltıcı kontrol faaliyetleri 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 15. Risk Değerlendirme Tablosu 

Hedef Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

Hedef 1.1: Nitelikli 
yabancı işgücünü 
ülkemize kazandırmak 

Mevzuat 
çalışmalarının 
yasalaşmasında ve 
uygulamaya 
alınmasında 
karşılaşılabilecek 
engeller 

Ülkemizde istihdam edilen 
yabancılar içerisinde nitelikli 
olanlar azdır. Nitelikli 
yabancıların istihdam 
edilmesini teşvik edecek 
uygulamalar bulunmamaktadır.  

Nitelikli yabancıların 
istihdamına yönelik mevzuat 
çalışmaları tamamlanacaktır.  

İhtiyaç duyulması halinde 
gerekli olacak yabancı nitelikli 
işgücünün ülkemizde 
çalışabilmesinin 
kolaylaştırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. 

Kurumsal 
çalışmaların 
tamamlanmaması 

Mevzuat çalışmaları ile ilgili 
projeler sosyal veya maddi 
nedenlerle öngörülen zamanda 
tamamlanmayabilir. 

Çalışmalarda kullanılacak 
kaynaklar artırılacaktır. 

Proje hedefleri revize 
edilecektir. 

Sosyal taraflardan, 
özellikle 
çalışanlardan ve 
sendikalardan 
gelebilecek direnç 

“İş kaybı”, “çalışanın yerini 
alma”, “dil ve kültür farklılığı” 
gibi gerekçelerle çalışanlar ve 
ilgili sendikalar yabancı 
işgücüne karşı çıkabilir. 

Bilgilendirme çalışmalarına 
ağırlık verilecektir. 

Özellikle yabancı sermayeyi 
çekecek, yabancı istihdamında 
kayıt dışılığı azaltacak, 
yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın ülkemize 
dönerek işgücü piyasasına ve 
sermaye yatırımına katkı 
sağlamasını destekleyecek 
avantajlar ön plana 
çıkartılacaktır.    

Hedef 1.2: İşgücü 
piyasasında güvenceli 
esnekliği sağlamak  

Mevzuat 
çalışmalarının 
yasalaşmasında ve 
uygulamaya 
alınmasında 
karşılaşılabilecek 
engeller 

İşgücü piyasasında ihtiyaç 
duyulan mevzuat düzenlemeleri 
İş Kanununda yer 
almamaktadır. 

Farkındalık artırma 
çalışmalarına ağırlık 
verilecektir. 

Teklif edilen 
projelerin kabul 
edilmemesi 

Kaynak sağlanamadığı için 
öngörülen projelerden bir kısmı 
gerçekleşmeyebilir. 

Kaynak talepleri detaylı olarak 
hedeflerle ilişkilendirilerek 
gerekçelendirilecektir. 

Hedefler revize edilecektir. 

Ortak çalışma 
kültürünün 
yetersizliği, bilgi/veri 
paylaşılmaması 
(Kurum içi, 
bağlı/ilgili 
kuruluşlarla ve 
kurumlar arası) 

Harcama birimlerinin birbiriyle 
ortak iş yürütme alışkanlığı 
birimden birime değişkenlik 
göstermektedir. 

Yönetim üzerinden temaslar 
artırılacaktır. 

Bakanlık ile bağlı/ilgili 
kuruluşları arasında birim 
seviyesinde ilişkiler istenilen 
düzeyde olmadığından düzenli 
bilgi akışı sağlanamamaktadır. 

Koordinasyon çalışmalarına 
ağırlık verilecektir. 

ÖDÖP, UİS gibi kurumlar 
arasında ortak yürütülmesi 
gereken program ve eylemlerde 
koordinasyon problemi 

Ortak faaliyet ve projeler 
yürütülmeye çalışılacaktır. 

