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enç işsizliğinin, yetişkin işsizliğine oranla ekonomik krizden olumsuz anlamda daha fazla

etkilendiği uluslararası literatürde kabul edilmektedir. Bu durum her ne kadar kabul edilse de genç
işsizliği ile ilgili çalışmalar, bilimsel anlamda hak ettikleri kadar ilgi görmemekte ve merak
uyandırmamaktadır. Genç işsizliği ve daha da önemlisi NEET (ne eğitimde ne istihdamda yer alan
gençler) kategorisi, uluslararası literatürde işsizlik kavramı kapsamında görünmezdir. Bununla
birlikte, genç işsizliğine yönelik artan endişeyle beraber, bu konudaki araştırma ve politikalar da
son yıllarda artmıştır. Bu araştırmanın sonuçlarından biri olan bu raporda, Türkiye'deki genç
işsizliği yasal, kurumsal, toplumsal ve politik düzlemlerde ele alınmaya çalışılmıştır. Araştırma
çerçevesinde, genç işsizliği ve NEET'ler ile ilgili çalışmaların literatür taraması yapılmıştır. Nitel
veri toplama kapsamında konu ile ilgili çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla
derinlemesine görüşmeler ve çeşitli temsilcilerle yuvarlak masa toplantıları yapılmıştır. Bu
bağlamda genç işsizliğinin nedenleri ve NEET gençlerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçları ortaya
çıkarılmıştır. Bununla birlikte, özellikle NEET gençlere yönelik politika ve stratejiler geliştirilirken,
NEET'lerin kesişimselliği ve heterojenliğinin derinlemesine dikkate alınması gerekir. Ortaya
konulan bilgilerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde okurlara ulaşacağını ve politika yapıcılar
tarafından gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacağını umuyoruz.
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ençlerin iş gücü piyasasına katılımı, 2010 yılından bu yana AB politika gündemindeki ana
konulardan biri olmuştur.1 Genç işsizliği, ekonomi faaliyetlerindeki dalgalanmalardan yetişkin işsizliğine
nazaran daha fazla etkilenmektedir; bu nedenle, küresel gerileme genç işsizlik oranını önemli ölçüde
arttırdığı için hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde iş gücü piyasasında büyük bir önem
kazanmıştır. Türkiye'de genç iş gücü piyasası, yüksek düzeyde işsizlik ve hareketsizlik ile
tanımlanmaktadır.2 Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Portekiz, Karadağ, Kuzey
Makedonya ve Sırbistan gibi diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de işsizliğin yüksek düzeyde olduğu
vurgulanmaktadır3.
Genç işsizliği ile ilgili olarak, NEET (ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençler) kavramı, gençlerin
istihdam edilebilirliği ve eğitim durumu ile ilgili sorunların üstesinden gelmek için yaygın olarak
kullanılmaktadır. Çünkü eğitim seviyesi, okul hayatından iş hayatına geçiş sürecinde belirleyici bir
faktördür. NEET terimi, gençlik alanındaki politikayı şekillendirmek için bir gösterge olarak ele
alınmaktadır ve bu nedenle bu kavram, AB'nin ekonomik ve sosyal politikalarındaki süreçlerin
izlenmesinde önemlidir. Türkiye'de, 15-29 yaş arası NEET'lerin yaklaşık %30'u istihdam
edilmemektedir; 2019 yılında bu oranın %9'u işsiz ve %21'i aktif olmayan kişilerden oluşmaktadır. İş
bulma isteğiyle ilgili olarak, gençlerin %12'si iş ararken %18'i çalışmak istememektedir.
Genç işsizliğini ve dolayısıyla NEET oranlarını azaltmanın etkili bir yolu, ihtiyaç analizine odaklanan
tanımlayıcı, kapsayıcı araştırmalar yapmaktır. Bu nedenle, bu araştırma için çeşitli STK temsilcilerinden
ve kamu kurumlarından toplanan veriler, ihtiyaçların aralarında ince ayrımlar olan üç farklı grupta
sınıflandırılmasına neden olmuştur. Bu araştırmanın tüm bölümlerinde, ekonomik veya sosyal açıdan
dezavantajlı durumda olma nedenlerinin büyük ölçüde cinsiyet değişkeninden etkilendiğinin açıkça
görülmesi önemlidir.
Bütün bu araştırmalarla gençliğin demografik dağılımı temel bir bilgi olarak verilmiş, ardından kamu
kurumları ve STK'ların gençlik ve NEET tanımlarına ilişkin farklı bakış açıları analiz edilmiştir. Farklı
güvenilir kaynaklardan elde edilen istatistiki veriler kullanılarak, NEET'lerin finansal koşullarının yanı
sıra eğitim ve istihdamdaki durumu, kesişimsellik odaklı bir şekilde ele alınmıştır. Kapsamlı politikalar
ve etkili stratejiler oluşturmak için eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin farklı ihtiyaçlarının
tartışmaya açılması büyük önem taşımaktadır.

1

Eurofound (2016), Exploring the diversity of NEETs, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Z. Bilgen Susanlı / Eurasian Journal of Economics and Finance, 4(2), 2016, 42-57
3
EuroStat. (2020). Participation of young people in education and
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Araştırma üç ana aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama; kadınlar, engelli bireyler, madde bağımlıları,
sokakta yaşayan insanlar, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan insanlar, kırsal alanda yaşayanlar ve
kırsal alandan büyük şehirlere göç edenler de dahil olmak üzere dezavantajlı grupların ve gençlerin
istihdamına ilişkin devlet kurumlarının politikalarını, planlarını, programlarını, tedbirlerini ve stratejilerini
kapsamaktadır. Buna ek olarak, yasalar ve tüzükler, gençlerin istihdam edilebilirliği ve sosyal içerme
politika düzeyi için bir rehber olarak sıralanmıştır. 15-29 yaşları arasındaki gençler için istihdam ve
sosyal içermeye yönelik stratejiler, direktifler, kararlar ve destek programları/tedbirleri analiz edilmiştir.
İkinci aşama, doğrudan veya dolaylı olarak gençlerin istihdam edilebilirliği ve sosyal refahı için çalışan
kamu kurumlarının ve farklı alanlarda faaliyet gösteren ilgili STK'ların kapasite analizlerine yönelik
hazırlanmıştır. Gençlerin istihdam edilebilirliği kapsamında kurumların yapısı, hassas gruplar temel
alınarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, dezavantajlı konumdaki gençlerin istihdam edilebilirliği üzerinde
potansiyel etkisi olan projeler, programlar ve hibe programları dikkate alınmıştır. Ayrıca, proje ve
programların altında yatan mantık, amaçlar, karşılık gelen hedefler ve sonuçlar, iş birliği yapılan
kurumlar ve hibe programları kapsamındaki bütçe rakamları belirlenmiştir. Gençlerin istihdam
edilebilirliği, girişimcilikleri, gençlerin iş gücüne girdikten sonra sunulan fırsatlar söz konusu olduğunda
toplumsal cinsiyet belirleyici bir unsur olduğu için, kadınların istihdam edilebilirliği ile ilgili olma ihtimali
yüksek olan toplumsal cinsiyet temelli istihdam politikaları içeren programlara da araştırmanın bu
bölümünde yer verilmiştir. Eğitime ve iş gücü piyasasına katılmada dezavantajlı konumda bulunan
hassas gruplara dahil gençlerin yanı sıra gençlerin istihdam edilebilirliği konusuyla ilgili kamu kurumları
olan İKA (İstanbul Kalkınma Ajansı), BM Türkiye Delegasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile odak
grup görüşmeleri yapılmıştır. Doğrudan veya dolaylı olarak gençlik için çalışan STK'ların kapasite
analizi kapsamında NEET'ler temel alınarak sekiz STK ile görüşmeler yapılmıştır. NEET'ler ile ilgili sivil
toplum eylemlerine kapsayıcı bir bakış açısıyla daha derinlemesine bakmak için odak grup
görüşmelerinde mülteciler, kadınlar ve LGBTİ + için çalışan kuruluşlar dikkate alınmıştır. Genç Hayat,
Gofor, KAGİDER, YADA, MUDEM, İDGEM, KAOSGL, Pembe Hayat, özellikle hassas gruplar
kapsamındaki NEET'lerin istihdam edilebilirliği ve sosyal içerilmesi konusunda görüşülen sivil toplum
kuruluşlarıdır.
Araştırmanın üçüncü aşamasında, hükümetin ve kurumların gençlere ve NEET'lere yönelik algısı
tartışılmıştır. Ayrıca, nüfustaki gençlerin eğitim ve istihdam durumuna ilişkin veri setleri mevcut
olduğundan, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı genç gruplar temel alınarak istatistiksel araştırma
yapılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) ve EuroStat'tan alınan veri setleri, NEET'lerin
Türkiye'deki en güncel durumunu yorumlamak için kullanılmıştır. İşgücü veri setleri ve adrese dayalı
nüfus kayıt sistemi TÜİK'ten alınmıştır. 15-29 yaşları arasındaki genç nüfus, TÜİK'in Türkiye'de
NEET'lere ilişkin veri setinde yer aldığından genç nüfus olarak dikkate alınmaktadır. Sayıların
yuvarlanması nedeniyle toplam rakamların kesin olmayabileceği ve beş bin kişiden az olan örneklem
büyüklüğünün güvenilir tahminler için oldukça düşük olduğu belirtilmektedir. Sadece iş gücü
piyasasında değil, aynı zamanda eğitime erişimde de gençlerin durumu hakkında fikir vermek amacıyla
genç nüfusun eğitim ve istihdamdaki durumuna ilişkin aylık istatistikler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun
Ocak 2014- Mayıs 2020 aralığındaki verilerinden alınmıştır.
Covid-19 pandemisi göz önüne alındığında, hala birincil etkileri süren yeni bir olgu olduğu için hem
eğitimde hem de istihdamda NEET'ler üzerindeki somut etkileri görmek daha fazla zaman alacaktır.
Pandeminin 2020 yılı NEET oranı üzerindeki etkisini geçen yıla kıyasla görmek için 2019 ve 2020 OcakMayıs tarihleri arasındaki NEET oranı TÜİK verilerinden alınmıştır.

1. Gençlerin İstihdamı ve Sosyal İçermeye Yönelik Hükümet Politikaları
Türkiye'de gençlikle ilgili politika yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (bundan sonra ‘’Anayasa’’
olarak anılacaktır) ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gençlerin korunmasına yönelik tedbirler
etrafında şekillenmektedir. Gençlik hakları ve hizmetleri genel kanunlar çerçevesinde ele alınmakta ve
bu kanun ve yönetmeliklerde farklı gençlik tanımları kullanılmaktadır. Bu kanunların kapsamına giren
hizmetler, çeşitli kamu kurumları bünyesindeki daireler tarafından yürütülmektedir. Türkiye'de gençlere
ve sosyal açıdan dezavantajlı gruplara ilişkin sorunlarla ilgilenen en büyük ve en aktif devlet kurumları
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. Milli Eğitim Bakanlığı,
Avrupa Birliği Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu, kuruluş amaçları kapsamında gençlerle ilgili alanlarda
görev ve sorumlulukları olan diğer kamu kurumlarıdır. Dolayısıyla, araştırmanın ilerleyen kısımlarında
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurumlarının üzerinde
durulmuştur.

1.1. Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
Anayasa'nın 58. maddesinde gençlerin gelişimi ve korunması için devletin yasal taahhütleri ve temel
görevleri en genel anlamda tanımlanmıştır. 58. maddeye göre “Gençliğin Korunması” başlığı altında
devlet, Cumhuriyet ve geleceğin armağan edildiği gençlerin pozitif bilgiler ışığında, Atatürk ilke ve
inkılapları doğrultusunda, ülkesi ve milletiyle devletin bölünmez bütünlüğünü bozmaya çalışanlara karşı
ilerlemesini ve gelişmesini sağlamak için tedbirler alır. Devlet, gençleri alkol bağımlılığı, uyuşturucu,
suç, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.
Toplumsal eşitlik konusunda devlet, Anayasa'nın 10. maddesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeksizin herkesin kanun önünde eşit
olduğunu belirterek güvence altına almaktadır. Maddenin tam hali aşağıdaki gibidir:
 Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
 Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
(Ek cümle: 7 Mayıs 2004; 5170 SK).
 Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz (Ek fıkra: 12 Eylül 2010; 5982
SK).
 Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak
tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz (Ek cümle: 12 Eylül 2010; 5982 SK).
 Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
 Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak
hareket etmek zorundadırlar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin 10/07/2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, her ne kadar genç nüfusa yönelik özel bir kanun içermese de, Gençlik
ve Spor Bakanlığı'nın teşkilat ve görevlerine ilişkin en geniş ve en güncel çerçeveye sahiptir. Bu
nedenle, Türkiye'nin en güncel gençlik yasası olarak kabul edilebilir.

1.2. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde kanunlarla belirlenen bakanlık hükmü, gençlere sosyal içermeyi
sağlamayı, ihtiyaca uygun rehberlik etmeyi ve karar alma süreçlerine gençleri dahil etmeyi ve bakanlık
hizmetleri için iş birliği yapmayı amaçlamaktadır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kısım 6 Madde 184 kapsamında
tanımlanmış görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:
 Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini
gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına
etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği
ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve iş birliğini sağlamak,
 Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkanlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak
ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 Gençlik çalışmalarına ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,

 Gençlik çalışmaları ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve
sonuçlarını denetlemek,
 Spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek,
gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak,
 Spor alanında uygulanacak politikaların tespit edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
teşkilatlanma, federasyonların bağımsızlığı, spor tesisleri, eğitim, sponsorluk, sporcu sağlığının korunması,
uluslararası organizasyonlarla ilgili çalışmaları koordine etmek, değerlendirmek ve denetlemek; spor
kuruluşlarının kurulmasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları tespit etmek,
 Gençlik ve spor kulüpleri ile başarılı sporcuları ve çalıştırıcıları desteklemek,
 Yurt yapmak, işletmek, desteklemek ve yurt hizmetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 Bakanlık hizmetlerini destekleyici arsa ve arazi temin etmek, bina ve tesis yapmak, yaptırmak, satın
almak, kiralamak, devretmek, devralmak ve bu hizmetlerle ilgili her türlü mali ve ekonomik girişimde
bulunmak,
 Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

NEET gençliğinden özel olarak bahsedilmemesine rağmen, yukarıda belirtilen maddede “farklı gençlik
grupları” dikkate alınmıştır. Bu nedenle, bakanlığın görev çerçevesinin sosyal hayata katılım potansiyeli
açısından NEET gençleri dolaylı olarak kapsadığı söylenebilir. Bakanlığın hizmet birimlerinden biri de
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’dür. Genel müdürlüğün Kısım 6 Madde 187’de tanımlanan yetki
ve görevleri aşağıdaki gibidir:
• Gençlere yönelik istismarın ve şiddetin engellenmesi ile gençler arasında her türlü ayrımcılığın giderilmesi
amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu hususlarda öneriler geliştirmek,
• Yurt içi veya yurt dışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek,
• Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik kamplarının kurulması ve
çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,
• Tanıtım faaliyetlerde bulunmak,
• Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek,
• Gençlik derneklerinin tescil, vize ve aktarma işlemlerini yapmak,
• Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmalar yapmak ve bu konuda faaliyetler yürütmek,
• Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek,
• Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek,
• Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler
ve üniversitelerin ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek,
• Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yukarıda da görüldüğü üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü'nün sorumluluk ve yetkilerini tanımlayan kanunlar NEET'leri kapsamamaktadır, genel olarak
gençlik kavramını tanımlamaktadır.

1.3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görev ve yetkileri, çocukların ve gençlerin istihdamına
yönelik usul ve esaslara ilişkin düzenlemeleri içerir. Bu düzenlemeler, çocukları ve gençleri ekonomik
istismardan korumak ve fiziksel ve ruhsal sağlıklarına, güvenliklerine, ahlaklarına ve işyerindeki sosyal
gelişimlerine yönelik herhangi bir riskten kaçınmak için bir temel sağlar. Buna ek olarak, ilgili
düzenlemeler, çocukların ve gençlerin çalışma saatleri, işyerindeki mola zamanı ve ücretli izinler ile ilgili
hükümleri kapsamaktadır. Bakanlık, işverenlerin ve devletin görevlerine ilişkin tanımın yanı sıra
çocuklar ve gençler için izin verilen işlerin bir listesini de sunar. Ayrıca çocuklar ve gençler için
yasaklanacak çalışma alanlarının bir listesini de belirler. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kısım 2 Madde 65 kapsamında istihdam ve sosyal
içerme bağlamında gençliğe yönelik tanımlanmış görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

 Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin geliştirmesi amacıyla gerekli
çalışmalar yapmak, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre
güncelleyerek geliştirmek,
 Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal
hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere ulusal
politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal

hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar
arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,
 Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve
etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla
gerekli çalışmaları koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar
arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,
 Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal
hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu çerçevede denetimini yapmak, bu
alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek
programları geliştirmek,
 Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezi bir sistemde
oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve
önlemler bağlamında değerlendirmek,
 Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı
vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda bakanlığın taraf olduğu
uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak,
 Çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve
koruyucu tedbirler almak,
 Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak, çalışma hayatını
geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak
 Ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve bunların
uygulanmasının sağlamaya yardımcı olmak,
 İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların yaşam kalitesini yükseltecek tedbirleri almak,
 Uluslararası iş gücüne ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak ve belirlenen
politikanın uygulanmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunmak,
 Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,
 İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek,
 Çalışma hayatını denetlemek,
 Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
 Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak, sosyal güvenlik
imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
 İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,
 İşyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önleyici ve koruyucu hizmetleri yürütenlerin niteliklerini belirlemek,
eğitimlerini ve sertifikalandırılmalarını sağlamak,
 Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Çocukların ve Genç İşçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik4
Çocukların ve genç işçilerin istihdam esaslarına ilişkin yönetmelik 06/04/2004 tarihli ve 25425 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Çocukların ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel,
ahlaki ve sosyal gelişimlerini veya eğitimlerini tehlikeye atmadan çalıştırılma yöntemlerinin esaslarının
belirlenmesi ve ekonomik istismarın önlenmesi amacıyla 4857 sayılı İş Kanunun 71. maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelik kapsamında 18 yaş altı çocuklar ve genç işçiler açısından
yasaklanmış çalışma koşulları, 16-18 yaş arası genç işçilerin çalışmasına izin verilen işler ve 14 yaşını
doldurmuş çocukların yerine getirebileceği basit işler ve temel eğitimleri ayrıntılı bir şekilde
tanımlanmıştır. Ayrıca 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre, mesleki ve teknik
eğitim okullarından ve kurumlarından mezun olan 16 yaş ve üzeri genç işçiler mesleğine ve uzmanlığına
uygun işlerde çalışabilmektedir. Ancak Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)/Genel
İş Sendikası'nın "Türkiye'de Çocuk İşçi Olmak" raporunda çocuk işçilerin yaklaşık yüzde 80'inin kayıt
dışı istihdam edildiği belirtilmektedir5.

