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Özet
Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda 2014-2018 dönemini kapsayan onuncu Kalkınma
Planının amaçlarına ulaşılabilmesi açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm
olabilecek, dönüşüm sürecine katkıda bulunabilecek, kurumlar arası etkin koordinasyon ve
sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için “Öncelikli Dönüşüm Programları”
tasarlanmıştır. Öncelikli Dönüşüm Programları içerisinde yer alan işgücü piyasasının
etkinleştirilmesi programı ile İşgücü piyasası daha etkin hale getirilerek, rekabetçi bir
ekonominin gerektirdiği nitelikli ve insana yaraşır istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması,
işgücü verimliliğinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Hedef kitlesi ise işsizler, işgücü piyasası
dışındaki kadınlar, kayıt dışı çalışanlar ve işverenlerdir. Bu çalışmada önce Öncelikli Dönüşüm
Programları ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Daha sonra İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi
programının; amacı ve kapsamı, hedefleri, performans göstergeleri, program bileşenleri
koordinatör ve sorumlu kurum ve kuruluşları açıklanmıştır. Son olarak ise işgücü piyasasının
etkinliğini azaltan uygulamada yaşanan sorunlara ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri
getirilmiştir.
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Priority Transformation Programs Action Plan for Improving
Labor Market Effectiveness

Abstract
The Priority Transformation Programs which are designed to address main problem areas in
both 2023 vision and in terms of achieving the Tenth Development Plan targets for the period
of 2014 – 2018, and are contributing to the critical reforms which require effective inter-agency
coordination usually in more than one ministerial area of responsibility. By improving the
effectiveness of the labor market, the Priority Transformation Programs aim to increase skilled
employment required by a competitive economy, reducing unemployment and increasing
productivity. The target groups for this program are unemployed, women outside the labor
market, informal workers and unregistered employers. In this paper, we will be firstly providing
general information about Primary Transformation Programs. Then the labor market
effectiveness program; objectives, scope, targets, performance indicators, responsible
institutions, program components and coordinators.
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