Talep edilen veri/bilgi, niteliği 
ve sıklığı itibariyle 
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Hedef Riskler Açıklama Kontrol Faaliyetleri 

yaşanmaktadır. tanımlanarak üst düzeyde 
protokole bağlanılacaktır. 

Karar süreçlerindeki 
belirsizlik 

Yönetim kademesinde sıklıkla 
yaşanabilecek değişiklikler 

Siyaseten gerçekleşecek 
politika değişiklikleri kabul 
edilmiş risk kategorisindedir. 

AB ve benzeri konularda siyasi 
kararların ve politikaların 
değişmesi  

Yönetim değişikliklerinden 
kaynaklanabilecek sorunlar, 
düzenli bilgilendirme ve staff 
toplantıları ile çözülecektir.  

Sosyal tarafların 
direnci 

Bilinmezlik ve hak kaybı 
korkusu gibi nedenlerle sosyal 
taraflar esnek çalışmaya karşı 
çıkabilir. 

Önleyici programlı teftişlerde 
bilinçlendirici ve farkındalık 
artırıcı faaliyetlere ağırlık 
verilmesine devam edilecektir. 
Direncin bilinçlendirme ve 
mevzuat konusunda 
bilgilendirme usulüyle 
kırılması sağlanmaya 
çalışılacaktır. “Güvenceli” 
mesajı verilecektir. 

Mevzuat çalışmaları 
tamamlanacaktır. 

Hedef 1.3: Özel 
politika gerektiren 
grupların istihdamını 
artırmak 

Ortak çalışma 
kültürünün 
yetersizliği, bilgi/veri 
paylaşılmaması 
(Kurum içi, 
bağlı/ilgili 
kuruluşlarla ve 
kurumlar arası) 

Kadınların çalışma hayatına 
ilişkin hakları konusunda bilinç 
düzeyleri yetersizdir.  

Kadınların çalışma hayatına 
ilişkin hakları konusunda 
bilinç düzeylerinin 
geliştirilmesi faaliyetleri 
yürütülecektir. 

Paydaşlar arasında bilgi 
saklama alışkanlığı olabilir. 

Yönetim üzerinden temaslar 
artırılacaktır. 

Koordinasyon çalışmalarına 
ağırlık verilecektir. 

Ortak faaliyet ve projeler 
yürütülmeye çalışılacaktır. 

Talep edilen veri/bilgi, niteliği 
ve sıklığı itibariyle 
tanımlanarak üst düzeyde 
protokole bağlanılacaktır. 

Karar süreçlerindeki 
belirsizlik 

Psikolojik taciz olgusuyla 
mücadele kapsamında 
mevzuatımızdaki düzenlemeler 
yetersizdir. 

Psikolojik taciz olgusuyla 
mücadele kapsamında 
mevzuat düzenlemesi 
yapılacaktır. 

Yönetim kademesinde sıklıkla 
yaşanabilecek değişiklikler 

Siyaseten gerçekleşecek 
politika değişiklikleri kabul 
edilmiş risk kategorisindedir. 

AB ve benzeri konularda siyasi 
kararların ve politikaların 
değişmesi  

Yönetim değişikliklerinden 
kaynaklanabilecek sorunlar, 
düzenli bilgilendirme ve staff 
toplantıları ile çözülecektir. 

Teklif edilen 
projelerin kabul 
edilmemesi 

Ülkemizde çalışma hayatında 
yaşanan psikolojik taciz 
vakalarına ilişkin istatistiklerin 
toplu ve düzenli olarak 
tutulduğu bir veri tabanı 
bulunmamaktadır.  
İşgücü piyasasında engelli 
istihdamına yönelik özellikle 

Psikolojik taciz ile ilgili veri 
tabanı oluşturulması için 
detaylı proje hazırlanacaktır. 