1.4. Ulusal Gençlik Konseyi
Türkiye'de bugüne kadar yasal olarak kurulmuş bir gençlik konseyi bulunmamakla birlikte, Gençlik ve
Spor Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Ulusal Gençlik Konseyi'nin görevleri Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi Madde 215’te şu şekilde tanımlanmıştır:

Ministry of Family, Labour and Social Services, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik (Regulation on the Procedures and Principles of Employing Child and Young Workers), erişim:
4

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5457&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
5
Revolutionary Workers Unions Confederation (DISK) / General Workers Union. (2017). Being Child Labour in
Turkey (Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak), erişim: http://cloudsdomain.com/uploads/dosya/14918.pdf

 Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde; vakıflar, federasyonlar, dernekler, gençlik kulüpleri, öğrenci
konseyleri, kent konseyleri ve benzeri kuruluşlar Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi'ne üye olabilir. Bu
kuruluşların amaçları; gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel
gelişimlerini sağlamak, gençlik alanında üretilecek politikalara katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası
çalışma ve projeler uygulamak, gençler ve gençlik alanında faaliyet gösteren organizasyonlar arasında
koordinasyona yardımcı olmak ve gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını artırmaktır.
 Konseyin kurulması, işleyişi, yönetimi, görevleri ve denetimine ilişkin hükümler ile Konseyin çalışma usul
ve esasları ve sair hususlar Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

Ancak 53936 sayılı Belediye Kanunun 76. maddesine göre hazırlanan Kent Konseyleri Yönetmeliği
gereği, belediyeler bünyesinde il meclislerinin Gençlik Meclisleri kurulmaktadır. Gençlik Meclisinin
görevleri şunlardır:
 Ulusal Egemenlik ilkeleri ile insan hak ve özgürlüklerine dayalı ve insanların inançlarına, haysiyetine ve
onuruna değer veren demokratik bir hukuk düzeni tesis etmek için çalışmak,
 Sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükleri iyileştirmek için mücadele etmek ve genç nüfusun bu konuya
konsantre olmasına yardımcı olmak için çalışmak,
 Gençlerin sosyal hayatta yer alması ve söz sahibi olması için mücadele etmek,
 Tarihi, kültürü, bilimi, sanatı, insan haklarını ve çevreyi korumak,
 Hedefleri ve yapısına uygun toplantı, konferans, panel, seminer ve sempozyum düzenlemek,
 Gençlerin sorunlarını araştırarak iş birliği, dayanışma, karşılıklı sevgi ve saygıyı güçlendirmek ve
gençlere, özellikle eğitimi devam edenlere çözüm aramak ve bu amaçla onlara yardımcı olmak,
 İstanbul içi gezi ve etkinlikler düzenleyerek genç, yaşlı, yalnız ve bakıma muhtaç kişilerin sorunlarını
işitmek ve bu sorunlara çözüm bulmak ve değerlendirmek,
 Komisyonların onayı ile anketler yapmak, broşür, bülten, dergi ve gazete yayımlamak ve kamuoyunu
bilgilendirmek,
 Avrupa Birliği sürecinde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı ülkelerdeki kardeş
kentlerindeki Gençlik Kuruluşları ile ilişkiler kurmak, karşılıklı ziyaretler yapmak, toplantı ve geziler
düzenlemek,
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik çalışmalarından gençlerin en iyi şekilde
yararlanmaları için çevre bilincini artırmak ve çalışmalar yapmak,
 Yerel Gündem 21 çerçevesinde faaliyetlerde bulunmak,
 Üniversite öğrencileri ile yakın temas halinde olmak ve öğrencilerin kurduğu okul kulüpleri ile ortak
çalışmalar yapmak,
 Meclis bünyesinde gelişim ve eğitimi sağlamak için yurt dışındaki gençlik meclisleri ve diğer gençlik
örgütleri ile ortak çalışmalar yapmak.

Türkiye'de 70'in üzerinde gençlik kuruluşunu kendi çatısı altında toplayan bir gençlik kuruluşu olan
Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), 2019 yılında Avrupa Gençlik Forumu'na 7 gözlemci statüsüyle üye
olmuştur. Bu nedenle GoFor, fahri ulusal gençlik konseyi olarak düşünülebilir.

1.5. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı 8
2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Müdürlüğü
tarafından hazırlanarak 4 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Yıllık
Programında istihdam ve çalışma hayatına ilişkin temel amaç, toplumun tüm kesimlerine insana yakışır
iş olanaklarının sunulduğu bir iş gücü piyasası oluşturmak; iş gücünün kalitesinin artırılmasını ve etkin
bir şekilde kullanılmasını sağlamak; cinsiyet eşitliğini, çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarını
iyileştirmek ve esneklik yaklaşımının benimsenmesini sağlamaktır.
Esneklik ve güvence arasındaki dengenin kurulduğu, verimliliğe dayalı bir ücret sisteminin
oluşturulduğu, toplumsal cinsiyet eşitliği hakları ve fırsatlarına dayalı olarak teknolojik gelişmeye ve
değişime uyum sağlayabilecek istihdam olanaklarının herkese sunulduğu etkin bir iş gücü piyasası
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Grand National Assembly of Turkey (Türkiye Büyük Millet Meclisi). (2005). Municipality Law (Belediye
Kanunu), erişim: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf
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The European Youth Forum is an international non-profit association and serves as a platform and advocacy group
of the national youth councils and international non-governmental youth organisations in Europe. It strives for youth
rights in international institutions such as the European Union, the Council of Europe, and the United Nations.
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Ministry of Treasury and Finance. Presidential Annual Program 2020, erişim: https://www.sbb.gov.tr/wpcontent/uploads/2018/11/2019_Yili_Cumhurbaskanligi_Yillik_Programi.pdf

oluşturulacaktır. 2019 ve 2020 yıllarına ait Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının, NEET'lerin profilini
çıkarmayı amaçlayan doğrudan bir politikayı kapsadığı Tedbir 79 ile görülmektedir. Tedbir 79, Gençlik
ve Spor Bakanlığı'nın sorumluluk alanı olarak belirlenmiştir.
Tedbir 79. Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin (NEET) profilleri belirlenerek, bu kişilerin iş
gücüne ve istihdama katılımlarını destekleyecek birey, aile ve toplum odaklı bütüncül bir mekanizma
geliştirilecektir.

1.6. Ulusal Gençlik Stratejisinin Varlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, gençleri ve
sporu doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen politika ve faaliyetler yürüten kamu kurum ve kuruluşları
arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Belge, Bakanlar Kurulu
tarafından en geç dört yıllık periyotlarla incelenir ve güncellenir. Ancak en son hali 2012 yılında Bakanlar
Kurulu tarafından onaylanmış ve 27/01/2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi'nde yer alan gençlik politikalarının vizyonu, evrensel ve insani
değerlere sahip, çevreye saygılı, sosyal aidiyet duygusuna sahip, sosyal hayata aktif olarak katılan,
milli ve manevi değerlere bağlı olan bireyler olarak gençlerin kendi potansiyellerini
gerçekleştirebilecekleri bir zemin sağlamak ve fırsatlar sunmak amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca, temel
hak ve özgürlüklerden verimli bir şekilde yararlanmak, gençlerin kendine güvenmesi, girişimcilikte aktif
olması ve uluslararası arenada akranlarıyla rekabet edebilmesi için bir ön koşuldur. Ulusal Gençlik ve
Spor Politikası Belgesine göre, gençlik politikalarının temel hedeflerinin tamamı aşağıdaki gibidir:
 Gençlik algısını doğru bir zemine oturtmak,
 Gençliğin ihtiyaç, beklenti ve endişelerini tespit etmek,
 Gençlerle ilgili çalışma yapan kurum ve kuruluşları belirlemek, bunlar arasındaki iş birliği ve
koordinasyonu temin etmek,
 Gençlik alanındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini etkinleştirmek ve güçlendirmek için gerekli
destek ve teşviki sağlamak,
 Kaynakları gençliğin gelişimini tam anlamıyla sağlayacak şekilde kullanmak,
 Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
 Gençliğin vatandaşlık bilincini geliştirmek,
 Farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini ortaya
çıkarabilmelerine imkân sağlamaktır.

Yukarıda da görüldüğü gibi Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi, Gençlik ve Spor Bakanlığının görev
ve yetkilerini tamamlayıcı niteliktedir ve ortak özelliklere sahiptir. Bakanlık tarafından geliştirilen destek
mekanizmalarına çeşitli genç gruplar da dahil edilmiştir. Gençlik politikalarının hazırlanmasındaki ilke
ve değerler şunlardır: insan haklarına, demokratik değerlere ve Cumhuriyet'e bağlı kalmak; milli, tarihi,
kültürel ve insani değerleri benimsemek; hak temelli yaklaşımı esas almak; her türlü ayrımcılığı önlemek
ve fırsat eşitliğini gerçekleştirmek; bireysel ve toplumsal farklılıkları zenginleştirmek ve bu zenginliği bir
sosyal dayanışma ve bütünleşme aracı olarak görmek; araştırma ve bilgiyi temel alarak, dezavantajlı
gençlere öncelik vermek; politika ve uygulamalarda uluslararası standartları gözlemlemek; katılım,
erişilebilirlik, bütünlük, uygulanabilirlik, hesap verebilirlik, şeffaflık ve yerellik.
Belge, 2 bölümden ve 20 temel politika alanından oluşmaktadır. Belgenin birinci bölümünün başlığı
‘’Gençlik Politikaları’’dır; ikinci bölümü ise ‘’Spor Politikaları’’ olarak adlandırılmıştır. Gençlik Politikası
bölümü, aşağıda verilen 13 ana politika alanını kapsar:
 Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme,
 Aile,
 Etik ve İnsani Değerler,
 İstihdam, Girişimcilik ve Mesleki Eğitim *,
 Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme *,
 Sağlık ve Çevre,
 Demokratik Katılım ve Vatandaşlık Bilinci,
 Kültür ve Sanat,
 Bilim ve Teknoloji
 Uluslararası Arenada ve Kültürlerarası Diyalogda Gençlik,
 Boş Zamanı Değerlendirme,
 Genç İnsanları Bilgilendirme,

 Gönüllü Çalışma ve Hareketlilik

1.6.1. İstihdam, Girişimcilik ve Mesleki Eğitim
İstihdam, Girişimcilik ve Mesleki Eğitimin politika alanı, gençlerin iş gücüne katılım oranının
artırılmasına yönelik yöntemler, önlemler, stratejiler açısından altı başlık altında toplanmıştır. Belgede
bahsi geçen paydaşlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler, Meslek Odaları, İşçi ve İşveren
Sendikaları, Özel Sektör, Kamu İktisadi İşletmeleri olarak sıralanabilir.
1. Genç işsizliği asgari düzeye indirmek için etkili mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve
sürdürülmesi
Mesleki eğitimler ve maaş oranlarını ve girişimciliği kapsayan sermaye yatırımları, kalifiye çalışanlar
olarak genç istihdamını artırmak ve gençlerin iş gücüne katılımlarını psikolojik olarak gerileten düşük
gelir grubuna dahil olmalarını önlemek amacıyla piyasa koşullarını ve bölgesel faktörleri dikkate alan
ilk politikada odaklanılan temel faktörlerdir. Hedeflerin tamamı aşağıdaki gibidir:
 İşgücü piyasasına girecek gençlerin iş ve gelir beklentileri doğrultusunda makul ücret stratejileri
belirlemek.
 Gençleri ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun mesleklere yönlendirmek.
 Meslek liselerinin çekiciliğini/olanaklarını artıracak önlemler almak; gençlerin meslek edinmesini
sağlamak.
 Türkiye'deki iş gücü envanterini çıkarmak ve mesleki eğitimi etkin bir şekilde uygulayabilmek için
ihtiyaçlara göre planlamak.
 Bölgesel iş gücü piyasası analizleri yaparak gençleri iş gücü ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim ve çıraklık
eğitimine yönlendirmek.
 Üniversitelerin bölüm ve program kontenjanlarını iş gücü piyasası ihtiyaçlarına göre uyarlamak. Ülkenin
ve genç nüfusun ihtiyaçlarını dikkate alarak ulusal istihdam stratejisini geliştirmek ve uygulamak.
 Genç istihdamını artıracak sektörlerde uluslararası sermaye yatırımlarını teşvik etmek.
 Bilgi teknolojileri, teknoloji ve hizmet sektörleri gibi genç istihdamının yüksek olduğu sektörlere öncelik
vererek eğitim sürecine dahil olan gençler için yarı zamanlı iş olanakları geliştirmek.
 Gençlere yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kurslarını sürdürmek ve mesleki sertifikalarını almış
gençleri istihdam etmek için teşvikler sunmak.
 Genç işsizliğini önlemek için gençleri istihdam eden girişimleri destekleme uygulamasına devam etmek.
 Kalkınmada öncelikli bölge/illerdeki demografik yapıya göre gençlerin istihdamını planlayarak bu planları
etkin bir şekilde uygulamak.

2. Gençlere sunulan staj olanaklarının artırılması ve staj niteliğinin uluslararası standartlara
uygun olarak geliştirilmesi
İkinci politika, üniversiteler gibi eğitim kurumları ile özel sektör ve kamu kurumları arasında yapılacak iş
birliği ile gençleri uluslararası standartlara uygun şekilde yeterli, düzeyde eğitmeyi amaçlamaktadır. İş
başında eğitime uygun olduğu, aktif öğrenmeyi ve bir kariyer rotasını takip etmek için gerekli olan
becerilerin edinilmesini sağladığı için özellikle staj imkanlarının gençlere yönelik geliştirilmesi ve
gençlere sunulması amaçlanmaktadır. Hedeflerin tamamı aşağıdaki gibidir:
 Üniversiteler ve mesleki eğitim kurumları ile endüstri ve kamu kurumları arasında sürmekte olan iş
birliğini güçlendirmek; yeni staj ve işyerinde uygulama fırsatları geliştirmek ve staj yapmayı zorunlu kılmak.
 Staj imkanı olmayan alanlarda uygulamalı staj sürecini eğitim ile eş zamanlı olarak yaygınlaştırmak.
 İşi öğretmeyi ve mesleğin gerektirdiği beceriler ile nitelikleri kazandırmayı temel alan staj süreleri
belirlemek.
 Stajların sosyal güvenlik koşullarını tam zamanlı çalışma hayatına uygun olarak düzenlemek.
 Katılımcı tarafların sayısını artırarak staj uygulamasında denetim mekanizmasını etkin bir şekilde
sürdürmek.
 Ulusal bir veri tabanı oluşturarak gençlerin ulusal ve uluslararası eğitim ve staj hareketliliğini kayıt altına
almak.
 Mesleki staj kategorilerinin tanımlama ve staj sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin standartlarını
belirlemek.

3. Kariyer danışmanlığı ve mesleki rehberlik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde geliştirilmesi

Gençlerin iş bulmaya veya iş kurmaya yönelik ön hazırlıklarının ve eğitim süreçlerinin yanında iş
hayatındaki seçeneklerin ve mesleki alanların miktarının artırılması hedeflenmektedir. Bu şekilde,
gençlerin ilgi duydukları belirli mesleklerde ilerleme kaydetmeleri için bilgilendirilmeleri ve teşvik
edilmeleri beklenir. Gençleri iş hayatına katılmak için motive etmede önemli bir rol oynadıkları için sivil
toplum kuruluşları ve istihdam hizmetleri/büroları özellikle öne çıkmaktadır. Hedeflerin tamamı
aşağıdaki gibidir:
 İstihdam hizmetlerindeki iş danışmanlarının ve mesleki danışmanların sayısını artırmak.
 İstihdam potansiyeli yüksek ve piyasanın sürekli ihtiyaç duyduğu meslek gruplarını güçlendirmek.
 Gençlik merkezleri, meclisleri ve kuruluşları ile orta öğretim kurumları arasında yapılacak iş birliği yoluyla
kariyer geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek.
 Gençlerin kamudaki istihdam olanakları ve insan kaynakları ihtiyaçları konusundaki bilinç düzeyini
artırmak.
 Gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının kariyer danışmanlığı faaliyetlerinde aktif rol almasını
sağlamak.

4. Çalışmayan gençlerin iş hayatına katılım göstermesine olanak tanıyan sosyal projelerin
geliştirilmesi
Medya şirketleri ve yerel yönetimler, çalışmayan, motivasyonu kırılmış ve hayal kırıklığına uğramış
gençlerin iş hayatına yeniden katılımını sağlamak için yeni imkanlar sunmak konusunda kilit rol
oynamaktadır. Hedeflerin tamamı aşağıdaki gibidir:
 İş aramaktan umudunu kesmiş ve iş hayatında hayal kırıklığı yaşamış gençleri iş hayatına kazandırmak
için yeni istihdam projeleri geliştirmek.
 Gençlerin iş bulmadaki sorunlarının ortadan kalkması için danışma merkezleri oluşturmak ve iş
planlaması kapsamında hangi alanlarda iş gücü eksiği olduğunu kamuoyuna duyurarak gençlerin o
alanlara yönlendirilmesini sağlamak.
 İşsiz gençlerin meslek ve beceri edinmelerini sağlayacak eğitimleri arttırmak.

5. Tam zamanlı çalışma hakları çerçevesinde evden çalışma, uzaktan çalışma, esnek çalışma
gibi çalışma stratejilerinin geliştirilmesi.
Bir diğer önemli amaç ise, uzaktan ve/veya esnek çalışmaya uygun belirli işler için yer ve çalışma
süresindeki esnekliği artırarak gençleri çalışma hayatına çekmektir. Hedeflerin tamamı aşağıdaki
gibidir:
 Belirlenen ücret ve istihdam politikası kapsamında; belirli işlerin birden çok kişi tarafından kademeli
olarak yapılması ve bu kapsamda gençlerin hem deneyimlerinin artmasını hem de belirli bir süre boyunca
ücretlendirilmesini sağlamak.
 Gençlere iş hayatında çalışma esnekliği sağlayarak sürekli istihdam edilmeleri yönündeki çalışmaları
arttırmak. Her türlü esnek çalışmanın yürütülebilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesini yapmak.

6. Genç girişimciliğine yönelik teşvik ve desteklerin arttırılması
Son politikada, gençlerin iş kurmaktan geri durmasına neden olan engelleri ortadan kaldırarak
girişimcilik yolunu kolaylaştıran önlemleri kapsayan genç girişimciliğine odaklanılmıştır. Bu engeller
bürokratik ve/veya finansal olabileceği gibi, gençlerin girişimcilik ruhunu ve motivasyonunu
canlandırmak için gerekli destek mekanizmalarıyla ilgili de olabilir. Bu bağlamda, gençlere ulaşmak ve
bu alanda deneyimli girişimciler ve gençler arasındaki iş birliğini ve girişimcilik politikalarının etkin bir
şekilde uygulanmasını sağlamak için gençlik dernekleri, platformlar ve STK'lar ana aktörler olarak
değerlendirilmektedir. Hedeflerin tamamı aşağıdaki gibidir:
 Girişimciliğe verilen destek paketlerinin yeterli düzeyde kullanılmasının önündeki bürokratik ve ekonomik
engelleri ve diğer engelleri ortadan kaldırmak.
 Eğitim kurumlarındaki girişimciliğe yönelik projeleri etkin şekilde desteklemeye devam etmek.
 Genç girişimciliğinin desteklenmesine yönelik imkanları arttırmaya devam etmek
 Genç girişimcilere yönelik kredi ve diğer maddi destek imkanlarını arttırmak.
 Gençlere yönelik girişimcilik eğitimlerini ülke genelinde yaygınlaştırmak.
 Genç girişimcilerle yatırımcıların buluşabileceği kurumsallaşmış platformların sayısını arttırmak.
 Girişimciliği özendiren gençlik derneklerini ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemek.