İşverenlerin engelli çalışanlara 
bakış açısı ve onları istihdam 
etme konusundaki 
isteksizliklerinin giderilmesi 
için bilgilendirme faaliyetleri 
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beklentiler konusundaki veri 
eksikliği ve engellilerin 
istihdamı konusunda uygulanan 
zorunlu kota sisteminin daha 
etkin bir şekilde hayata 
geçirilmesi ihtiyacı 
bulunmaktadır. 
Faaliyetlerimiz arasında 
tanımladığımız bu projelere 
yeterli ödenek 
sağlanamayabilir. 

yürütülecektir. 

Kaynak talepleri detaylı olarak 
hedeflerle ilişkilendirilerek 
gerekçelendirilecektir. 

Talep edilen kaynak 
sağlanamaz ise hedefler revize 
edilecektir. 

Hedef 1.4: Çocuk 
işçiliği ile 
mücadelenin 
etkinliğini artırmak   

Ortak çalışma 
kültürünün 
yetersizliği, bilgi/veri 
paylaşılmaması 
(Kurum içi, 
bağlı/ilgili 
kuruluşlarla ve 
kurumlar arası) 

Çocuk işçiliği gelişmiş ve 
gelişmekte olan birçok ülkede 
olduğu gibi, tüm önleme 
çalışmalarına rağmen 
ülkemizde de önemli bir sorun 
olmaya devam etmektedir.  

Çocuk işçiliğinin önlenmesi 
konusunda ulusal ve yerel 
kapasitenin güçlendirilmesi 
projesi yürütülecektir. 

Paydaşlar arasında bilgi 
saklama alışkanlığı olabilir. 

Yönetim üzerinden temaslar 
artırılacaktır. 

  Koordinasyon çalışmalarına 
ağırlık verilecektir. 

  Ortak faaliyet ve projeler 
yürütülmeye çalışılacaktır. 

  Talep edilen veri/bilgi, niteliği 
ve sıklığı itibariyle 
tanımlanarak üst düzeyde 
protokole bağlanılacaktır. 

TÜİK tarafından en 
son 2012 yılında 
Çocuk İşgücü 
Anketinin yapılmış 
olması, güncel 
istatistiki verilerin 
mevcut olmaması 

Eğitim sorunu, çocuk işçiliğinin 
temel nedenlerinden biridir. 
Aynı zamanda yoksulluğun da 
temel belirleyicilerindendir.  

Güncel verilerin temini için 
TÜİK ile konu hakkında 
görüşülecektir. 

Çocuk işçiliğini 
önemeye yönelik 
teklif edilen projenin 
kabul edilmemesi 

Eğitim düzeyi düşük olan 
yetişkin bireyin yeterli bilgi ve 
beceri düzeyine sahip olmayışı 
çoğunlukla işsiz kalmalarına 
veya düşük ücret karşılığında 
çalışılmalarına, bu durum 
ailenin yoksulluğu ve 
dolayısıyla çocuğun gelirine 
ihtiyaç duymasıyla 
sonuçlanmaktadır. 

Ödenek talepleri detaylı olarak 
hedeflerle ilişkilendirilerek 
gerekçelendirilecektir. 

Hedef 1.5: Yurt dışı 
işçi hizmetlerini 
yaygınlaştırmak ve 
etkinliğini artırmak  

Yurtdışında çalışan 
vatandaşlarımıza 
ulaşmada sıkıntılar 
yaşanması 

  Yurtdışı teşkilatımızla konu 
hakkında görüşerek proaktif 
faaliyetlere ağırlık 
verilecektir. 

Tanıtım ve bilgilendirme 
çalışmalarına paydaşların 
azami ölçüde katılımı 
sağlanacaktır. 

Gerekli ödeneğin 
sağlanamaması 

  Ödenek talepleri detaylı olarak 
hedeflerle ilişkilendirilerek 
gerekçelendirilecektir. 

Talep edilen ödenek 
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sağlanamaz ise hedefler revize 
edilecektir. 

İstenen bilgilerin 
ilgili birimlerden 
süresinde gelmemesi. 

  İlgili kurumlarla görüşerek 
koordinasyon artırılacak, ortak 
çalışma platformu 
oluşturulacaktır.  

Hedef 2.1: İş sağlığı 
ve güvenliği 
standartlarını Avrupa 
Birliği ülkeleri 
seviyesine çıkarmak 

Ortak çalışma 
kültürünün 
yetersizliği, bilgi/veri 
paylaşılmaması 
(Kurum içi, 
bağlı/ilgili 
kuruluşlarla ve 
kurumlar arası) 

Harcama birimlerinin birbiriyle 
ortak iş yürütme alışkanlığı 
birimden birime değişkenlik 
göstermektedir. 

Yönetim üzerinden temaslar 
artırılacaktır. 

Bakanlık ile bağlı/ilgili 
kuruluşları arasında birim 
seviyesinde ilişkiler istenilen 
düzeyde olmadığından düzenli 
bilgi akışı sağlanamamaktadır. 

Koordinasyon çalışmalarına 
ağırlık verilecektir. 

ÖDÖP, UİS gibi kurumlar 
arasında ortak yürütülmesi 
gereken program ve eylemlerde 
koordinasyon problemi 
yaşanmaktadır. 

Ortak faaliyet ve projeler 
yürütülmeye çalışılacaktır. 

Talep edilen veri/bilgi, niteliği 
ve sıklığı itibariyle 
tanımlanarak üst düzeyde 
protokole bağlanılacaktır. 

Karar süreçlerindeki 
belirsizlik 

 Yönetim kademesinde sıklıkla 
yaşanabilecek değişiklikler 

 Siyaseten gerçekleşecek 
politika değişiklikleri kabul 
edilmiş risk kategorisindedir. 

AB ve benzeri konularda siyasi 
kararların ve politikaların 
değişmesi  

Yönetim değişikliklerinden 
kaynaklanabilecek sorunlar, 
düzenli bilgilendirme ve staff 
toplantıları ile çözülecektir. 

Çalışan ve 
işverenlerin mevzuatı 
ve uygulamaları 
benimsemesinde 
zorluk yaşanması 

  İş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün geliştirilmesine 
odaklanmak bir strateji olarak 
belirlenmiştir. Çalışanlarda ve 
işverenlerde güvenli davranış 
bilincinin gelişmesiyle riskin 
azaltılabileceği 
düşünülmektedir.  

Hedef 2.2: 
Sendikalaşma ve toplu 
sözleşmeden 
yararlanma oranlarını 
Avrupa Birliği ülkeleri 
seviyesine çıkarmak 

Projenin 
uygulanamaması 

Ülkemizde sendikalaşma oranı 
AB ortalamasının altındadır.  

İşverenlerin sendikal 
örgütlenme konusunda bilgi 
eksikliğinin giderilmesi 
sağlanacaktır. 

Faaliyetlerimiz arasında 
tanımladığımız bu projeye 
yeterli ödenek 
sağlanamayabilir. 

Projenin başarı ile 
tamamlanması için önlemler 
baştan alınarak, gelişkin proje 
yürütme kültürümüz ve 
standartlarımız bu projeye de 
uygulanacaktır.  

Farklı nedenlerle proje başarı 
ile tamamlanamayabilir. 

Ödenek talepleri detaylı olarak 
hedeflerle ilişkilendirilerek 
gerekçelendirilecektir. 

  Talep edilen ödenek 
sağlanamaz ise hedefler revize 
edilecektir. 

İşverenin 
sendikalaşmaya karşı 

Ülkemizde toplu iş 
sözleşmesinden yararlanma 
oranı AB ortalamasının 

Sendikalaşmasında güçlük 
çekilen gruplara yönelik 
bilinçlendirme faaliyetleri 
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olumsuz tutumu altındadır.  yapılacaktır. 

İşverenler iş kaybına ve daha 
yüksek işgücü maliyetine neden 
olabileceği nedeniyle 
sendikalaşmayı 
desteklememektedir. 