1.6.2. Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme
Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme politika alanı, gençlerin iş gücüne katılım oranının artırılmasına
yönelik yöntemler, önlemler, stratejiler açısından sekiz başlık altında toplanmıştır.
Belgede bahsi geçen paydaşlar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve
Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler,
Medya Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri
Başkanlığı, Yerel Makamlar, Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak sıralanabilir.
1. Engelli gençlerin sosyal dışlanmaya maruz kalmalarının önlenmesi
Gençlere yönelik sosyal içermeyle ilgili olarak, aşağıdaki ilk tedbirde de gösterildiği gibi öncelik, engelli
gruplara verilmektedir. Kentsel alanda hareketliliğe yönelik psikososyal destek, engelli gençleri kişisel,
sosyal ve kültürel gelişim açısından güçlendirmeye yönelik eğitim olanakları ve kolaylıklar temel odak
noktaları olarak değerlendirilebilir. STK'lar ve medya şirketleri bu durumda önemli rol oynamaktadır.
Hedeflerin tamamı aşağıdaki gibidir:
 Engelli gençlerin toplumsal yaşama kazandırılmasıyla ilgili projelerin üretilmesini desteklemek.
 Engellilere yönelik toplumsal duyarlılığın arttırılması amacıyla kitle iletişim araçlarını kullanmak, eğitim
kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini geliştirmek.
 Kentsel planlama ve düzenlemelerde engelli bireyleri göz önünde bulundurmak ve onların istek ve
ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin üretilmesini sağlamak.
 Engelli gençlerin sahip olduğu yasal haklar konusunda bilinçlenmelerini esas alan çalışmaların sayısını
arttırmak.
 Uzmanlar tarafından engelli gençlerin ailelerine gerektiğinde psikososyal destek hizmeti sunmak. Engelli
gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak. Engelli gençlerin spor
faaliyetlerini yürütebilmeleri ile ilgili olarak nitelikli spor uzmanları yetiştirmek.
 Engelli gençlerin ebeveynlerinin veya kendileriyle ilgilenebilecek kimselerinin olmaması halinde
barınabilecekleri tesislerin sayısını arttırmak ve geliştirmek.

2. Suç işleyen gençlerin topluma kazandırılması ve gençlerin suç davranışına yönelmelerinin
önlenmesi.

Suçlu olma eğiliminde olan gençlerin toplum dışına çıkmasını önlemek için hedefler şu şekilde
belirlenmiştir:
 Gençlerin suç işlemeye yönelme nedenlerine ilişkin bilimsel araştırmaların yapılmasını sağlamak.
 Suç potansiyeli yüksek genç bireylerin tespiti ve ihtiyaçları doğrultusunda psikososyal destek hizmetinin
verilmesi yönünde çalışmaları arttırmak.
 Gençlerin suça yönelmesine neden olabilecek mekanların rehabilitasyonunu sağlamak.
 Suça yönelen gençlerin etkili bir biçimde rehabilite edilmesini sağlamak.
 Hüküm giymiş gençlerin tahliye sonrası eğitimlerine devam etmeleri konusunda çalışmalar yapmak.

3.Sokakta yaşayan gençlerin toplumla bütünleşmelerinin sağlanması.
Toplum tarafından dışlanma durumuna gelince, içinde yaşayabileceği bir evi olmayan gençler sosyal,
eğitimsel ve mesleki hayata dahil edilme politikalarının diğer hedef grupları arasında yer almaktadır. Bu
genç grubunu yeniden yerleştirmek için aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:
 Sokakta yaşayan gençlere yönelik araştırmaların yapılmasını teşvik etmek ve yürütülen araştırmaları
desteklemek.
 Sokakta yaşamaya itilen gençlerin sosyal içerilmeleri konusunda çalışmalar yapmak.
 Gençleri sokakta yaşamaya iten nedenleri ortadan kaldıracak projeler üretmek.
 Sokakta yaşayan veya çalışan gençlerin ailelerinin bilinçlenmelerini sağlamak.
 Sokakta yaşayan gençlerin eğitim imkânlarına erişimini kolaylaştırmak.
 Toplumun sokakta yaşayan gençlere yönelik farkındalığının artması konusunda çalışmalar yapmak.
Sokakta yaşayan gençlere yönelik olarak psikolojik sosyal gelişmeyi ve uyumu sağlayıcı ve suça
yönelimden koruyucu tedbirleri arttırmak.

4. Gençleri bağımlılık yapan maddelerden korumak için önleyici tedbirlerin alınması ve bağımlı
gençlerin tedavileri ile ilgili olarak çalışmaların yürütülmesi.

Suç işlemeye meyilli olan ve/veya sokakta yaşayan gençlerin yanı sıra bağımlı ve muhtaç gençler de
dikkate alınan bir diğer gruptur. Gençlerin hayatlarını tekrar rayına oturtmasını amaçlayan yukarıda
belirtilen önlemlerin tamamlayıcısı olarak, özellikle bağımlı ve muhtaç gençler için aşağıdaki hedefler
belirlenmiştir:
 Uyuşturucu madde bağımlısı gençlerin rehabilitasyonu ve tedavileri ile ilgili merkezlerin sayısını ve
ulaşılabilirliklerini arttırmak.
 Bağımlılık ile mücadelede sosyal medyadaki özendirici yayınların denetimini etkin bir şekilde yapmak
 Gençlik merkezleri aracılığı ile madde bağımlılığı konusunda uzman kişilerin verecekleri eğitimle
insanların farkındalık düzeylerini arttırmak.
 Madde bağımlısı gençlerin tedavisine yönelik merkezleri yaygınlaştırarak daha etkin hale getirmek.

5. Gençlerin ve toplumdaki diğer kesimlerin dezavantajlı bireylere karşı farkındalıklarının
arttırılması ve sosyal uyum süreçlerine aktif katılımı.
Marjinal grup haline gelen ve bir sonraki aşamada toplumdan dışlanan dezavantajlı bireyler için
toplumun bilinçlendirilmesi önemli görülmektedir. Dezavantajlı kişileri cinsiyet eşitliğinin daha fazla
sağlanması koşuluyla topluma dahil etmek için aşağıdakiler hedeflenmektedir:
 Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin gerekli eğitimin gençlere ve toplumun tüm kesimlerine verilmesini
sağlamak.
 Sosyal içerme politikalarının oluşturulma sürecinde gençler ile politika yapıcıları arasında etkin iş birliğini
kurmak.
 Yurtlarda barınan ve aile ilgisinden yoksun büyüyen gençlerin yurt yaşamı sonrasında sosyal hayata
uyumu konusunda, gençlerin ve toplumdaki diğer kesimlerin farkındalıklarını arttırmak ve sosyal hayata
etkin olarak katılımlarını sağlamak.
 Dezavantajlı gençlerin zorluklarla mücadele azmini arttırmak amacıyla toplumdaki başarılı dezavantajlı
gençleri ödüllendirme mekanizmaları geliştirmek.

6. Kentlere göç eden ve uyum sorunu yaşayan gençlerin sosyal içerilmelerinin sağlanması.
Göçmenler, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de dezavantajlı gruplar arasındadır.
Göçmen olmanın getirdiği dezavantajlar nedeniyle toplumdan dışlanan gençler için aşağıdaki hedefler
dikkate alınmıştır:
 Kente göç etmiş genç bireylerin, psikososyal ihtiyaçlarını gidermek.
 Geçici göçle kente gelen sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı olan ailelere mensup genç bireylerin
eğitimlerine öncelik vermek.
 Doğal afetler sonucunda göç etmiş; psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak zarar görmüş genç bireylerin
ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunmak.
 Göçle gelmiş gençlerin kente uyumunu sağlamak ve yabancılaşmalarını önlemek için gençlik
merkezlerini aktif olarak kullanmak.
 Herhangi bir nedenle eğitim hakkından yararlanamamış gençlerin hayat boyu öğrenme stratejisi
kapsamında mesleki ve yaygın eğitim imkânlarından yararlanmaları için gerekli önlemleri almak.

7. Gençlerin istismara uğramalarının önlenmesi.
Gençlerin toplumdan dışlanmasına neden olan faktörler arasında yer alan istismarın her türlüsü sosyal
içermeyi sağlayacak şekilde tedbirler alarak öncelikli olarak engellenmelidir. Hedeflerin tamamı
aşağıdaki gibidir:
 Engelli bireylerin fiziksel ve duygusal istismarı konusunda toplumsal duyarlılığı arttırmak.
 Gençlerin ailelerinde ve çalışma yerlerinde maruz kaldıkları her türlü istismarı önleyici tedbirleri almak.
 İstismara uğrayan gençlere ve ailelerine yönelik uzmanlar tarafından psikososyal destek hizmeti
sağlamak.
 Gençlerin istismarını önlemek amacıyla medya, sosyal medya, internet ve eğitim kurumları aracılığıyla
toplumsal bilinci arttırmak.

8. Genç kadınların yaşamın her alanında desteklenmesi. Hedefler aşağıdaki gibidir:
Cinsiyete dayalı eşitsizlik, gençler üzerinde eğitim, istihdam, girişimcilik ve diğer finansal/sosyal
alanlarda dezavantajlı etkilere yol açtığı için üzerinde çalışılması gereken önemli konulardan biridir.
Hedeflerin tamamı aşağıdaki gibidir:

 Genç kadınların yaşadıkları sorunlara ilişkin araştırmaların yapılmasını teşvik etmek.
 Genç kadınların yaşadıkları sorunların çözümüne ilişkin projelerin üretilmesini desteklemek.
 Genç kadınların yaşadıkları sorunlara ilişkin duyarlılık sağlamak amacıyla kitle iletişim araçlarını
kullanmak, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği sağlamak.
 Kentsel planlama ve düzenlemelerde genç kadınları göz önünde bulundurmak ve onların istek ve
ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin üretilmesi sağlamak.
 Genç kadınların sahip olduğu yasal haklar konusunda bilinçlenmelerini esas alan çalışmaların sayısını
arttırmak
 Genç kadınların eğitim, sağlık, siyasal katılım konularında hizmetlerden faydalanma ve temsil edilme
oranlarını arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

Gençlik Stratejisinin uygulanmasından sorumlu makam
03/06/2011 tarihli Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararnamenin 8. maddesinin (ç) fıkrası uyarınca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ilgili işlerin yürütülmesi ve
Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’nin uygulanmasının izlenmesiyle görevlidir. Ayrıca kamu
kuruluşları gençlik politikasını oluşturan her alanda iş birliği yapmaya kararlıdır.

1.7. On Birinci Kalkınma Planı ve Öncelikler (2019-2023)
On Birinci Kalkınma Planının ana hedefleri, “Gençlik” başlığı altında doğrudan gençliği kapsamaktadır.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB), istihdam politikalarının uygulanmasından sorumlu ana kurumlardır.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 224 uyarınca KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelerin
ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasındaki payını ve etkinliğini artırmak, rekabet
güçlerini ve düzeylerini artırmak, ekonomik gelişmelere uygun olarak sektörle entegrasyonunu
gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. KOSGEB tüzel kişidir; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı
özel bütçeli bir kamu kuruluşudur ve tüm işlemlerinde özel hukukun hükümlerine tabidir. Hedefler
doğrultusunda gençliğin ekonomik ve sosyal hayata katılımına yönelik aşağıda verilen bir dizi tedbir
dikkate alınmıştır:
Tedbir 623.2. Uluslararası veya geçici koruma altında olan gençler bilişsel, bedensel, duygusal yönden
kişisel ve sosyal gelişimleri artırılacak, bu gençlere istihdama yönelik mesleki yönlendirmeler yapılacaktır.
Tedbir 623.3. Eğitimde ve istihdamda yer alamayan gençlerin profilleri belirlenerek eğitime, iş gücüne ve
istihdama katılımlarını destekleyecek birey, aile ve toplum odaklı bütüncül bir yaklaşım geliştirilecektir.
Tedbir 623.4. Söz konusu gençlerin eğitimde ve istihdamda olmama nedenlerine uygun olarak iş gücüne
ve istihdama katılımlarını artırmak üzere teşvik programları uygulanacaktır
Tedbir 623.5. Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere mesleki alan belirlenmesine yönelik eğitim
ihtiyaç analizi yapılacaktır
Tedbir 623.6. Gençlerin beceri ve yetenekleriyle uyumlu, özellikle yazılım gibi yenilikçi alanlarda kısa
süreli sertifika ve diploma programları düzenlenecektir.
Tedbir 623.7. Gençlerle çalışan kurumlar; başta eğitimde ve istihdamda olmayan gençler olmak üzere
gençleri KOSGEB ve İŞKUR’un mesleki yönlendirme, girişimcilik ve meslek edindirme hizmetleri
hakkında bilgilendirecek ve bu hizmetlere yönlendirecektir.
Tedbir 623.8. Gençlerle çalışan kurumlar ile KOSGEB ve İŞKUR arasındaki iş birlikleri artırılacaktır.
Tedbir 623.9. Farklı genç gruplarına ve hızlı değişen ihtiyaç ve taleplere uyum sağlayabilmek için gençlik
alanında çalışan STK’larla ortak iş birliği çalışmaları yapılacaktır.
Tedbir 623.10. Gençlerin kişisel, sosyal gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlayacak programlar
uygulanacaktır
Tedbir 623.11. Gençlere ilişkin toplanan verilerin kalitesi artırılacak, uluslararası karşılaştırmalara imkân
tanıyan veri setleri oluşturulacaktır

1.8. Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) Yönelik Planlar, Politikalar ve Tedbirler
İstihdam açısından Türkiye'deki ana aktör, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili organı
olan İŞKUR (Türkiye İş Kurumu)'dur. İŞKUR, istihdam ve girişimcilik oranlarının artırılması için gençlere
yeni iş olanakları yaratma, gençlerin becerilerini geliştirme ve belgeleme, iş yaşamında gençlere
danışmanlık verme görevlerini üstlenmektedir.
Kurumun temel politika ve öncelikleri ile stratejilerini belirlemek amacıyla; On Birinci Kalkınma Planı
(2019-2023), 2019-2021 Yılı Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program), 2019 Yılı
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve 100 günlük/180 günlük
İcraat Programı dikkate alınmıştır.

1.8.1. On Birinci Kalkınma Planı ve Öncelikler (2019-2023)
On Birinci Kalkınma Planı ve Öncelikler'de ''İstihdam ve Çalışma Hayatı'' başlığı altında gençlere yönelik
temel hedefler ''toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve
gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması'' olarak açıklanmıştır.
İnsan kaynakları istikrarlı büyüme için birincil faktör olarak görüldüğünden, kadınların iş gücüne
katılımını teşvik etmek, gençleri iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleki becerilerle donatmak ve
istihdama dahil etmek öncelikli hedefler arasındadır. İş gücünü daha verimli sektör ve alanlara
yönlendirmek, eğitim ve istihdam ilişkisini sürdürmek, iş gücünün niteliklerini artırmak planın diğer amaç
ve politikalarıdır. NEET'lerin istihdam edilebilirliği ve sosyal içerilmesi hususunda kalkınma planları,
politikaların önemli bir parçası olarak düşünülebilir. Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşmak amacıyla,
tedbirlere yönelik aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:
 Dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin iş gücü piyasasına yansımaları çerçevesinde ortaya çıkacak
yeni beceri ihtiyaçları belirlenecek ve bu gelişmelerin mesleklerde yol açtığı dönüşüm düzenli olarak
izlenecektir,
 Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları, dijital dönüşüm çerçevesinde ortaya çıkacak ihtiyaca
cevap verecek iş gücünü yetiştirmek üzere dijital yetkinlikleri ve becerileri esnek bir şekilde
kazandırabilecek yapıya kavuşturulacaktır,
 İş gücü ve istihdamda özel politika gerektiren grupların katılımı artırılacaktır,
 Kadınların iş gücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamalar
geliştirilecektir,
 Gençlerin iş gücü piyasasına aktif katılımları desteklenecek ve istihdam edilmeleri kolaylaştırılacaktır,
 Engellilerin iş gücüne katılımı ve istihdamı artırılacaktır,
 Aktif iş gücü programları yaygınlaştırılacak ve programların etkinliği artırılacaktır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, iş gücü piyasasındaki dijital/teknolojik gelişmeler, gelişmiş ülkelere ayak
uydurmak amacıyla planlara dahil edilmiştir. Ayrıca çalışma potansiyeli olan gençlere yönelik olarak
sürekli gelişen teknolojik dünyaya uygun eğitim programları oluşturulması hedeflenmektedir. Kalkınma
planı, istihdam ve eğitimde toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik bağlamında kadınların
güçlendirilmesiyle güçlü bir toplum kurmanın mümkün olacağını belirterek kadınların iş gücüne ve
istihdama katılımını ele almaktadır. Bu nedenle aşağıdaki tedbirler dikkate alınmıştır:
Tedbir 536, İş gücü piyasasının esnekliğini geliştiren düzenlemeler, artan çocuk bakım hizmetleri ile eğitim
olanakları ve istihdam odaklı politikalar kadınların iş gücü piyasasındaki yetkinliklerini geliştirecek ve iş
hayatına daha yoğun katılımlarını destekleyecektir. Kadınların daha iyi işlerle, iş gücüne daha yüksek
oranda katılması hane halkı gelirlerini artırarak tasarruflara doğrudan katkı verecek ve yatırımlar için
finansman olanaklarını geliştirecektir.
Tedbir 542. Kız çocuklarının ve kadınların eğitim ve öğrenime erişimi ile sosyal ve ekonomik hayata
katılımının artırılması, kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, kadının toplum içindeki statüsünün
geliştirilmesi için farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Tedbir 560.2. Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri
kurulacaktır.
Tedbir 570.1. Kadınların özellikle kodlama, yazılım gibi teknoloji üretimi alanlarında mesleki eğitim ve
beceri gelişimi fırsatları güçlendirilecektir.
Tedbir 570.2. Kadınların iş gücüne ve istihdama katılımlarının artırılmasını teminen bakım hizmetlerine
erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere iş ve aile yaşamını uyumlaştıran uygulamalar dinamik bir
biçimde hayata geçirilecektir.
Tedbir 418.1 Kırsal alanda yaşayan kadın ve genç çiftçiler öncelikli olarak dikkate alınacaktır. Bu
doğrultuda, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknoloji kullanımı, kaliteli ve sağlıklı ürün üretimi
konularında eğitim verilecek, yayım ve sertifika programları ile tarımsal becerinin geliştirilmesine yönelik
kurslar düzenlenecektir.
Özel politika gerektiren gruplar istihdam planları kapsamında özellikle dikkate alınacaktır. Tedbirlerde
işe yerleştirme hizmetlerinin yanı sıra iş arayanlara yönelik danışmanlık hizmetlerine ve İş Kulüplerine
odaklanılacaktır. Tedbirlerin tamamı aşağıdaki gibidir:
Tedbir 569.1. İş ve meslek danışmanlığı kapsamında yürütülen işveren danışmanlığı hizmetleri
geliştirilerek işverenlere, özel politika gerektiren gruplara ilişkin uygulamalar hakkında bilgilendirme
programları düzenlenecektir.
Tedbir 569.2. Özel politika gerektiren gruplara yönelik işe yerleştirme hizmetleri, bu grupların ve iş gücü
piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilecektir.
Tedbir 569.3. Özel politika gerektiren gruplara daha nitelikli danışmanlık hizmeti sunulabilmesi maksadıyla
İş Kulüpleri ve bu kulüplerden yararlanan kişi sayısı artırılacaktır.

Üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasasına geçişiyle ilgili olarak aşağıdaki tedbirler alınmıştır:
Tedbir 571.1. Üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasasına geçişlerinin sağlanmasını teminen başta ortak
projeler olmak üzere üniversite-özel sektör işbirliklerinin yürütülmesi geliştirilecektir.
Tedbir 571.2. Staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının etkinleştirilmesi yoluyla gençlerin işe
geçişleri kolaylaştırılacaktır.
Tedbir 571.3. Nitelikli iş gücüne yönelik kariyer merkezleri artırılacak ve bu merkezlerde rehberlik
faaliyetleri etkinleştirilecektir.
Tedbir 571.4. Gençlerin iş arama becerilerini geliştirmek ve çalışma hayatına uyumunu sağlamak için
bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecektir.
Tedbir 571.5. Gençler, iş gücü piyasasında aranan eleman olmaları için ortaokuldan itibaren mesleki
eğitime özendirilecek, gençlerin yeteneklerine ve piyasa taleplerine uygun eğitim almaları sağlanacaktır.
Tedbir 571.6. Kırsal alanda yaşayan gençler arasında yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimin cazip hale
getirilmesine yönelik eğitim ve destek programları uygulanacaktır.
Tedbir 571.7. Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve iş gücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin
istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.
Tedbir 571.8. Gençlerin istihdamını artırmaya yönelik olarak illerdeki potansiyeli açığa çıkartacak yenilikçi
ve sürdürülebilir projeler desteklenecektir.

Engellilerin istihdamını ve istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır:
Tedbir 572.1. Engellilerin meslek edinmesine yönelik uzaktan eğitim programları geliştirilecektir.
Tedbir 572.2. Engellilerin iş gücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini artırmak için genel ve mesleki
eğitim, mesleki rehabilitasyon, kendi işini kurma hibe desteği ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri
geliştirilecektir.
Tedbir 572.3. Engellilere yönelik istihdam olanakları ve engelli istihdamına ilişkin teşvikler konusunda özel
sektör işverenlerinin bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır.
Tedbir 572.4. İş ve meslek danışmanlarının nitelikleri engellilere daha iyi bir hizmet sunabilecek şekilde
geliştirilecektir.

2019-2023 planı döneminde yıllık ortalama %2,8 artışla 4,3 milyon ek istihdamın sağlanacağı
öngörülmektedir. İstihdamda elde edilecek büyümeye bağlı gelişen bu hızlı artışa ek olarak, özellikle iş
gücü piyasasına yönelik politikalarla kadınların iş hayatına katılımının artırılarak iş gücüne katılma
oranının %56,4'e yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda işsizlik oranının 2023
yılı sonunda %9,9'a gerileyeceği tahmin edilmektedir.
1.8.2. Yeni Ekonomi Programı (Orta Vadeli Program) 2020-2022
2018 yılında yaklaşık 550 bin kişiye daha istihdam yaratılmıştır ve işsizlik oranı %11 olmuştur. 2018'in
ikinci yarısında başlayan ekonomik yavaşlama sonucunda işsizlik oranı Haziran 2019'da %13'e
yükselmiştir. 2019'un ikinci yarısında ekonomik faaliyetlerde beklenen toparlanma ile iş gücü
piyasasında kademeli bir iyileşme olacağı öngörülmektedir. Ekonomik aktivitedeki toparlanma ile birlikte
iş gücüne katılım ve istihdam oranlarının iyileşmesi beklenmektedir. Program döneminde istihdamın
yıllık ortalama 1 milyon 80 bin artması ve 2022 yılında işsizlik oranının kademeli olarak düşerek %9,8
seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Programda gençlikten doğrudan bahsedilmese de politikalar ve
tedbirler büyük ölçüde gençlerin istihdamı ile ilgilidir. Bu tahminler doğrultusunda, programın politikaları
ve tedbirleri şu şekilde belirlenmiştir:
 İstihdam teşviklerinin etki analizi yapılacak, teşviklerin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlanması
sağlanacaktır
 Reel sektörün, özellikle odak sektörlerin gelecekteki ihtiyaçlarını dikkate alarak, mesleki ve teknik eğitim
ile yaşam boyu öğrenme ve aktif iş gücü programlarının içeriği, iş gücü piyasasında talep edilecek becerileri
sağlayacak ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanacaktır.
 Dijital ekonomide nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla gelişen sanayinin gerekliliklerine
bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslek alanlarında iş gücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar
düzenlenecektir.
 Kadınların çalışma hayatına girişlerini kolaylaştıracak ve kadın istihdamını artıracak düzenlemeler
yapılacaktır. Bu kapsamda esnek çalışma olanakları artırılacak, kadın kooperatifleri güçlendirilecek,
ihtiyaca göre belirlenen çocuk bakım hizmetleri ve mesleki eğitim programları uygulanacaktır.
 İstihdam piyasasında talep edilen meslekler için hedef odaklı, beceriye dayalı mesleki eğitim ve sertifika
programlarına gençlerin dahil edilerek genç işsizliğinin azaltılması, gençlerin iş gücüne katılımının
sağlanması ve istihdam olanaklarının artırılması hedeflenmektedir.

 Engellilerin meslek edinmelerine yönelik uzaktan eğitim programları geliştirilecektir. Sosyal yardım
alabilecek bireylerin iş gücüne kazandırılması ve verimli hale getirilmesi için aktif iş gücü programları etkin
bir şekilde uygulanacaktır.
 Orta vadede, yapısal işsizlikle, kariyer seçimi ile ilgili yeni meslekler için yetkinliğe dayalı seçim,
yerleştirme, programlar ve rehberlik, orta yaşlı gruplar için mesleki edinim programları, kadınlar ve gençler
için girişimcilik ve mesleki eğitim programları yoluyla mücadele edilecektir.

Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme, daha adil paylaşım, nitelikli iş gücü ve güçlü toplum, yukarıda belirtilen
politika ve önlemlerin öne çıkan konularıdır.
1.8.3. Avrupa İstihdam Stratejisi ve 2020 Avrupa Stratejisi
Avrupa İstihdam Stratejisinde, istihdamı artırmak için diğer AB ülkeleri ile eşgüdümlü olarak çalışmak
hedeflenmektedir. AB'nin mevcut on yıllık büyüme ve istihdam gündemini oluşturan 2020 Avrupa
Stratejisi, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefleri kapsamında Avrupa ekonomisindeki
yapısal zayıflıkların üstesinden gelmek, rekabet gücünü ve üretkenliği artırmak ve sürdürülebilir bir
sosyal piyasa ekonomisini desteklemek için bir yol haritasıdır. AB genelinde daha fazla ve daha iyi
istihdam fırsatları yaratılması hedeflenmektedir.
1.8.4. Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) 9
Ulusal İstihdam Stratejisi (UIS) belgesi 30 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. 2014 yılında sorumlu bakanlığın adı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ydı.
Stratejinin hazırlanmasında işverenlere ek bir yük yüklememek, tüm kesimler için eşit fırsatlar sağlamak
ve işleri değil insanları koruma olmak üzere üç ana hedef bulunmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda
strateji, iş gücü piyasasında eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, işsizliğin azaltılarak kayıt dışı
istihdamın artırılması, kadın, genç ve engelliler gibi özel politikalar gerektiren grupların istihdamının
önündeki engellerin kaldırılması, sosyal yardım ve istihdam arasındaki dengenin kurulması
eksenlerinde konumlandırılmıştır.
Strateji; BT, finans, inşaat, sağlık, tarım, tekstil ve giyim gibi farklı sektörlere odaklanan 4 politika
eksenine sahip Temel Politika Eksenleri ve Sektör Stratejileri olmak üzere iki ana bölümden
oluşmaktadır. Temel politika eksenlerinin seçim kriterleri, istihdama olumlu etkiyi artıran, iş gücü
verimliliğini artırırken kırılganlığı azaltan, istihdam güvenliğini artıran, sosyo-ekonomik göstergeler
açısından özel politikaları destekleyen, iş gücü gerektiren grupların katılımını destekleyen
makroekonomik politikalara dayanmaktadır. Hedef kitleyi politika eksenlerine dahil eden bir sosyal
korumanın benimsenmesi ile kesin esneklik temel yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Temel politika
eksenleri şu şekilde özetlenmiştir:
 Eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi,
 İşgücü piyasasında güvenlik ve esnekliğin sağlanması,
 Özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmak*,
 İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi.

Özel politika gerektiren grupların istihdamını artırmak
Başta kadınlar, engelliler, gençler ve uzun süreli işsizler olmak üzere özel politika gerektiren grupların
iş gücü ve istihdama katılımının önündeki engellerin kaldırılması hedeflenmektedir. Bu hedefe uygun
olarak politikalar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
 Kadınların iş gücüne katılım ve istihdamı artırılacak, kayıt dışı istihdamla mücadele edilecektir.
 Genç işsizliği azaltılacaktır.
 Engellilerin iş gücüne katılım ve istihdam oranları artırılacaktır.
 Uzun süreli işsizlerin işe dönüşü hızlandırılacaktır.
 Ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler geliştirilecektir.
 Kurumlar arası veri paylaşımı sağlanacaktır.

Yukarıdaki politikalarla kadınların iş gücüne katılım oranının 2023 yılına kadar %41'e çıkması
hedeflenmektedir. 2015'ten 2023'e kadar kadınların kayıt dışı istihdamı %46'dan %30'a, ayrıca uzun
süreli işsizlik oranı %21'den %15'e düşürülecektir. Ayrıca, 2015 yılından itibaren %18,5 olan genç
işsizlik oranı genel işsizlik oranına indirilecektir. Açık engelli kadrolarının doldurulmasına yönelik
Ministry of Labour and Social Security, General Directorate of Labour. National Employment Strategy, erişim:
http://www.uis.gov.tr/media/1479/eylemplanlar%C4%B1_en.pdf
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çalışmalar yapılacaktır. Çalışanların iş gücü piyasalarına erişim ve istihdam koşulları açısından maruz
kaldıkları ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılmasına devam edilecektir. İşgücü piyasalarında ihtiyaç
duyulan özel politika gruplarının istihdamının desteklenmesinde daha etkin politikaların belirlenmesi
amacıyla iş gücü piyasası veri tabanlarının geliştirilmesi sağlanacaktır.
1.8.5. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Programı, 2020
Cumhurbaşkanlığı manifestosunda ve seçim bildirgesinde yer alan taahhütler, Cumhurbaşkanlığı ve
Bakanlıklara bağlı kurumların faaliyetleri kapsamında güncel bütçe imkanları doğrultusunda 100/180
günlük eylem planları çerçevesinde vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla belirlenen
takvimlerde yürütülmektedir. İcraat Programından sorumlu olan kurumun eylemleri aşağıdaki gibidir:
İkinci 100 Günlük İcraat Programı
İcraat 9: İŞKUR'a kayıtlı 60 bin genç, 50 bin kadın ve 1.000 engelli vatandaşın "Aktif İşgücü Piyasası”
Programından yararlanması.
İcraat 15: Özel sektörde çoğunluğu kadın ve genç olmak üzere 200 bin vatandaşın istihdamı.
Üçüncü 100 Günlük İcraat Programı
İcraat 14: "İŞKUR Kampüste" projesi kapsamında üniversite öğrencilerinin iş gücü piyasalarıyla
buluşmasının sağlanması.
İcraat 15: İstihdam Kampanyası kapsamında 50.000 işverenin ziyaret edilmesi ve bilgilendirilmesi.
Birinci 180 Günlük İcraat Programı
İcraat 1: Üniversite öğrencilerini iş hayatıyla tanıştırmak, mesleki yeterliliklerini artırmak, toplumsal
faydası yüksek olan alanlarda sunulan hizmetlere geçici olarak katılımlarını sağlamak amacıyla
Sosyal Çalışma Programı'ndan 20 bin öğrencinin yararlandırılması.
İcraat 2: Genç istihdamını artıracak "İŞKUR Daima Gençlik" Projesi ile mesleki eğitim kursları ve
işbaşı eğitim programlarından 100.000 gencin yararlandırılması.
İcraat 11: "İŞKUR ile Engelleri Aşın" sloganıyla 2.500 Engelli Bireyin İstihdamına Destek Verilmesi.
İcraat 13: "İş Hayatına Güçlü Kadın Eli" projesi ile 100.000 kadının mesleki beceri ve niteliklerinin
artırılması.
İcraat 21: İstihdam fuarlarının ‘’Sanal Fuar’’ teknolojisi ile daha erişilebilir hale getirilmesi.

2. Gençler ve NEET’ler için Kamu Kurumlarının Kapasite Analizi
. İstihdam ve sosyal içerme açısından gençlerden başlıca sorumlu kurum Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı'dır ve bakanlığın ilgili birimi olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'dur.

2.1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın misyonu, toplumsal değerler çerçevesinde bireyi ve
aileyi güçlendiren sosyal hizmetler sunmak; sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlama hedefiyle
istihdamı artıran, çalışma hayatını düzenleyen, denetleyen tedbirler almak ve sosyal güvenlik sisteminin
etkinliğini sürdürmek olarak tanımlanmıştır. Vizyonu ise ailenin güçlü, bireyin mutlu olduğu, çalışan ve
üreten müreffeh bir Türkiye olarak tanımlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 67(1)
uyarınca bakanlığın hizmet birimleri aşağıdaki gibidir:
 Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
 Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü,
 Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,
 Çalışma Genel Müdürlüğü*,
 Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü,
 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,
 Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü,
 Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Hassas gruplar temelinde gençlerin istihdamına ilişkin derinlemesine değerlendirmeler yapmak adına
Çalışma Genel Müdürlüğü bakanlık hizmet birimi olarak kuruma dahil edilmiştir. Genel müdürlüğün

amaçları temelde çalışma hayatını düzenlemek ve denetlemek, iş gücü piyasasının yapısal sorunlarını
çözerek büyümenin istihdama katkısını artırmak, istihdam ve iş gücüne katılım oranını artırmak, nitelikli
insan kaynağı yaratmak, sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirler almak, iş sağlığı ve
güvenliği kültürünü geliştirerek tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaktır.
Çalışma Genel Müdürlüğü ile birlikte, bakanlık bünyesindeki diğer genel müdürlükler ve İş Kurumu gibi
ilgili kurumlar, gençlerin istihdamı ile ilgili politika hazırlıkları ve proje uygulamaları konusunda iş birliği
içinde çalışacak başlıca kamu kurumu aktörleri konumundadır.
2.1.1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
İŞKUR, aktif iş gücü piyasası programları aracılığıyla gençlerin istihdamını ve istihdam edilebilirliğini
artırmaktan sorumlu ana kurumdur. İş ve İşçi Bulma Kurumu'nu gerek dünyada gerekse ülkemizdeki
teknolojik alanda ve iş gücü piyasasında meydana gelen gelişmeleri izleyebilecek, çağdaş iş
kurumlarının üstlendiği görevleri yerine getirebilecek ve aktif iş gücü programlarını uygulayabilecek bir
yapıya kavuşturmak amacıyla, 4 Ekim 2000 tarih ve 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İş ve
İşçi Bulma Kurumu kapatılarak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurulmuştur. 05/07/2003 tarih ve 25159
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İş Kurumu Kanunu ile İŞKUR yasal olarak geçerlilik
kazanmıştır.10
İŞKUR’un teşkilat yapısı altında, bölgesel kalkınmada yerel girişimler geliştirmek ve yerel istihdam
politikalarını belirlemek üzere illerde faaliyet gösteren il istihdam kurulları oluşturulmuştur. Özel istihdam
bürolarının kurulmasına yurt içi ve yurt dışı istihdam ve istihdam faaliyetlerinde bulunmalarına izin
verilmiştir. Böylelikle, kurumun bu alandaki yetki tekeli ortadan kaldırılmıştır. İllerde etkin hizmet
verebilmek amacıyla bölge müdürlükleri kaldırılarak il müdürlükleri oluşturulmuştur. Ayrıca, kurumun
görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için nitelikli personel istihdam etmek amacıyla kariyer
edinme kapsamında istihdam uzmanlığı oluşturulmuştur. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları, iş gücü
piyasası ile ilgili sorunlara çözüm bulmada birlikte hareket eder, aynı zamanda özel politika gerektiren
gruplara yönelik önemli görevleri yerine getirir. Bu kurullar, yerel sahadaki en yakın aktör olarak kabul
edilebilirler ve görevleri kapsamında destekleyici politikalar uygularlar.
2018 yılında 15-24 yaş arası gençleri işe yerleştirme sayısı 430.613'tür. İş ve meslek danışmanlığı
hizmetleri kapsamında hem velilere hem de öğrencilere meslek seçimi aşamasında yardımcı olmak
amacıyla 1.000.000 adet hazırlanan Meslek Seçimine Destek Dergisi dağıtılmıştır. Aktif iş gücü piyasası
politikalarına katılan toplam katılımcıların %62'si (498.934 kişiden 310.238'i) gençlerden oluşmaktadır.
İŞKUR tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak, aşağıdaki bölümde farklı yaş
gruplarındaki gençlerin istihdamına odaklanan programlar ve faaliyetler listelenmiştir.
2.1.1.a. Yıllık Faaliyetler, 2019
İŞKUR'un son yayınlanan yıllık faaliyet raporu olan 2019 Faaliyet Raporu'na göre, genç nüfus, deneyim
eksikliği, beceri ve işe uygunluk gibi çeşitli nedenlerle iş gücü piyasasına girmekte güçlük çeken 15-24
yaşları arasındaki kişiler olarak tanımlanıyor. Ancak İŞKUR tarafından yürütülen faaliyetlerin amacı
doğrultusunda farklı yaş gruplarındaki gençler hedef grup olarak alınmıştır. Örneğin, özel sektörde iş
gücü piyasasına ilişkin faaliyetler, alt yaş sınırının 18 ve üzeri olduğu gözlemlenmektedir ve Türkiye'de
zorunlu eğitimi bitirme yaşı 18 olduğu için üst yaş sınırı 29'a kadar uzatılabilmektedir.
2020 yılında güncellendiği üzere, hedeflenen gruplara zorunlu mesleki eğitimin yanı sıra girişimcilik
eğitim programları, işbaşı eğitimleri, iş gücü piyasası için genel beceriler (iletişim becerileri, iş becerileri,
liderlik becerileri, problem çözme, bilgisayar becerileri vb.) ve sosyal becerilerin (motivasyon, kendine
güven ve öz farkındalık vb.) kazandırılması amaçlanmaktadır. Diğer amaçlar ise İŞKUR tarafından
uygulanan Aktif İşgücü Piyasası Programı ile istihdam edilebilirliğin artırılması, yerel iş gücü
piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda NEET'lerin niteliklerinin iyileştirilmesi ve ne eğitimde ne de
istihdamda olan gençlerin aktif iş aramalarına destek olunması ve İş ve Meslek Danışmanları
aracılığıyla İŞKUR il müdürlükleri ile yakın iş birliği içinde iş arama ödenekleri ve/veya yeniden
yerleştirme ödenekleri sağlayan İŞKUR Bireysel Eylem Planı’nın izlenmesi olarak belirlenmiştir.
İŞKUR'un odaklandığı projeler kapsamında üzerinde çalışılan faaliyetler; mesleki eğitim ve girişimcilik
eğitim programları, işbaşı eğitim programları ve gençler dahil nüfusun istihdam edilebilirliğini artırmaya
yönelik danışmanlık hizmetleridir. Aşağıdaki bölümde, gençlerin istihdamı için genel faaliyetlerin yanı
sıra dezavantajlı gruplar ve NEET'lerin istihdamı için özel faaliyetler daha ayrıntılı bir şekilde
tanımlanmıştır.
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İŞKUR. Short History, erişim: https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/tarihce/