Hedef 2.3: Avrupa 
Birliği ve diğer 
uluslararası 
kuruluşların istihdam, 
eğitim ve sosyal 
politika alanlarındaki 
politikalarının ve 
fonlarının, ulusal 
politika ve öncelikler 
çerçevesinde 
uygulanmasını 
sağlamak 

AB ilişkilerindeki 
belirsizlik 

Avrupa Birliği (AB) ile 
ilişkilerde ulusal veya 
uluslararası alandaki siyasi, 
ekonomik ve sosyal 
gelişmelerin etkisiyle ortaya 
çıkabilecek gerginlikler, AB 
sürecini olumsuz etkileme 
potansiyeline sahiptir. Ayrıca, 
kurumların AB ile çalışma 
konusunda isteksiz olmalarına 
neden olma ihtimali 
bulunmaktadır.  

Ulusal ve uluslararası 
platformda AB kurumlarının 
yanı sıra ülkelerle ikili ilişkiler 
geliştirilecek ve işbirliğinin 
artırılması sağlanacaktır. 

Kamuoyuna ve kurumlara 
yönelik bilinç artırma ve 
bilgilendirme faaliyetleri 
yaygınlaştırılacaktır. 

Kurumların proje 
sürecinin uzun 
olması, fazla sayıda 
proje yürütülmesi, 
üst yönetim 
değişiklikleri vb. 
nedenlerle ilgisiz 
olması 

Operasyonların ve hibelerin 
fikir düzeyinden projeye 
dönüşmesi 1-3 yılı 
alabilmektedir. Bunun en 
önemli sebebi, AB'nin 
kurallarıdır. Bunun dışında, 
kurumların projelerin net 
olmaması, kurumların 
içerisindeki değişimler ile AB 
Delegasyonu ve AB 
komisyonundan gelen 
görüşlerde yaşanan gecikmeler 
sayılabilir.  

  

Kurumların projelerini net bir 
şekilde tanımlamaları 

Kurumlarda projeyi 
hazırlamaya başlayan 
personelin zorunlu olmadıkça 
değiştirilmemesi için  önceden 
gerekli izinlerin alınması 

AB Delegasyonu ile 
görüşmeler yapılarak, 
gecikmelerin önlenmesi  

Hedef 3.1: Vatandaş 
Memnuniyeti Esas 
Alınarak Hizmet 
Kalitesinin Artırılması 

Stratejik yönetim 
araçlarının yeterince 
benimsenmemesi 

Yönetici ve çalışanların bir 
kısmı stratejik yönetime “bu 
SGB’nin işidir” diye 
bakmaktadır.  

Her düzeyde eğitim, 
bilgilendirme ve farkındalık 
çalışmalarına ağırlık 
verilecektir. 

İşin önemi kavransa dahi, 
sistematik olarak kullanılacak 
araçlar yeterince bilinmemekte 
ve uygulanmamaktadır. 

Faaliyetlerin sistematik olarak 
izlenebilmesi ve 
raporlanabilmesi için bir 
model geliştirilerek gerekli 
yazılım tedarik edilecektir. 

  Bulgular ve öneriler düzenli 
olarak yönetimle paylaşılarak, 
bu çalışmaların kurumun daha 
ekonomik, verimli ve etkili 
çalışmasının temelini 
oluşturacağı uygulamalı olarak 
gösterilecektir.  

Hizmet stratejilerinin 
yeterli düzeyde 
belirlenememesi 

Hizmet sunum faaliyetlerinin 
strateji, prensip ve 
standartlarında eksiklikler 
mevcuttur.  

İlgili standart ve süreç 
modelleme çalışmaları 
yürütülecektir. 

Hizmet memnuniyet anketleri 
ile ilerleme seviyesi takip 
edilecektir. 

SGB'de işlerin etkin 
bir şekilde 
yürütülmesini 

  Personel Dairesi Başkanlığı ve 
Makamla görüşmeler 
yapılarak kadro adedinin ve 
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sağlayacak yeterli 
nitelik ve nicelikte 
personel olmaması 

uzman çeşitliliğinin artması 
sağlanacaktır. 

Hedef 3.2: Etkin insan 
kaynağı yönetim 
modeli geliştirmek 

Karar sürecindeki 
belirsizlik (Projelerin 
uygulanamaması) 

  Bilgilendirme seminerlerinin 
düzenlenmesi 

Bireylerin ve 
birimlerin direnci 

  Birimlerle bilgi paylaşımı, 
bilgilendirme toplantıları ve 
etkinliklerin düzenlenmesi 

Bütçe olanakların 
kısıtlılığı 

  Ek ödenek talebinde 
bulunulması 

Hedef 3.3:Bakanlık 
teşkilat kanun tasarısı 
hazırlamak 

Taslak kanun 
kapsamına dâhil 
edilecek birimler ile 
bağlı ve ilgili 
kurumların 
göstereceği direnç  

  Katılımcı ve paylaşımcı bir 
proje yürütülecektir. 

Eğitim ve bilgilendirme 
faaliyetlerine ağırlık 
verilecektir.  

İlgili tüm paydaşların görüş ve 
talepleri göz önünde 
bulundurulacaktır. 
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Stratejik Planımızın Maliyeti 

Tablo 16. Stratejik Plan Tahmini Maliyet Tablosu 

  
Planın Planın Planın Planın Planın 

Toplam 
Maliyet 

1. Yılı 2. Yılı 3. Yılı 4. Yılı 5. Yılı 

Amaç 1 70.677.400 74.211.270 77.921.834 81.817.925 85.908.821 390.537.250 

Hedef 1.1 1.922.000 2.018.100 2.119.005 2.224.955 2.336.203 10.620.263 

Hedef 1.2 30.166.000 31.674.300 33.258.015 34.920.916 36.666.962 166.686.192 

Hedef 1.3 10.991.500 11.541.075 12.118.129 12.724.035 13.360.237 60.734.976 

Hedef 1.4 10.023.000 10.524.150 11.050.358 11.602.875 12.183.019 55.383.402 

Hedef 1.5 17.574.900 18.453.645 19.376.327 20.345.144 21.362.401 97.112.417 

Amaç 2 161.643.976 101.493.077 106.567.731 111.896.117 117.490.923 599.091.824 

Hedef 2.1 68.867.878 72.311.272 75.926.835 79.723.177 83.709.336 380.538.499 

Hedef 2.2 3.390.000 3.559.500 3.737.475 3.924.349 4.120.566 18.731.890 

Hedef 2.3 89.386.098 25.622.305 26.903.420 28.248.591 29.661.021 199.821.435 

Amaç 3 26.513.629 27.839.310 29.231.276 30.692.840 32.227.482 146.504.537 

Hedef 3.1 18.982.829 19.931.970 20.928.569 21.974.997 23.073.747 104.892.113 

Hedef 3.2 7.145.800 7.503.090 7.878.245 8.272.157 8.685.765 39.485.056 

Hedef 3.3 385.000 404.250 424.463 445.686 467.970 2.127.368 

Genel Yönetim 
Giderleri 

123.723.693 122.186.723 133.359.809 140.027.799 147.029.189 666.327.213 

TOPLAM 382.558.698 325.730.380 347.080.649 364.434.681 382.656.415 1.802.460.824 
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

İzleme ve Değerlendirme süreci aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir. 

1. İzleme Değerlendirme Sistemi’nin temelini oluşturmak üzere her harcama biriminde 
ikişer sorumlu görevlendirilmiştir. 