Özel sektör
Bu kapsamda 506 bin 668 genç özel sektörde işe yerleştirilmiştir. 18-29 yaş arası gençleri istihdam
eden özel sektör işverenlerinin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren
payları (524,47 TL ila 3,933,54 TL arasında) karşılanmaktadır. Teşvikin amacı, kadınlara, engellilere
ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşıma sahip gençlerin mesleki
yeterlilik belgesi alarak istihdam edilmesini sağlamak olarak tanımlanmaktadır. Çıraklar ve çırak
adayları ile işletmelerde mesleki eğitim görenlere ücret desteği sağlanmaktadır. Staj veya tamamlayıcı
eğitimler sürdürülmekte ve eğitim ile iş hayatı arasındaki ilişki güçlendirilmektedir. Üniversite
öğrencilerinin iş hayatına hızlı geçişlerini sağlamak amacıyla, fen ve mühendislik eğitimi alan
öğrencilere özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, Ar-Ge merkezlerinde veya sanayi kuruluşlarında
bir yarıyıl boyunca ücret desteği verilmektedir.
Mesleki eğitim kursları
Meslek ve iş arayan kişilerin sorununa çözüm olarak, Türkiye'de iş gücü piyasasında aranan mesleki
nitelik ve becerileri kazandırmak amacıyla mesleki eğitim kursları düzenlenmiştir. Bu kurslar
kapsamında gençlere nitelikli alanlarda ve geleceğin mesleklerinde eğitimler verilmiştir. 2019 yılında
mesleki eğitim kurslarından toplam 124 bin 920 kişi yararlanırken, bu kişilerin 44 bin 447'si 15-24 yaş
grubundandır. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanlığı ve kodlama gibi alanlarda işbaşı
eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençlere yönelik işbaşı eğitim programlarının süresi 2019
yılında 9 aya çıkarılmıştır ve 2019 yılında programa katılan gençlere günlük 85 TL cep harçlığı
verilmiştir. İşbaşı eğitim programlarına 2019 yılında katılan 402 bin 393 kişinin 202 bin 892'si gençlerden
oluşmaktadır. Bu durum, programın gençlerin istihdamı açısından önemini vurgulamaktadır.
Danışmanlık hizmetleri
Bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, okullarda gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetleri ile
gençlere kariyer planlarında ve kariyer seçimlerinde destek olunmaktadır. Mesleki Tanıtım Günü
etkinlikleri, Kariyer Tercihini Destekleme etkinlikleri yıllık olarak yayınlanmakta ve Üniversite İrtibat
Noktalarında (İŞKUR Kampüs) hizmet verilmektedir. İllerde düzenlenmeye başlanan "Mesleki
Tanıtım Günleri" ile üniversite tercihlerinden önce öğrencilere yardımcı olunması hedeflenmiştir. 2019
yılında 36.031 genç bu faaliyetlere katılmıştır. Meslek seçme aşamasında olan öğrencilere ve velilerine
yardımcı olmak amacıyla hazırlanan ve 2013 yılında 700 bin, 2014-2018 yılları arasında 1 milyon adet
yayımlanarak dağıtılan Meslek Seçimine Destek Dergisi 2019 yılında yayınlanmıştır. İş ve meslek
danışmanlarının okul ziyaretleri kapsamında düzenlediği seminerlerde öğrencilere iş arama becerileri
ve dergiler hakkında bilgi verilmiş, dergiler okullarda öğrencilerle paylaşılmıştır. 2013 yılından bu yana
devlet ve vakıf üniversitelerinde kampüs/fakülte/kolejlerde 105 lokasyonda faaliyet gösteren Üniversite
İrtibat Noktaları, üniversite öğrencilerine etkin iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri sunmak için 2019
yılında Üniversite Kariyer Merkezi ve İş Kulübü iş birliğini içerecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır.
Üniversiteler, yerel düzeyde faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde düzenlenen
Kariyer Günü Etkinlikleri ile nitelikli gençler, işverenler ve alanında uzman kişiler aracılığıyla iş
hayatıyla tanıştırılmıştır ve gençlerin sektörler ve şirketler hakkında bilgi edinmesine destek
sağlanmıştır. Ayrıca Bakanlığın talimatıyla üniversite öğrencilerine yönelik kampanya başlatılması için
çalışmalar yapılmıştır ve bu kapsamda, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatından çalışma hayatına
geçişlerine destek olmak amacıyla 81 ilde "İŞKUR Kampüs" adıyla bilgilendirme faaliyetleri
düzenlenmiştir. 2019 yılında İŞKUR Kampüs kapsamında yapılan çalışmalar dahil 233 kariyer günü
düzenlenmiştir. Bireysel görüşme sayısı 2019 yılında 7 milyon 57 bin 356 olurken, bu sayının 1 milyon
806 bin 54'ü 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencilere
yapılan ziyaretlerle, kariyer planlamasında önemli olan meslek seçimi ve iş arama becerileri gibi konular
hakkında gençlerin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 2019 yılında 17.525 eğitim kurumu ziyaret edilmiştir.
Girişimcilik eğitim programları
2019 yılında girişimcilik eğitim programlarından yararlanan 41 bin 107 kişiden 8 bin 337'si 15-24 yaş
arası gençlerden oluşmaktadır. Kasım 2019 sonu itibarıyla İŞKUR 1 milyon 384 bin 685 işin
kurulmasına aracılık etmiştir.
2.1.1.b. Özel Politika Gerektiren Gruplara Yönelik Faaliyetler
İŞKUR'un 2019 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunda da belirtildiği üzere, İş Kulüpleri, kadınlar, gençler,
engelliler, uzun süreli işsizler, eski hükümlüler, madde bağımlıları gibi özel politika gerektiren gruplara

yöntem ve motivasyon desteği sağlamayı amaçlayan yoğun bir iş ve meslek danışmanlığı programı
olarak 2017 yılı başında uygulamaya alınmıştır. Bu kulüpler şu anda 66 il ve 73 birimde faaliyet
göstermektedir ve 2020 yılı sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Özgeçmiş
hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra, katılımcılara bire bir
mülakat uygulama hizmetleri verilmekte, böylece yoğun danışmanlık desteği ile vatandaşların daha
kolay iş bulmaları sağlanmaktadır.
Aynı zamanda özel politika gerektiren grupların istihdamını desteklemeye yönelik bir uygulama olan
Toplum Yararına Programlar (TYP), istihdam sürecinde güçlük çeken kişilerin işsiz kalmasını
önleyerek iş gücü piyasasına uyumlarını sağlamaktır. TYP uygulamalarında kadınlar, 35 yaş üstü
bireyler, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede yaralananlar öncelikli olarak
değerlendirilmektedir. Ayrıca özel politika gerektiren grupların yoğun olarak kullanıldığı İstihdam Fuarı
ve Kariyer Günü etkinlikleri çerçevesinde alınacak tüm kararlardan ve yapılacak tüm faaliyetlerden
sorumlu makamlar İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun kararı doğrultusunda şekillendirilmektedir
ve bu faaliyetlerin kapsamı yerel düzeyde geliştirilmektedir.
2002 yılında İŞKUR aracılığıyla özel sektörde 4.543 kadın istihdam edilirken; 2019 yılında 486.733
kadın özel sektörde 106 kat artışla işe yerleştirilmiştir. Son yıllarda, kadınların, gençlerin ve engellilerin
istihdamını daha fazla desteklemek için teşvik düzenlemeleri yapılmıştır. Bu kapsamda 2018 yılında
başlatılan “Ek İstihdam Teşviki” ile bir önceki yıl ortalamasına ek olarak istihdam edilecek her sigortalı
çalışanın sigorta ve işveren hissesi primleri ile damga ve gelir vergisi işsizlik sigortası fonundan
karşılanmaktadır. Ek olarak bilişim ve imalat sektöründe istihdam edilen her kişi için aylık 2.712,14
TL'ye kadar, diğer sektörlerde ise ek olarak istihdam edilen her kişi için aylık 1.113,14 TL'ye kadar
ödeme yapılmaktadır. Teşvik, farklı sektörlerde ek istihdam olanağı ile özel politika gerektiren gruplar
için bazı koruyucu düzenlemeleri de içermektedir. Teşvikten yararlanma süresi her sigortalı için
maksimum 12 ay iken, 18-25 yaş arası gençlerin yanı sıra kadın ve engelli vatandaşların istihdamı için
18 ay olarak uygulanmaktadır. Böylelikle gençleri işe alma konusunda çekinceleri olan işverenlerin
endişelerinin giderilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Şehirlerde düzenlenen Mesleki Tanıtım Günleri ile öğrencilere üniversite tercihlerinden önce yardımcı
olunması hedeflenmektedir. Mesleki Tanıtım Günleri, temelde ilgili mesleğin çalışanları tarafından
tanıtılmak üzere tasarlanmıştır. Türkiye'de il müdürlüklerince belirlenecek lisans düzeyinde program
çerçevesinde en çok tercih edilen mesleklerden 20'si olmak üzere birçok mesleğin tanıtılması
planlanmaktadır. Mesleki Tanıtım Günleri ile yanlış meslek seçiminin hem bireysel hem de sosyal olarak
olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak, İŞKUR'un farkındalığını ve tanınırlığını artırmak ve kariyer
yolunda insanları yalnız bırakmamak hedeflenmektedir. Bu hizmet ile özel politika gerektiren gruplara
yönelik İŞKUR hizmetlerine yeni bir hizmet daha eklenmiştir. 2019 yılında 36.031 genç bu faaliyetlere
katılmıştır.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İstihdam Politikalarının Desteklenmesi, Hibe Programı, 2019202211
Projenin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı istihdam politikaları hazırlamak ve geliştirmek ve
uygulama süreçlerine katkıda bulunmaktır. Proje sonucunda, Çalışma Genel Müdürlüğü'nün kadınların
istihdamı ve çalışma hayatında fırsat eşitliği hususunda politika oluşturma kapasitesini geliştirmesi
beklenmektedir. Temel faaliyetler, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı istihdam politikaları
üretmenin yanı sıra kadınların insana yakışır işlerde çalıştırılmasına yönelik eğitim programları ve
materyaller geliştirmek ve iş gücü piyasasında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Kadın
istihdamını kolaylaştırmak amacıyla son dönemde mevzuata getirilen düzenlemelerin etki analizi
yapılmıştır. Bakanlığın kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarına yol
haritasının oluşturulması için araştırmalar yapılması da program kapsamında gerçekleştirilen bir diğer
eylemdir. Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ILO ile iş birliği içerisinde özellikle programlama ve
uygulama süreçlerinin sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. ILO tarafından
projeye 361.000 USD hibe sağlanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi
Projesi, erişim:
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/53600/toplumun_cinsiyet_esitlilige_duyarli_istihdam_poli.pdf
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2.1.1.b. Eğitimde ve İstihdamda Yer Almayan Gençlere (NEET) Yönelik Faaliyetler
İŞKUR'a kayıtlı 15-24 yaş arası gençler için olası NEET'lerin tespiti ve “iş arama” hizmetleri, hazırlanan
modelin hayata geçirildiği NEET'leri desteklemek için yapılacak temel faaliyetler olarak belirlenmiştir.
Bu çalışmada, İŞKUR'da eğitim kaydı bulunan 15-24 yaş arasındaki kişilerin iş bulma durumu ve Aktif
İşgücü Piyasası Programları (AIPP) sorgulanmıştır.
Bu sorgulama Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim
Kurulu'na yöneltilmiştir. Bu işlem, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile İŞKUR arasında sağlanan veri akışı
yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Böylelikle İŞKUR'a kayıtlı olanlar arasından potansiyel olarak NEET
kapsamına girenler tespit edilmiştir. NEET olarak tanımlanan gençleri iş gücü piyasasına kazandırmak
için İş Arama Modeli uygulanmaktadır. İş Arama Modelindeki İş ve Meslek Danışmanı, kurumun
hizmet için aradığı niteliklere sahip potansiyel NEET bireyler için uygundur, uygun hizmet tespit
edildiğinde kişi ile iletişime geçilir.
Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin iş gücü piyasasına kazandırılması ve bu gençlerin aktif hale
getirilmesi çalışmaları kapsamında, 2019 yılında eğitim ve istihdamda olmayan yaklaşık 256 bin genç
aktif iş gücü piyasası programlarından yararlanmıştır. İşe İlk Adım Projesi ile üniversite veya
fakültelerden mezun olan 18-29 yaş arası gençlere mesleki tecrübe ve iş deneyimi kazandırmak ve
daha hızlı istihdam edilmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Bu proje ile zorunlu istihdam sürecinden
sonra, programa on iki ay süreyle katılan işverenlere ücret desteği verilmiştir. Zorunlu çalıştırma
süresinden sonraki on iki aylık dönemde net asgari ücretin %25'i, zorunlu istihdam sürecinde ise net
asgari ücretin %50'si proje kapsamında karşılanmıştır. Proje 31.07.2019 tarihinde sona ermiştir ve 2019
yılında 7.378 kişi projeden yararlanmıştır.
Eğitimde ve İstihdamda Yer Almayan Gençler (NEET) için İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET
PRO), 2014-2020
Projenin amacı, mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmaktır. Belirlenen amaç; kapsamlı, entegre ve aktif iş
gücü piyasası önlemlerinin getirilmesi yoluyla eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin piyasaya
katılımını ve istihdam edilebilirliğini artırmak olarak tanımlanmaktadır. NEET'lerin istihdam
edilebilirliklerini ve iş gücü piyasasına katılımlarını artırmak için kapsamlı ve entegre iş gücü piyasası
desteklerini içeren hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı), 20142020 programlama döneminde uygulanacak programı finanse eden kurumdur. Proje kapsamında,
desteklenecek hibe projeleri aracılığıyla gençlerin aktif iş gücü piyasasına katılımının, genel beceri
eğitiminin, danışmanlık hizmetlerinin (bireysel eylem planları) sunulması ve eğitim için kurumsal hizmet
kapasitesi alanının artırılması amacıyla NEET personeline sağlanan merkezi ve yerel düzeydeki maddi
desteklerden yararlanılması (iş arama ödeneği ve/veya işten çıkarma yardımı), iyi uygulama
örneklerinin incelenmesi ve NEET araştırmalarının profilinin çıkarılması öngörülmektedir.