2. Müsteşar veya görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında toplanacak ve 
harcama yetkililerinden oluşan YK faaliyetine devam eder. YK, Bakanlığımızın 
muhtelif çalışmalarını ve sorunlarını değerlendirmek üzere 15 günlük veya aylık 
düzenli olarak staff toplantısı yapar. 

3. Her stratejik performans göstergesi bir harcama biriminin sorumluluğuna verilmiştir. 

4. Stratejik hedeflere ulaşmak için belirlenen faaliyetler ilgili yılların performans 
programlarında yer alır. 

5. Her stratejik performans göstergesi ilgili yılların performans programlarında yer alır. 
6. SGB, üçer aylık dönemlerde harcama birimlerinden, Performans Programı uygulama 

sonuçlarını ister. 

7. Üç aylık gerçekleşmeler derlenirken, Performans Programı İzleme Formu’ndan 
yararlanılır. 

 

 

8. Performans programına ilişkin üçer aylık ve yıl sonu izleme sonuçları üst yönetime 
sunulur. 

9. SGB Performans Programı izleme sonuçlarından yararlanarak, altı ayda bir Kalkınma 
Bakanlığı tarafından talep edilen İzleme Tablosu’nu hazırlar. 

10. Değerlendirme sonucunda eğer gerçekleşmelerde kayda değer bir sapma tespit edilmiş 
ise ilgili harcama birimi ile değerlendirme toplantısı yaparak sapmanın nedenlerini ve 
bir sonraki dönemde alınabilecek önlemleri ve düzeltici faaliyetleri tartışır. 

11. Bulgular, muhtemel çözüm önerileri ile birlikte SGB başkanı tarafından staff 
toplantısına taşınır ve orada tartışılır. 

12. Alınan kararlar, ilgili birimlere iletilir ve SGB tarafından takip edilir. 

Stratejik Amaç 1

Stratejik Hedef 1.2

Performans Hedefi

Faaliyetlerden Sorumlu Birim

Harcama

Bütçe 

Ödeneği 
(TL)

Döner 

Sermaye 
(TL)

Diğer Yurtiçi 
(TL)

Yurt Dışı 
(TL)

TOPLAM (.....Dönem)

G1 Adet 15

G2 % 80

G3 Adet 60

Performans Göstergelerine İlişkin 

Gerçekleşmelerin Doğrulama 

Kaynağı

Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler

Faaliyetlere ilişkin açıklamalar

PERFORMANS PROGRAMI İZLEME FORMU

Performans Göstergeleri Faaliyetler
Kaynak Türü

Bilgilendirme ve 

bilinçlendirme 

faaliyetleri

10,000.00

Gerçekleşme

(.... Dönem)

Sapma 
Nedeni

0.002,000.00 25,000.00

Ölçü 
Birimi

2014 
Yılı 

Hedefi
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13. Yılsonu izleme ve değerlendirme raporu (YİDR), Kalkınma Bakanlığı’nın talep ettiği 
formata uygun olarak SGB tarafından hazırlanır ve Mart ayı sonuna kadar Kalkınma 
Bakanlığı’na gönderilir. 

14. YİDR, staff toplantısında ele alınarak tartışılır, uygulanabilecek önlemler, Eylem 
Planı’na eklenir.  

15. Hedeflerde bir değişikliğe ihtiyaç varsa, Hedef Kartı Güncelleme Tablosu 
doldurularak Kalkınma Bakanlığı’na gönderilir. 

16. Stratejik plan dönemi sonunda hazırlanan YİDR Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu 
olarak mevcut stratejik planın değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. 

 

İzleme ve Değerlendirme Sisteminin özellikle değerlendirme kısmı için, “H3.1: Vatandaş 
Memnuniyeti Esas Alınarak Hizmet Kalitesinin Artırılması” hedefimiz altında ayrıca bir proje 
tanımlanmış olup, bu Stratejik Plan dönemi içinde sistematik bir model ve destekleyecek 
yazılıma ilişkin çalışmalar tamamlanmış olacaktır. 

 

 