3. NEET’ler ile İlişkili Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasite Analizi
Nispeten az sayıda kurum düzenli olarak aktiftir ve istihdam açısından gençlerin doğrudan
savunuculuğunu yapmaktadır. Bu durum, hem STK'lar içindeki yönetim ve proje uygulama
kapasitesinin eksikliğinden hem de sivil toplum sektörü için daha geniş bir destek altyapısının
eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Genç Hayat Vakfı, hedef kitlesi 11-18 yaş arasındaki genç ve çocuklar olan bir sivil toplum kuruluşudur.
Genç Hayat, donanımlı gençlik hedefine ulaşmak için gençleri çevreleyen etrafındaki sorunları ve
konuları tanımlayarak, bu sorunlara kalıcı çözüm bulmak için sürdürülebilir ve uygulanabilir modeller
oluşturmayı tercih etmektedir. Vakıf, bu modelleri sahada problem değerlendirme çalışmaları yaparak,
araştırma yaparak, araştırma çıktılarıyla bir proje tasarlayarak ve pilot gruplarla uygulayarak ve daha
sonra raporlar ve değerlendirmeler yayınlayarak ve ülke çapında etki yaratmak için savunuculuk
faaliyetleri yürüterek geliştirmektedir. Çalışma alanlarından bazıları şunlardır: genç istihdamı, meslek
liselerine öğrenci kayıt oranının artırılması, kadınların güçlendirilmesi, eğitimde kalitenin sağlanması ve
öğretmenlerin eğitilmesi, çocuk işçiliğinin önlenmesi 12. Eğitim kapsamında Türkiye genelinde 28 ilde
yaklaşık 45.000 çocuk ve gençle yapılan anketten elde edilen verilerle proje ve araştırmalar
yürütülmektedir. Çocuklara ve gençlere odaklanarak ve etraflarındaki herkesi çalışma
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organizasyonumuza dahil ederek 13.000'den fazla ebeveyn ve 1.500 öğretmenle çalışmıştır. 2018 yılı
faaliyet raporuna göre kuruluş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı ile
hayata geçirilen “Gençlerle Seyr-i Urfa” projesini gerçekleştirmiştir. Proje kapsamında gençlerle yerel
istihdam olanakları arasında bağlantı kurularak Şanlıurfa'da turizm sektöründeki istihdam alanları
belirlenmiştir. Hedef gruplar, 15-29 yaş arası okul sisteminin dışında kalan ve meslek sahibi olmayan
gençler, yerel yönetimler, GAP İdaresi, İŞKUR, halk eğitim merkezleri, ticaret ve sanayi odaları ve
meslek odaları olarak belirlenmiştir. İstihdama katılımı sağlamak ve genç işsizliğini önlemek için okul
sistemi dışında kalan veya meslek edinmemiş gençlerin istihdam becerileri geliştirilmiştir. Bu doğrultuda
turizm sektörüne yönelik diğer etkinliklerle birlikte mesleki beceri kursları, rol model toplantıları,
profesyonel yaşam kütüphanesi etkinlikleri, iş fuarı düzenlenmektedir.
Go For, birlikte hareket eden ve gençlik politikasını hak temelli bir yaklaşımla ele alan ortak bir gençlik
örgütleri platformudur. Platform içerisinde yazılı bir politika bulunmamakla birlikte çalışanların
neredeyse tamamının doğal çalışma süreci içinde genç olduğu belirtilmiştir. “Go For Youth” 13 projesi,
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (Türkiye'deki Sivil Toplum Ağlarına ve Platformlarına
Destek Programı) ve proje ortağı olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi
tarafından desteklenmektedir.
''Araştırmalar aracılığıyla, raporlar yayınlayarak, medyada haberler yaparak,
konferanslar düzenleyerek, farklı paydaşlarla toplantılar yaparak, kurumsal iş birlikleri
geliştirerek, savunuculuk faaliyetleri yaparak istihdam edilebilirliği artırmak amacıyla
gençlere yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz.''
Geniş çaplı faaliyetlerin yanı sıra, GoFor, Türkiye'deki 70'in üzerinde gençlik kuruluşunu kendi çatısı
altında toplayan kapsamlı bir gençlik kuruluşu olarak düşünülebilir. Ayrıca araştırmanın politika
düzeyinde de belirtildiği gibi GoFor, 2019'da Avrupa Gençlik Forumu'nun Gözlemci Üyesi olmuştur14.
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kadınları girişimcilik yoluyla güçlendirmeyi
amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. KAGİDER'in çalışmalarından biri olan Genç KAGİDER,
gençlerin üretkenliğini desteklerken, girişimcilik faaliyetleri geliştirirken, genç kadınların iş hayatında
olan tutkusunu açığa çıkarırken ve bunu artırırken 18-30 yaş arası gençlerin cinsiyet eşitliği bilincini
geliştirmeyi ve artırmayı hedeflemektedir.15 Türkiye'de kadın girişimci sayısının kurumun misyon ve
vizyonu doğrultusunda artırılması ve istihdama katılım oranının artırılması önemli görülmektedir.
Böylelikle üniversite öğrencileri ve yeni mezun gençler için yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda
çalışmalar yapılmaktadır.
''Girişimci olan kadınların %80'i aslında kurumsal hayattan gelmektedir. Dolayısıyla
istihdama katılmış olmaları, girişimcilik yolculuğunda sermaye elde etmelerine ve daha
hızlı girişimciler olmalarına destek olmaktadır.''
Faaliyetler kapsamında hem çevrimiçi hem de çevrimdışı eğitimler düzenlenmektedir. 10 yıldır devam
eden geleceğin kadın liderleri projesi, üniversiteden yeni mezun olmuş veya son sınıf öğrencisi olan
genç kadınların yetiştirildiği, iş hayatına hazırlandığı bir proje olarak tanımlanmaktadır. Özgeçmişlerini
tek tek inceleyerek ve ardından görüntülü iş görüşmesi yaparak genç kadınların da deneyim
kazanmaları hedeflenmektedir.
''...Ve aslında biz sadece eğitim verip onlardan uzaklaşmıyoruz; hep onların yanında
olduğumuzu söylüyoruz. Ama aslında sadece KAGİDER olarak onların yanında değiliz;
buradan mezun genç kadınları bir araya getiriyor ve birbirlerine destek olmalarını da
sağlıyoruz. Şu anda bir mail grubumuz var ve her gün 800 genç kadın birbirine
danışıyor."
Kontenjan doluluğu nedeniyle eğitimi alamayan kadınlar "Düş Ortağım" (My Dream Partner) adlı online
eğitim platformu üzerinden 3-4 dakikalık eğitim videolarını izleyebilmektedir. Ayrıca iş hayatı, aile
hayatı, evlilik hayatı ve akıllı ilişkiler yönetimi gibi konularda eğitici videolar da bulunmaktadır.
KAGİDER, bu faaliyetlerle birlikte kadınların kişisel gelişimine destek olmaya çalışmaktadır. Eğitim ve
GoFor (Gençlik Örgütleri Forumu). Go For Youth, erişim: https://www.go-for.org/calismalar/
Sivil Alan, erişim: https://sivilalan.com/2019/11/25/genclik-orgutleri-forumu-gofor-turkiye-ulusal-genclikkonseyi-olarak-avrupa-genclik-forumu-uyesi-oldu/
15
KAGİDER. Genç KAGİDER Hakkında, erişim: https://www.kagider.org/genc-kagider/genc-kagiderhakk%C4%B1nda
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mentorluk projelerinin hedef grup olarak kadınları içermektedir ancak Genç KAGİDER'de genç
kadınlara öncelik verildiği gözlemlenmektedir.
YADA (Yaşama Dair Vakıf)16, amacı, sivil toplum kuruluşlarının vatandaşların görüşlerini ve
hükümetlerin, kamu idarelerinin ve özel sektörün kararlarını etkilemesini sağlamak için çalışmak olarak
tanımlanan bir diğer kuruluştur. Amacı, sivil toplum ve STK'lar üzerine araştırmalar yaparak bilgi
üretmek, üretilen bilgileri STK'lar için yararlı hale getirmek, sosyal deneyim bilgisi üretmek ve sivil
toplumu vatandaşlar ve karar vericiler için daha görünür ve etkili hale getirecek araçlar ve modeller
tasarlamaktır.
Next Generation Türkiye, British Council tarafından yürütülen ve gençlerin uluslararası ilişkilenme
düzeyleri ve dış dünyaya dair görüşleri, yaşamlarını etkileyen değerler ve inançların yanı sıra eğitim,
istihdam ve yaşam tarzı hakkındaki görüşlerine ilişkin bilgiler sağlayan küresel bir araştırma projesinin
bir parçasıdır. Gençlik platformu olan ‘’Gelecek Daha Net Gençlik Platformu (GDN)’’ ile yapılan iş birliği
ve akademisyenlerin katılımıyla 2017 yılında rapor yayınlanmıştır. UNDP (BM Kalkınma Programı)
tarafından hazırlanan, Türkiye'de gençlik araştırmasının raporu olan 2007 Türkiye Ulusal İnsani
Gelişme Raporu, 2008 yılında YADA tarafından yayınlanmıştır. Raporda eğitim, sosyal çevre, iş
hayatında karşılaşılan fırsatlar ve engeller, sahip olunan olanaklar ve sosyalleşme deneyimleri
açısından Türkiye'deki gençlerin sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik durumuna odaklanılmıştır. Bu
nedenle gençlik alanında faaliyet gösteren kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları için bir rehber
olarak değerlendirilebilir.
Mülteci Destek Merkezi Derneği (MUDEM), uluslararası koruma ihtiyacı olan kişilerin sorunlarına
çözüm bulmak amacıyla 2014 yılında kurulmuştur. Farklı milliyetlerden oluşan kadrosu ile ihtiyaç sahibi
mültecilere destek olmakta ve faaliyetlerini dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik ve siyasi görüş gibi
nedenlere dayalı herhangi bir ayrım gözetmeksizin yürütmektedir. Mültecilerin temel sorunları başta
olmak üzere yaşamsal tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak ve topluma hızlı uyumunu
sağlamak için özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile iş birliği içinde
çalışmaktadır. Genç Paylaşım Projesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)
Gençlik İnisiyatifi Fonu 2017 kapsamında, SGDD ve TOG desteğiyle yürütülmüştür. Projenin amacı,
beş günlük Yaz Kampı boyunca savunuculuk, kültürlerarası öğrenme, çatışma yönetimi, iletişim ve
sunum becerileri konusunda eğitilecek on mülteci ve on Türkiye kökenli genci bir araya getirmektir.
Tartışma oturumlarından sonra, katılımcılar öncelikli sorunlar olarak belirledikleri konu başlıklarını
incelemiş ve elde ettikleri bulguları ve çözüm önerilerini, proje sonunda düzenlenen Paydaş
Toplantısı’nda ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerine sunmuşlardır.
İğne Deliği Youth Centre17 2003 yılında Atakum Belediyesi ve çeşitli fon sağlayıcıların desteğiyle TOG
tarafından Atakum'da (Samsun’un ilçesi) bağlı kuruluş olarak kurulmuştur. Merkezde gençlere yönelik
atölyeler, kurslar, bilgilendirme çalışmaları, psikolojik danışmanlık, gönüllü çalışmalar, sosyal aktiviteler,
yerel çalışmalar, ulusal ve uluslararası alanda birçok faaliyet düzenlenmektedir.

KAOSGL lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve daha birçok cinsel kimliğin toplumun diğer
üyeleriyle birlikte özgürlükçü değerleri benimsediği, cinsel varlıklarını gerçekleştirdiği ve kendilerini
eğittikleri ve bunların yanında bireysel, toplumsal, kültürel yaşam ve davranışlarıyla toplumsal barışın
ve refahın gelişmesine katkıda bulundukları bir dünya vizyonuna sahip bir dernektir 18. Derneğin
çevrimiçi dergi19 ve raporların, haberlerin politikaların, projelerin sunulduğu bir platformu içeren bir dijital
medya aracı bulunmaktadır. Hem eğitim hem de iş hayatında ayrımcılığa maruz kaldığı bilinen LGBTİ+
gençler dahil olmak üzere, LGBTİ+ hakları, istihdamda ve eğitimde LGBTİ+'ya yönelik ayrımcılık ile ilgili
makaleler sunulmaktadır. KaosQueer+20, KAOSGL'nin queer çalışmalarının disiplinler arası bir bakış
açısıyla ortaya konulduğu başka bir çevrimiçi platformudur. Her zaman 'bilginin' cinsiyetlendirilmesinin
farkında olunması ve sorunsallaştırılması koşuluyla, tüm akademik çalışma alanlarından gelecek
katkılara, fikir önerilerine, yaratıcı fikirlere açıktır. Görüşülen en son kuruluş ise, Türkiye'nin ilk trans
hakları örgütü olarak 2006 yılında kurulan Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği'dir. Translara karşı
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ayrımcılık, nefret suçları, şiddet ve sosyal dışlanma gibi konularda projeler üreten dernek, doğrudan
destek hizmeti vermekte, ulusal ve uluslararası alanda savunuculuk faaliyetlerini sürdürmektedir.
İstihdam edilebilirlik NEET'ler için yeterli ve sağlam bir çözüm olmadığı için bütçe veya organizasyonel
kapasiteye değil, farkındalık kapasitesine odaklanılması son derece önemlidir. Hem istihdam
edilebilirliği artıracak hem de NEET'lerin bilgilerini çok katmanlı konseptte ve alt gruplara yönelik
kapsamlı perspektifte üretecek politikalar ve sosyal çalışmalar geliştirilmelidir. NEET meselesi sadece
sivil toplumun değil aynı zamanda devlet politikasının da sorunu olduğu için sosyalleşme ve
hareketliliğin sağlanması, NEET'lerin ulusal bir gündem haline getirilerek doğrudan devlet politikalarına
dahil edilmesine katkıda bulunmak bir gerekliliktir.

4. Türkiye’deki Gençlere ve NEET’lere Genel Bir Bakış
Bu bölümde, hükümet ve kurumların gençlere ve NEET'lere yönelik algısı tartışılmıştır. Ayrıca, nüfustaki
gençlerin eğitim ve istihdam durumuna ilişkin veri setleri mevcut olduğundan, sosyo-ekonomik açıdan
dezavantajlı genç grupları temel alan istatistiksel araştırmalar yapılmıştır. Türkiye İstatistik
Kurumu'ndan (TÜİK) ve EuroStat'tan alınan veri setleri, NEET'lerin Türkiye'deki güncel durumunu
yorumlamak için kullanılmıştır.

4.1. İstatistiklere Göre Genç Nüfus Demografisi
TÜİK'in Türkiye'de NEET'lere ilişkin veri setinde görüldüğü üzere 15-29 yaş aralığındaki nüfus, genç
nüfus olarak dikkate alınmaktadır. Sayıların yuvarlanması nedeniyle toplam rakamların kesin
olmayabileceği ve beş bin kişiden az olan örneklem büyüklüğünün güvenilir tahminler için oldukça
düşük olduğu belirtilmektedir. 2019 yılında Türkiye'de 17 milyon 724 bin genç yaşamaktadır. Genç
nüfusun nüfus büyüklüğü yaşa göre gruplandırıldığında, 15-19, 20-24 ve 25-29 yaş gruplarının sırasıyla
6 milyon 077 bin, 5 milyon 590 bin ve 6 milyon 057 bin nüfus büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir.
Bu nedenle, yukarıda belirtilen genç nüfusun yaş alt gruplarının Şekil 1'de görüldüğü gibi eşit dağıldığı
söylenebilir.
Cinsiyete göre incelendiğinde ise genç nüfus içinde neredeyse eşit paya sahip olmak üzere Türkiye'de
yaşları 15-29 arasında değişen 8 milyon 803 bin genç kadın ve 8 milyon 921 bin genç erkek
bulunmaktadır. 15-29 yaş arası gençler, Türkiye toplam nüfusunun %23'ünü oluşturmaktadır. Ayrıca,
yukarıda bahsi geçen 15-19, 20-24 ve 25-29 yaş alt grupları cinsiyet dağılımına göre toplam nüfusun
sırasıyla %7.6'sını, %8.0'ını ve %7.7'sini oluşturmaktadır; toplam genç nüfusun %49'unun erkeklerden,
kalan %51'inin ise kadınlardan oluştuğu görülmektedir.

Şekil 1. Türkiye’deki Gençlerin Demografik Dağılımı, 2020
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Kaynak: TÜİK, İş Gücü, 2020

Genç nüfusun eğitim ve istihdamdaki durumuna ilişkin aylık istatistik veri tabanı, Türkiye'deki İstatistik
Kurumu'nun Ocak 2014 ile Mayıs 2020 arasındaki verilerinden elde edilmiştir. Genç nüfusun eğitim ve

istihdam durumu dört ayrı statüde sınıflandırılmaktadır: yalnızca istihdamda yer alan, yalnızca
eğitim/öğretim alan, hem istihdamda hem de eğitim/öğretimde yer alan ve ne istihdamda ne
eğitim/öğretimde yer alan (NEET). TÜİK'e göre “NEET” terimi (ne eğitimde ne istihdamda yer alan),
işsiz olan ve iş gücüne dahil olmayan veya örgün eğitim, yaygın eğitim ve çıraklık eğitimi dahil eğitime
devam etmeyen genç nüfusu kapsamaktadır. Kayıtsız çalışma, istihdam durumunun SGK (Sosyal
Güvenlik Kurumu) kayıtları ile kanıtlanması gerektiğinden istihdam olarak değerlendirilmez. Ayrıca
hedef grupların maddi destekten yararlanması durumunda kayıtsız dahi olsa başka bir işte
çalışamayacaklarından bahsedilmektedir.
OECD verilerinde Türkiye'deki gençlerin eğitim ve istihdam durumlarının diğer ülkelerle
karşılaştırılabilmesi için 15-24 yaş grubu da dikkate alınmıştır. Bu yaş aralığındaki gençlerin %41'i
sadece eğitim/öğretimde yer alırken, %26'sı NEET kategorisindedir. Bunları %22 ve %11 oranlarıyla
sırasıyla yalnızca istihdamda yer alanlar ve hem istihdamda hem eğitim/öğretimde yer alanlar takip
etmektedir; gençlerin en kapsamlı yaş grubu olarak ele alınan 15-29 yaş grubunda, gençlerin yalnızca
%31'i istihdamda yer alırken yalnızca eğitim/öğretimde yer alan ve hem istihdamda hem
eğitim/öğretimde yer alan NEET'lerin oranı sırasıyla %30, %29 ve %11'dir (bkz. Ekler, Şekil 1).
Gençlerin istihdam ve eğitim durumu cinsiyete göre önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Genç
erkekler için NEET oranı %18 olup, kadınlar arasında %41 olarak hesaplanan NEET oranından daha
düşüktür (Şekil 3). Cinsiyetler arası fark, sadece istihdamda yer alan ve hem istihdamda hem de
eğitim/öğretimde yer alanlar için de gözlemlenebilir. Genç kadınların %21'i sadece istihdamda yer
alırken bu oran genç erkeklerde %40'tır. Genç kadınların %7'si hem istihdamda hem de
eğitim/öğretimde yer alırken erkeklerin %14'ü aynı statüdedir. Buna ek olarak, sırasıyla %31 ve %27
ile, genç kadınlar içinde sadece eğitim/öğretim alanların genç genç erkeklerden daha fazla oranda
olduğu görmektedir. Gençlerin istihdam ve eğitim durumundaki cinsiyet uçurumu, sonraki bölümlerde
daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Şekil 2. Gençlerin istihdam ve eğitim durumunun yaş grubuna (15-24, 15-29) ve cinsiyete göre dağılımı, Türkiye, 2019
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Yaş grupları incelendiğinde, 15-19 yaş grubunda %59 oranında bulunan ve bu yaş grubunun büyük bir
çoğunluğunu oluşturan gençlerin yalnızca eğitim/öğretimde yer aldıkları görülmektedir (Şekil 3). Bunu
NEET'ler (%18), yalnızca istihdamda yer alanlar (%12) ve hem istihdamda hem de eğitim/öğretimde
yer alanlar (%11) takip etmektedir. 20-24 yaş grubundaki NEET olma durumunda ise, bu yaş
grubundaki ana nüfusun %35 oranında ne istihdamda ne de eğitimde yer almaması dikkat çekicidir.
NEET'leri sadece istihdamda (%33), sadece eğitim/öğretimde (%21) ve hem istihdamda hem de
eğitim/öğretimde (%12) yer alanlar takip etmektedir. 25-29 yaş grubunun %48'inin yalnızca istihdamda
yer alanlardan oluştuğu ve bunu hem istihdamda hem eğitim/öğretimde yer alan (%9) ve yalnızca
eğitim/öğretimde yer alan (%6) NEET'lerin (%36) izlediği görülmektedir. NEET olma eğiliminin yaşla
birlikte arttığı sonucuna varılabilir. Ancak hem istihdamda hem de eğitim/öğretimde yer alanların
oranları yaşa göre büyük farklılıklar göstermemektedir. Zorunlu örgün eğitim dönemini bitirmeleri ve iş
gücüne girmeleri beklendiğinden yalnızca istihdamda yer alma oranı en yüksek olan grup 25-29 yaş

grubudur. 20-24 yaş grubu eğitim/öğretimden istihdama geçiş grubu olarak görülmektedir çünkü hem
istihdamda hem de eğitim/öğretimde bulunma oranının en yüksek olduğu grup bu gruptur.
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4.2. Kamu Politikalarında ve STK’larda Gençlik ve NEET’nin Tanımı
Ulusal gençlik stratejisi olarak Kabul edilen Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesine21 göre, gençliğin
tanımı toplumların içinde bulunduğu zamana, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine, kültür ve
geleneklere göre yapılmaktadır. Bu nedenle, öznel olabilecek gençlik tanımları için genel kabul görmüş
bir yaş aralığı yoktur. Türkiye'nin sosyal/ekonomik/politik koşulları dikkate alındığında, belge
kapsamında gençlik politikalarının hedef kitlesinin 14-29 yaş arası bireyler22 olduğu belirlenmiş olup,
gençlerle uygun iletişim kanallarının kurulması kamuoyunun oluşturulmasında büyük önem
taşımaktadır. Yaş, cinsiyet, ekonomik ve kültürel statü, eğitim düzeyi, yaşanılan yer gibi faktörler,
gençlere yönelik politikaların hazırlanmasında dikkate alınan faktörlerdir. Mayıs 2008 tarihli ve 5763
sayılı kanunda, hükümet tanımlı istihdam paketi 18-29 yaş grubunu hedef alırken, genç istihdamında
18-29 yaş grubu hedeflenmiştir. Türkiye'de eğitime katılım süresinin artması ve işe ilk giriş tarihinin
gecikmesi nedeniyle 15-29 yaş aralığı da tanım ve istatistiklerde kullanılabilmektedir.23
STK'lar da dahil olmak üzere farklı kurumlar söz konusu olduğunda gençlik tanımı da kurumların sahip
oldukları politika, program ve gündeme göre farklılık göstermekte, dolayısıyla çalıştıkları hedef gruplar
kapsamında belirlenmektedir. Gündemi gençlik olan bir STK bünyesinde çalışan bir gençlik merkezi ile
yapılan görüşmelerde 18-30 yaş aralığı genç olarak ele alınmıştır. 18 yaş, reşit olma yaşı ve aynı
zamanda yasal olarak orta öğretimin tamamlanması olarak kabul edilen lise mezuniyet yaşı olarak kabul
edilir. Öte yandan iş gücüne katılmada gençler için üst sınır 30 yaş olarak kabul edilmektedir. Kadın
istihdamı için çalışan başka bir kuruluşta 18-25 yaş aralığı dikkate alınmaktadır. Alt eşik yaşının 18
olarak belirlenmesinin nedeni yukarıda belirtilen neden ile aynı iken, 25 yaşın bir kadının girişimcilik
alanına girmesi için en uygun yaş olduğu kabul edilmektedir. Mültecilerin sosyal uyumunu sağlamak
için çalışan bir STK için 18-25 yaş aralığı, insanların çoğunun işe veya üniversite eğitimine yönelmesi
gereken bir yaş aralığıdır. Kısacası, gençlerin yaş aralığı, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kamu
kuruluşlarının/özel kuruluşların hedefe yönelik politika ve faaliyetlerine göre belirlenmektedir. Türkiye'de
NEET'lerle ilgili STK'ların doğrudan bir politikası/gündemi olmadığından, eğitim ve istihdam dışında
olmanın haricinde NEET tanımı, STK temsilcilerinin çoğunlukla kişisel deneyimlerine bağlı olarak
değişmektedir.

(EN) National Youth and Sports Policy Document, erişim: 6 Temmuz:
https://gsb.gov.tr/public/edit/files/Mevzuat/TheNationalYouthandSportsPolicyDocument(1).pdf
22
European Union and Council of Europe. (2017). Country Sheet on Youth Policy in Turkey, erişim:
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262376/Turkey-Countrysheet-2017.pdf/577932a0-caa0-f48c-94a6196c30f2df17
23
Yilmaz, Tamer (2016), Suggestions for the Examination Of The Effects Of The Vocational Education Courses
Applied For Disadvantaged Groups By The Turkish Organization And The Differentiation Of Activities, erişim:
https://media.iskur.gov.tr/15664/abdullah-tamer-yilmaz.pdf
21

5. İstatistiklerle NEET’lere Daha Yakından Bir Bakış
Daha önce belirtildiği gibi, bir kimlik olarak NEET kavramı tek başına kendi kendini açıklayıcı değildir.
Bir kimliğin, başka avantajları ve dezavantajları olan diğer kimliklerle birleştirildiğinde farklı sonuçları
vardır. Oxford Sözlüğü, kesişimselliği “birbiriyle örtüşen ve birbirine bağımlı ayrımcılık ve dezavantaj
sistemleri yarattığı düşünülen ırk, sınıf ve cinsiyet gibi toplumsal sınıflandırmaların birbiriyle bağlantılı
olma niteliği”24 olarak tanımlar. Dolayısıyla, bir kavram ve kapsamlı yaklaşım olarak kesişimsellik,
herkesin ayrımcılık ve baskı temelinde kendine özgü deneyimleri olduğunu ve bunun cinsiyet, ırk, sınıf,
yaş, istihdam statüsü, cinsel yönelim, fiziksel yetenek gibi insanları marjinalize edebilecek herhangi bir
şey ve her şey olarak görülmesi gerektiğini kabul etmektir. Bu nedenle, NEET kategorisinin raporun
geri kalanında farklı kimlik kategorileri ile birlikte dikkate alınması konuyu daha anlaşılır hale
getirecektir.
Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak gençlik için çalışan kamu kurumları ve STK'larla yapılan
görüşmeler de dikkate alındığında, NEET, Türkiye'deki genç nüfusun dinamik ve farklı kesimleri için
kapsayıcı bir terim olmasının yanı sıra çok katmanlı bir kavram olarak algılanmaktadır. Sivil toplum
kuruluşları perspektifinde NEET tanımı, aile baskısı, toplumsal cinsiyet kimliği, ırk, etnik azınlık geçmişi,
din, mezhep, cinsel yönelim gibi çeşitli faktörlerle birlikte ele alınmaktadır. Bu faktörler, genç insanın
yaşamında kesişmekte ve sürekli bir akış halinde olan, farklı türde sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı
durumlara sebep olmaktadır.
İstatistiksel araştırmada, 15-29 yaş aralığındaki gençlerde 2014-2019 yılları arasındaki NEET oranları
hesaplanmıştır. Şekil 4'te görüldüğü gibi 2014-2017 yılları arasında NEET oranlarının %28,5'ten
%27,5'e (yaklaşık% 1 oranında) düştüğü gözlemlenmektedir. Ancak 2017-2019 yılları arasında oranlar
yine %27,5'ten %29,5'e (yaklaşık %2) yükselmiştir. Son 2 yıldaki toplam NEET artış hızının, 3 yıldaki
düşüş oranının yaklaşık iki katı olduğunu belirtmekte fayda vardır. NEET oranlarının diğer ülkelerle
karşılaştırılabilmesi için 15-24 ve 15-29 yaş aralıkları dikkate alınmıştır. Şekil 4'te görüldüğü üzere, 1524 yaş grubu NEET oranlarının 2014-2016 yılları arasında %24'e (yaklaşık %1) düştüğü, 2017-2019
döneminde ise %24'ten %26'ya yükseldiği tahmin edilmektedir.
Şekil 4. Yaş grubuna göre (15-24, 15-29) NEET oranı trendi, Türkiye, 2014-2019
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Kaynak: TÜİK, İş Gücü, 2020

Yaş gruplarına göre karşılaştırıldığında, 15-19 yaş grubunda NEET oranlarının 2015-2019 yılları
arasında arttığı görülmektedir (Şekil 5). 20-24 yaş grubundakiler arasında NEET oranları 2014-2018
arasında düşerken, 2018-2019 arasında %3 artmıştır. 25-29 yaş grubunda ise NEET oranları 20142016 yılları arasında yükselirken 2017'de %34'e gerilemiş ve 2018-2019 arasında yaklaşık %2 artmıştır.
2019 yılının tüm yaş grupları arasında önceki yıllara göre en yüksek NEET oranlarının görüldüğü yıl
olduğu sonucuna varılabilir.

24

Oxford English Dictionary Definition, erişim: https://www.oed.com/view/Entry/429843

Şekil 5. Yaş grubuna göre (15-19, 20-24, 25-29) NEET oranı trendi, Türkiye, 2014–2019
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Kaynak: TÜİK, İş Gücü, 2020

Şekil 6'da 15-24,15-29 yaş gruplarına ve cinsiyete göre NEET oranları gösterilmektedir. 15-29 yaş
grubu için 2014-2019 yılları arasında kadınlardaki NEET oranı tüm yıllar için erkeklerdekinden yaklaşık
2,5-3 kat daha yüksektir. Yıllara göre kıyaslandığında, kadınlar arasında en yüksek NEET oranı %42
ile 2014 yılında, erkeklerde ise %18 ile 2019 yılında görülmüştür. Genç kadınlar için NEET oranı 20142018 arasında kademeli olarak düşmüş gibi görünse de 2018-2019 arasında artış bulunmaktadır. Genç
erkeklerde, NEET'lerin oranında dalgalanma görülmektedir. 2014-2015 ile 2016-2017 arasında
azalırken, 2015-2016 ile 2017-2019 arasında artmıştır. Daha yakından incelendiğinde, 2018-2019
arasında erkekler için NEET oranı yaklaşık %3 oranında keskin bir artış göstererek %15'ten %18'e
yükselmiştir. Dolayısıyla 2019 yılında genç erkeklerde NEET oranlarının genç kadınlara göre daha fazla
olduğu söylenebilir.
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15-29 yaş aralığındaki gençlerdeki NEET oranlarına ilişkin güncel OECD verileri25, Türkiye'nin 2019
yılında OECD ülkeleri arasında en yüksek NEET oranına sahip ülke olduğunu göstermektedir. Cinsiyete
göre NEET oranlarına gelecek olursak, Türkiye'deki genç kadınlar arasında NEET oranı (%40,0) diğer
ülkelere göre en yüksek oran iken, Türkiye'deki genç erkekler arasında bu oran (%17,9) İtalya'dan
(%22,1) ve Yunanistan'dan (%18,4) daha düşüktür. Dolayısıyla genç kadınlardaki NEET oranının
Türkiye'yi diğer OECD ülkelerine göre en yüksek NEET oranına sahip ülke yaptığı söylenebilir.

OECD, NEET, erişim: 14 Eylül 2020,
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
25

5.1. Düşük Gelir ve Yoksulluk
Gençlerin büyük bir bölümü NEET olmaktan, çeşitli ekonomik nedenlerden dolayı kurtulamamaktadır.
Yoksulluk, çoklu dezavantajlara yol açarak NEET'liğe geçiş riskini artırdığı en çok vurgulanan
faktörlerden biridir. Aslında yoksulluk NEET olmanın hem nedeni hem de sonucu olarak düşünülebilir
ve bu anlamda kısır bir döngü yaratır.
Bu nedenle, Türkiye'deki genç nüfusun sosyal dışlanmasını tetikleyen bir etkiye sahip olan gelir dağılımı
ve yoksulluk riski oranları açısından ekonomik duruma bakmak büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, daha
fazla aile üyesinin istihdamda olması, hane gelirinin daha güçlü bir etkiye sahip olmasını ve dolayısıyla
işsiz gençlere iş bulması anlamında daha az baskı üretebileceğini söylemek önemlidir26.
Şekil 7'de Türkiye'de 2006-2018 yılları arasında en yüksek gelire sahip yüzde 20 grubunun gelirinin en
düşük gelire sahip yüzde 20 grubunun gelirine oranlanmasıyla hesaplanan P80/P20 oranı
gösterilmektedir. Şekil, en büyük gelir eşitsizliğinin 2006 yılına, ardından 2009 ve 2018 yılına ait
olduğunu göstermektedir. Gelir dağılımındaki eşitsizliğin artmasında ve 2014-2018 yıllarındaki yükseliş
trendinde küresel gerilemenin etkisi olduğu söylenebilir. Yaş gruplarına göre ayrıştırılmış veri
eksikliğinden dolayı özellikle gençler temel alınarak gözlemlenememiştir. Türkiye'de 2016-2018 yılları
arasındaki Gini katsayısı, ailenin harcanabilir gelir dağılımındaki eşitsizliğin derecesini ölçen bir başka
göstergedir (bkz. Ekler, Şekil 2).
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NEET olmak için düşük gelire sahip olmak veya yoksulluk içinde olmak gerekmez, çünkü bir gencin
eğitim veya istihdamın dışında olmasında çoğunlukla duygusal ve motivasyonel etkiye sahip çeşitli
sosyal faktörler vardır.
''NEET'lerin çok ağır koşullarda olduğu görülmektedir. Refah düzeyine baktığımda, bir
tarafın çok zengin, diğer tarafın çok düşük ekonomik koşullarda yaşadığını görüyorum.
En azından kendi deneyimlerime göre sosyal çevre, sosyal yaşam NEET'lerin
belirleyicisi diyebilirim.'' MUDEM
Şekil 8'de 15-24 ve 15-29 yaşları arasındaki nüfusun yoksulluk veya sosyal dışlanma riski oranları
gösterilmektedir. Türkiye'ye ilişkin veri eksikliği nedeniyle, yoksulluk riski altında olma veya yaş grupları
dışındaki diğer faktörlere bakıldığında sosyal dışlanma oranları belirsizliğini korumaktadır. Yoksulluk
veya sosyal dışlanma riskinin 15-24 yaş grubunda 15-29 yaş grubuna göre daha fazla olduğu
görülmektedir. Şekil 4'te gösterildiği gibi, 15-29 yaş grubu, diğer yaş gruplarına göre en yüksek NEET
oranına (%29,5) sahiptir. 24 yaş, NEET olma riski yüksek olan gençler için ebeveyn evini terk etmek,
26

Z. Bilgen Susanlı, Understanding The NEET in Turkey, Eurasian Journal of Economics and Finance, 2016

yani ailelerin maddi desteğini sona erdirmesi olarak algılanması nedeniyle kritik yaş olarak kabul
edilebilir. Ayrıca, 24 yaşından sonra kişi ekonomik bağımsızlık içinde yaşama baskısını hisseder.
Genç kadınlar arasında yoksulluk veya sosyal dışlanma riskinin her iki yaş grubundaki genç erkeklere
göre daha yüksek olduğu NEET oranlarında da gözlemlenmektedir. Ancak Şekil 6 ve 8
karşılaştırıldığında, cinsiyet farkının yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olma durumlarında
NEET olmaya kıyasla daha dar olduğu görülmektedir. Genç kadınların NEET kategorisine girme
eğiliminin genç erkeklere göre daha yüksek olduğu söylenebilir.
Şekil 8 Yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olan gençlerin yaş grubu (15-24, 15-29) ve cinsiyete göre dağılımı, Türkiye,
2018
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5.2. Eğitim Durumu
Türkiye'deki eğitim sisteminin son hali ile ilgili olarak 2012 yılında zorunlu eğitim süresinin sekiz yıldan
on iki yıla çıkarılmasına yönelik mevzuat çıkarılmıştır ve eğitim sistemi, her biri dört yıl olmak üzere
ilkokul, ortaokul, lise/imam hatip lisesine karşılık gelecek şekilde yeniden tanımlanmıştır (12 Yıllık
Zorunlu Eğitim [4+4+4])27. Eğitim sistemi doğrultusunda, örgün eğitimden mezun olma yaşının alt sınırı
18 olmuştur. ME programları öğrenciler için orta öğrenim ve yüksek öğrenim seviyelerinde mevcuttur.
Orta öğrenim düzeyinde, ME dört yıllık eğitim ve öğretim programı olarak yapılandırılmıştır. Orta
öğrenim düzeyindeki ME’de öğrenciler iki tür ME kurumu seçebilmektedir: Mesleki ve Teknik Anadolu
Liseleri (MTAL) ve Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM).
Türkiye'deki eğitim sisteminin bir diğer kısmı, örgün eğitime ek olarak veya örgün eğitim dışında
düzenlenen tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerini içeren yaygın eğitimdir. Bu faaliyetler; halk eğitimi,
çıraklık eğitimleri, uzaktan eğitim, STK'lar tarafından verilen sertifika eğitimleri ile İŞKUR ve belediyeler
gibi diğer kurum/kuruluşlar tarafından verilen eğitimler olarak kategorize edilmektedir. Kısa süreli veya
düşük yoğunluklu kısa kurslar ve seminerler, temel yaşam becerilerine yönelik okuma yazma kursları
veya programları yaygın eğitimin yapısına dahildir. Ekonomik olarak aktif olmayanların ve işsizlerin
nitelik ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler de yaygın eğitim kapsamında değerlendirilebilir.28
Örgün eğitime erişim düzeylerine ulaşma oranları incelendiğinde, 15-24 yaş grubu için NEET'lerin
%24'ünün ortaokulu tamamlayanlar arasında olduğu, NEET'lerin %26'sının ise liseye gittiği
görülmektedir (Şekil 9). NEET'ler arasında yükseköğretime erişim oranı %36'dır ki bu, düşük eğitim
kazanımları ile karşılaştırıldığında en yüksek oran olarak görülmektedir. 15-29 yaş grubu için,
NEET’lerin sırasıyla %28 ve %29 oranlarında olan lise ve yüksek öğrenim seviyeleriyle
karşılaştırıldığında, en yüksek oran olan %30 oranı ile ortaokul seviyesine düştüğü görülmektedir.
Eğitim okul hayatından iş hayatına geçişte ve genç nüfus için iş gücü piyasasına giriş şansını artırmada

OECD, Education Policy Outlook: Turkey, (2013, October), erişim:
http://www.oecd.org/education/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK%20TURKEY_EN.pdf
28
Emre Yıldız, NEET: AB Gençlik Garanti Programı ve Türkiye İçin Öneriler), (2016), erişim:
https://media.iskur.gov.tr/15666/emre-yildiz.pdf
27

oldukça önemli olduğundan, eğitim seviyesinin düşük olması oldukça zorlayıcıdır. Şekil 9'da görüldüğü
gibi, tüm eğitime erişim düzeylerinin oranlarındaki cinsiyete dayalı farklılıklar, NEET’ler için
gözlemlenebilir.

Şekil 9. NEET’lerin yaş grubuna göre eğitim durumu dağılımı (15-24, 15-29), Türkiye, 2019
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Kaynak: EuroStat, Youth, 2020

NEET oranlarının yükseköğretim düzeyinde eğitim alanlar arasında artış göstermesi, eğitimli gençlerin
iş gücü piyasasında yer almak istememelerine neden olan motivasyon faktörlerini gündeme
getirmektedir. Bu durumda, gençleri başka istihdam seçenekleri aramaya çekebilecek çalışma
koşulları, işlerin kalitesi ve daha iyi maaş seçenekleri dikkate alınmalıdır. Bu faktörler ilerleyen
bölümlerde ayrıntılı olarak tartışılacaktır.
Daha önce de belirtildiği gibi, yaygın eğitim, yaşam boyu öğrenme süreci içerisinde örgün eğitime ek,
alternatif veya tamamlayıcı olarak düşünülebilir. Şekil 10'da 2016 yılında 18-24 yaş aralığındaki
gençlerin %39'unun örgün eğitime, %24'ünün ise yaygın eğitime katıldığı ve bunu %14 ile hem örgün
hem de yaygın eğitime katılanların izlediği görülmektedir. 2012-2016 yılları arasında gençlerin örgün
ve hem örgün hem de yaygın eğitim/öğretime katılım oranlarında artış gözlemlenmektedir. Öte yandan
4+4+4 eğitim sistemine geçişle bağlantılı olarak aynı dönemde yaygın eğitime katılım oranında yaklaşık
%3 oranında düşüş yaşanmıştır ve 2012 yılına kadar örgün eğitime katılım oranında daha fazla artış
yaşanması beklenmektedir.
Şekil 10. Gençlerin eğitime katılımı (18-24), Türkiye, 2012-2016
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2012-2016 yılları arasında örgün eğitime katılımda görülen artışın dışında, oranlarında düşme eğilimi
görülse de okulu erken bırakanlar da mevcuttur. EuroStat'a göre 29, eğitim ve öğretimden erken
ayrılanlar, 18 ila 24 yaşları arasındaki nüfusun ortaokul eğitimi almış ve devamında eğitim ve öğretimini
sürdürmemiş olan yüzdesini ifade etmektedir. Bu nedenle, Türkiye'de okulu erken bırakanların
incelenmesinde 18-24 yaş aralığı dikkate alınmıştır. Türkiye'de NEET'lerin oluşumu açısından büyük
önem taşıyan eğitim ve öğretimden erken ayrılanların olması eğitime erişim bağlamında oldukça dikkat
çekmektedir. EuroStat'ta belirtildiği gibi: "Düşük eğitim seviyesi, gençlerin NEET kategorisine girmesini
belirleyen temel faktörlerden biridir". Bu nüfus, halihazırda bir işi olan veya sosyal güvenlik ödemeleri
alan, işsiz ve okula geri dönme masraflarını karşılayamayanları kapsar.
Şekil 11'de gösterildiği gibi, Türkiye'de okulu erken bırakanların toplam oranı 2014-2018 yılları arasında
düzenli olarak azalmıştır. Cinsiyetler arasındaki uçurumunun da özellikle 2015 ve 2018 yıllarında
daraldığı görülmektedir. Devlet, STK'lar, kamu kurumları veya uluslararası sivil toplum kuruluşları
tarafından yürütülen politikalar, programlar ve stratejiler, son yıllarda genç nüfus arasında okuldan
ayrılma oranlarının azaltılmasında büyük etkiye sahiptir.30 Genç erkeklerde okulu erken bırakanların
oranının %5'e kadar düştüğü, genç kadınlarda ise bu oranın %10 olduğu tahmin edilmektedir. AB
tarafından finanse edilen ve İspanya'daki Murcia Üniversitesi tarafından koordine edilen CARMA
projesine göre31, 18-24 yaşları arasındaki çocukların okulu erken terk etmeleri, yoksulluk gibi benzer
nedenlere sahiptir, ancak sonuçları değişebilir. Erken yaşta ve zorla evlilik Türkiye'deki genç kadınlar
için hayatlarının geri kalanında eğitimden, öğrenimden ve diğer fırsatlardan dışlanmalarıyla sonuçlanan
bir sorundur. Yoksulluk ve muhafazakâr toplumsal normlar, düşük beklentiler ve ev içi sorumlulukların
birleşiminden oluşan faktörler nedeniyle bazı genç kadınların ilköğretimi üst sınıflarda bıraktığı da
belirtilmektedir. Bu durum, onları iş gücü piyasasından dışlanma ve bağımlı hale gelme riskiyle karşı
karşıya getirmektedir.
Şekil 11. Cinsiyete göre okulu erken bırakanların dağılımı (18-24), Türkiye, 2014-2018
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2019'da okulu erken bırakanların oranları cinsiyete ve çalışma durumuna göre ayrıştırıldığında (Şekil
12), 18-24 yaş aralığındaki hem genç erkeklerin hem de genç kadınların %29'unun okulu erken bıraktığı
görülmektedir; bu durum, okulu bırakma oranlarının önceki yıllara göre daha da düştüğünü ve
cinsiyetler arasındaki farkın azaldığını göstermektedir. Ancak çalışma durumuna bakıldığında
kadınların %7'sinin istihdam edildiği, %22'sinin ise çalışmadığı görülmektedir. Genç erkeklerde ise,
nüfusun %19'u çalışmakta iken kalan %10'u istihdam edilmemiştir; istihdam edilmeyen genç erkek ve
kadınların durumuna bakıldığında, kadınların %4'ü çalışmak isterken, %18'i çalışmak istememektedir.
29
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Eğitim Reformu Girişimi (Education Reform Initiative), Education Monitoring Report 2016-17, erişim:
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31
CARMA, (2017, February), Early School Leaving – Statistics, Policies and Good Practices in Collaborative Learning, erişim:
http://carma-project.eu/wp-content/uploads/2017/02/WP2-1-Country-specific-report-mapping-data-across-all-7-partnercountries.pdf
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Bu durum genç erkeklerde farklıdır; %6'sı iş ararken %4'ü çalışmak istememektedir. Eğitime erişim
durumunda da bahsedildiği gibi, muhafazakâr toplumsal normlar, düşük beklentiler ve ev içi
sorumluluklar da iş gücü piyasasında okulu erken bırakanlar için cinsiyete dayalı faktörler olarak kabul
edilebilir.
Şekil 12. Cinsiyet ve çalışma durumuna göre (18-24) eğitim ve öğretimden ayrılanların dağılımı, Türkiye, 2019
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Okulu bırakmak, okuldan işe geçiş sürecini engelleyen bir etkiye sahip olduğundan dezavantajlı gruplar
için güvensiz durumlara neden olur ve bu da işsizlerin yanı sıra iş gücü piyasasında aktif olmayan
bireylerin ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Bu nedenle, gençlerin okula geri kazandırılmasının büyük bir
etkisi olabileceği gibi, örgün eğitime geri dönme şansı olmayanları yaygın eğitime yönlendirmek de
okuldan işe geçişi kolaylaştırmanın alternatif ve etkili bir yolu olabilir.

5.3. İşgücü Piyasası Durumu
Türkiye'deki genç iş gücü piyasası, yüksek düzeyde işsizlik ve iş gücünde aktif olmama ile beraber
düşünülmektedir. Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Portekiz, Karadağ, Kuzey
Makedonya, Sırbistan gibi diğer ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de işsizlik seviyesinin yüksek olduğu
vurgulanmaktadır. Şekil 13'te görüldüğü gibi, 15-29 yaş arası NEET'lerin yaklaşık %30'u istihdam
edilmemektedir ve bunun %9'u işsiz ve %21'i aktif olmayan kişilerden oluşmaktadır. Çalışmayan
gençlerin oranı iş bulma arayışı açısından incelendiğinde, gençlerin %18'inin çalışmak istemediği,
%12'sinin ise iş aradığı görülmektedir.
Şekil 13. Çalışma durumuna göre NEET’lerin dağılımı (15-24, 15-29), Türkiye, 2019
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Şekil 14'te, yukardaki oranların cinsiyete göre büyük ölçüde farklılık gösterdiği açıkça görülmektedir.
Kadın NEET'lerin %41'i çalışmazken bu oran erkek NEET'ler için %18'dir. İstihdam edilmeyenler
arasında genç kadınların %30'u iş sahibi olmak istememektedir, genç erkeklerde ise bu oran %7'dir. İş
arayan gençlerin oranı, cinsiyete göre büyük ölçüde farklılık göstermemektedir. Ancak iş aramamak,
gençleri iş gücü piyasasında pasif hale getirmektedir. Özellikle kadınların %33'ü iş gücünde aktif
olmazken, erkeklerin %9'u aynı durumdadır. Dolayısıyla genç kadınlar için iş gücünde pasif olma
oranının daha yüksek olduğu söylenebilir.

15-24 Erkek

15-29 Erkek

Kaynak: EuroStat, Youth, 2020

Şekil 12 ve 14'ü birlikte değerlendirecek olursak, ilerideki tartışmalarda açıklığa kavuşturulacak
toplumsal normlar ve cinsiyet dinamikleri ile şekillendiği için genç kadınlardaki “çalışmak istemiyorum”
kavramını ele almak gerekmektedir.

5.4. Doğulan Ülke
Türkiye'de doğan gençlerin yanı sıra, yabancı bir ülkede doğmuş, özellikle dil açısından engelleri olan
ve dolayısıyla Türkiye'nin sosyo-ekonomik ortamına uyum sağlama konusunda sorun yaşayan
gençlerde çoklu dezavantajlar görülebilmektedir. Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli mülteci sayısı
3.609.884'tür. Bu nüfus içinde 15-24 ve 15-29 yaş aralığındaki gençlerin sayısı sırasıyla 757.294 ve
1.106.889'dur.32 Mülteci nüfusunun büyük bir çoğunluğu Suriye'de doğanlardan oluştuğu için NEET
oranları Suriyeli mülteci nüfusu olarak değerlendirilebilir.
Şekil 15'te görüldüğü üzere Türkiye'de mülteci olarak yaşayan gençler için NEET olma oranı ciddi
seviyelere ulaşmıştır; 15-29 yaş grubuna bakıldığında, yabancı bir ülkede doğanlar arasında NEET
oranı %46 iken, bu oran Türkiye'de doğanlarda %29'dur. Türkiye'de doğanlar gibi yabancı bir ülkede
doğanlar için de NEET oranlarında büyük bir cinsiyet farkı olduğu açıkça görülmektedir. Genç kadınların
%67'si NEET kategorisine girerken, bu oran genç erkeklerde %25'tir, bu durum yüksek işsizlik
oranlarından kaynaklanmaktadır. Yurtdışında doğan genç kadınların %66'sının NEET olduğu 15-24 yaş
grubunda bu fark daha da büyüktür ve bu oran, aynı durumdaki genç erkeklerin oranının (%24)
neredeyse üç katıdır. NEET oranlarının doğduğu ülke ne olursa olsun yaşla birlikte hem kadınlar hem
de erkekler arasında arttığını söylemek de mümkündür.
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Şekil 14. Cinsiyet ve çalışma durumuna göre NEET’lerin dağılımı (15-24, 15-29), Türkiye, 2019

Şekil 15. Yaş, cinsiyet ve doğdukları ülkeye göre NEET’lerin dağlımı (15-24, 15-29), Türkiye, 2019
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Türkiye’deki mülteci ve göçmenlerle çalışan STK’lara göre, çocukların bakımından ve ev işlerinden
sorumlu oldukları için evin dışındaki hayatla çok az bağ kurma fırsatı bulan kadınların Türkçe bilme
oranı erkeklerden daha azdır. Bu durum, eğitime ve istihdama uyum sağlamada sorun teşkil etmektedir.
Erkekler ve kadınlar Türkiye’ye aynı zaman zarfında gelmiş olsalar bile, erkekler sosyal hayata ve iş
gücü piyasasına karışarak Türkçe öğrenmektedir ama evde yaşayan kadınlar kendilerini yalnızca
anadillerinde ifade edebilmektedir. Bu noktada kadınlar, eğitim ve istihdama uyum sağlama, dahil olma
amacıyla düzenlenen programların çoğuna erişememektedir.

5.5. Kırsal/Kentsel Alanlar
Daha önce de belirtildiği gibi, Türkiye'deki kentleşmeye dayalı NEET oranlarına ilişkin veri
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Eurasian Journal of Economics and Finance'de yayınlanan
makaledeki bulgulara göre33, 2016 yılında 15-24 yaşları arasındaki bireylerin kentlerde NEET olma
olasılığının kırsal alanlara göre %4,3 daha az olduğu tahmin edilmektedir. NEET oranları ikamet edilen
bölgeye göre anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiğinden NEET statüsünün belirleyicisi olarak kabul
edilmektedir.
Türkiye'de kadınların tarihsel olarak iş gücüne düşük katılımı göz önüne alındığında, NEET oranlarının
hem kırsal hem de kentsel alanlarda kadınlarda erkeklerden daha yüksek olduğu görülmüştür. Kırsal
kesimde tarım alanında çalışan aile işletmelerinin yaygınlığına rağmen, kırsal kesimdeki toplam NEET
oranı, 2004 yılı hariç tüm yıllarda kentsel alanlardaki NEET oranını aşmaktadır. Power2Youth projesi 34
çerçevesinde 2016 yılında yapılan deneysel analize göre, kırsal alanda 18-29 yaş arası gençlerde
NEET oranı %21, kentsel alanda yaşayanlarda ise %27 olarak tahmin edilmiştir. Ayrıca gençlik merkezi
(İDGEM) ile yürütülen görüşmede kırsal kesimden bir gencin maddi olarak geri kalmış olması nedeniyle
kariyerini geliştiremeyeceği ve başvurularda arka planda kalacağı belirtilmiştir.
Özellikle kırdan kente göç, genç erkekleri ve kadınları ve çocuklarıyla birlikte genç aileleri etkileyen bir
genç yaş olgusu olarak kabul edilmektedir. Diğer ana nedenler, yaşam standartlarını iyileştirmek ve
şehirlerde daha iyi kültürel ve fiziksel altyapı bulmaktır. Çevresel kötüleşme (kuraklık, seller, tarım
arazilerinin tuzlanması, vb.) ve tarımsal üretimdeki düşüşler de kırdan kente göçün belirleyicileridir.
Eğitim hedefleri de gençleri daha büyük şehirlere gitmeye ve yerleşmeye zorlayabilir. Tarımın kadın
istihdamı için en büyük sektör olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu eğilim kısmen artan
kentleşme ve azalan tarımsal istihdamla ilişkilendirilebilir. Diğer ana faktörler arasında kadınları evde
kalmaya teşvik eden sosyal yardım sistemi ve kentsel alanlarda kadınların eğitim seviyesinin düşük
olması yer almaktadır35.

Z. Bilgen Susanlı, Understanding The NEET in Turkey, Eurasian Journal of Economics and Finance, 2016
Power2Youth, Being a NEET in Turkey: Determinants and Consequences, Working Paper No.30, 2017
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ILO (International Labour Office). Youth Employment and Migration, Country Brief: Turkey.
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6. Türkiye’de NEET Olmayı Belirleyen Diğer Faktörler
Tüm istatistiksel araştırmalarda belirtildiği gibi, genç nüfusun NEET olmasına neden olan faktörler
kültürel, sosyal ve ekonomik koşulların etkisi altında değişkenlik gösterir. Öncelikle, NEET olma riskinin
yaşla birlikte arttığı belirtilmektedir. NEET oranları 15-19, 20-24, 25-29 yaş alt gruplarına göre
ayrıldığında, NEET oranlarında en düşük payın 15-19 yaş grubuna ait olduğu ve bunu tüm yıllarda 2024 ve 25-29 yaş gruplarının izlediği görülmektedir (Şekil 16). 2019 yılı NEET oranları incelendiğinde,
yukarıda belirtilen yaş gruplarının NEET genç nüfusunun sırasıyla %21, %37 ve %42'sini oluşturduğu
görülmektedir. Okul hayatından çalışma hayatına geçiş süreci, iş bulamayan veya eğitimini bitirdikten
sonra iş sahibi olmak istemeyen kişilerin en çok 25-29 yaş aralığında toplanmasında belirleyici bir
faktördür.
Şekil 16. Yaş grubuna göre NEET’lerin durumu, Türkiye, 2019
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Ailenin, bir toplumun kültürel atmosferinden karşılıklı olarak etkilendiği söylenebilirken, diğer yandan bu
durum bir gencin yaşamdan beklentilerinin belirlenmesinde ve bir hedefe ulaşmak için eyleme geçme
kabiliyetinde büyük bir etkiye sahiptir. Ailenin, bir toplumun kültürel atmosferinden karşılıklı olarak
etkilendiği ve diğer yandan bir gencin yaşamdan beklentilerinin belirlenmesinde ve bir hedefe ulaşmak
için eyleme geçme kabiliyetinde büyük etkisi olduğu söylenebilir. Eğitimin tamamlanması, ailelerin
sosyo-ekonomik durumuna ve cinsiyete bağlı olarak da düşünülebilir. NEET olma durumu, gençlerin
bazı kesimleri için tercih edilen bir durum olabilir. Aile kaynaklarına güvenenler bu durumda olan alt
gruplardan biridir.
“Onların (NEET'lerin) en büyük ortak özelliği, aile rehberliği nedeniyle hak ihlallerine
maruz kalmalarıdır. Aile yönetimine ihtiyaç duyuyorlar. Aileleri onlar için her şeyi yapıyor
ve 26-27 yaşından sonra bunu değiştirmek oldukça güçleşiyor. Aileler aynı zamanda
ataerkil toplumdan gördüklerini tekrar ediyor ve sürdürüyor...'' İDGEM

Şekil 17'de görüldüğü gibi, ebeveynleri ile yaşayan gençlerin %45'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski
altında iken, ebeveynleriyle yaşamayanların %36'sı aynı riske sahiptir. Ebeveynlerle birlikte yaşamanın,
gençlerin sosyal olarak dışlanma yanında yoksulluk riski altında olma eğilimini de önemli ölçüde artırdığı
söylenebilir. Birbirleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olan ve NEET olmaya yol açan yoksulluk ve sosyal
dışlanma bu durumun iki sonucudur. Ebeveynlerle birlikte yaşamak, genç bir kadının sosyo-ekonomik
yaşamında genç erkeklerden farklı zorluklara yol açar. Kalkınma ajansı ile yapılan görüşmeye göre
kadınları içeride tutarken erkekleri eğitime ve çalışmaya yönlendiren bir eğilim mevcuttur. Ayrıca, Şekil
17'de ebeveynleriyle yaşayan genç kadınların %47'sinin daha fazla yoksulluk veya toplumdan dışlanma
riskine sahip olduğu görülürken, bu oran 2017 yılında genç erkekler için %44'tür. Bu durum, gençlerin
NEET olmasına neden olan faktörlerin kesişimselliğine örnek teşkil edebilir. Ebeveynleri ile birlikte

yaşamayanlar da cinsiyete göre değerlendirildiğinde farklı dinamiklere sahiptir; genç kadınların %37'si
yoksulluk veya dışlanma riski taşırken bu oran genç erkekler için %33'tür. Oranlardaki farklılıklar,
cinsiyete göre istihdamda olmayanların oranlarına bakılarak değerlendirilebilir (Bkz. Şekil 14).
Şekil 17. Cinsiyet ve ebeveynlerle yaşama/yaşamama durumuna göre yoksulluk veya dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya olan gençlerin oranı
(16-29), Türkiye, 2017
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Türkiye'de yapılan erken evlilikler, NEET'ler ile ilgili en çok bahsedilen konulardan bir diğer husustur;
bu durum cinsiyete göre okulu bırakma oranlarıyla birlikte değerlendirilebilir. Evli olmayan nüfus
muhtemelen ebeveynleriyle birlikte yaşamaktadır ve bu da ekonomik ve sosyal alanlarda çeşitli
dezavantajlarla sonuçlanabilir.
“Türkiye'deki gençlerin büyük bir bölümü maalesef evlenmeden ailesinin evinden
çıkmıyor. Kendi hayatlarını kurmuyorlar. Bu nedenle, yalnızca çocukların, gençlerin değil
aynı zamanda ebeveynlerinin de birden fazla dezavantaja maruz kalmasının
nedenlerinden biri bu durum olabilir.”
Kaos GL
British Council'ın “Next Generation Turkey” raporunda da belirtildiği gibi gençler evlendikleri ve
kendilerine aile kurdukları için ebeveynlerini terk ediyorlar. Bu nedenle, ebeveynlerden bir aile kurmak
amacıyla ayrılmak, gençlerin kendi bağımsızlıklarını kazanmaları için ortak bir strateji olarak
görülmektedir.
“Evlenmek, neredeyse tüm gençlerin gelecek planlarının önemli bir parçasıdır. Güvenli
ve geleneksel bir geleceği temsil eder, ancak aynı zamanda ailelerden bağımsız olma
düzeyini de yansıtır. Gençler, kendi evlerine sahip olmak ve hayatlarını kendi şartlarına
göre yönetmek için evlenmek istemektedir ve bağımsızlığa giden bu yol, ebeveynlerle
çatışmaya yol açma olasılığı en düşük olan yöntemdir.’’ 36
Yine aynı raporda belirtildiği gibi, NEET kategorisinde yer alan evli gençler, sabit kimlik ve yapılara karşı
akranlarından daha muhafazakâr tavırlar sergilerken, ailelerinden uzakta yaşayan evli olmayan gençler
bireyselliklerine daha fazla vurgu yapmaktadır.
Bu araştırmanın tüm bölümlerinde, toplumsal cinsiyet eşitsizliği birçok konuda yatay bir sınır çizgisi
olarak görüldüğü için, ekonomik veya sosyal olarak dezavantajlı durumda olmanın nedenlerinin
cinsiyetten büyük ölçüde etkilendiği zaten gösterilmiştir. Aslında, sosyal ve ekonomik dezavantajlar
büyük ölçüde cinsiyet tarafından tetiklenmektedir; bu dezavantajlar, kadınların yanısıra Türkiye'de
çeşitli kültürel ve sosyal normlar üzerine kurulu toplumun büyük kesiminden farklı cinsel yönelim ve
pratiklere sahip LGBTİ+ nüfusun da NEET olma riskini artırmaktadır. Genç erkekler de eğitim hayatında

36

Gençlerin Sesini Dinlemek, British Council Turkey ve YADA Vakıf, British Council Publications, 2017, Istanbul.

ve ekonomik yaşamda cinsiyete dayalı beklentilerden ve kültürel/sosyal yükümlülüklerden kadınlardan
farklı bir şekilde olsa da etkilenmektedir.
NEET'lerin 2014-2019 yılları arasında cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, genç kadınların NEET
nüfusu içindeki payının genç erkeklere göre 2,5-3 kat daha fazla olduğu görülmektedir (Şekil 18). Yıllara
göre kıyaslandığında, kadınların NEET popülasyonundaki oranı 2014-2018 arasında %73- %74
aralığında değişirken, erkekler %26- %27 oranındadır. NEET popülasyonunda en yüksek erkek oranı
%31 ile 2019'da görülürken, bu oranın %69'u kadınlardan oluşmaktadır. Görüldüğü üzere NEET
oranlarının cinsiyete göre dağılımında en düşük fark 2018-2019 yılları arasında gerçekleşmiştir.
Şekil 18. Yaş grubu (15-24,15-29) ve cinsiyete göre NEET’lerin durumu, Türkiye, 2014-2019
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Daha önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere, toplumun bazı kesimlerinde çalışan kadınların
dışlanması, kadınların iş hayatından çekilmesine neden olan kültürel faktörlere işaret etmektedir. Erken
yaşta evlilikler, özellikle toplum tarafından ev işlerinden sorumlu cinsiyeti olarak kabul edilen kadınlar
için, eğitime devam etme ve iş gücü piyasasına girmeye istekli olma durumu üzerinde büyük bir etkiye
sahiptir.
TÜİK’in raporunda37, ilk evlenme yaşının 2001-2019 yılları arasında her iki cinsiyette de arttığı
görülmektedir. Ayrıca 2019 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 28, kadınlar için yaklaşık
25'tir ve bu bilgiden yola çıkarak, özellikle 20-25 yaş grubu, evlenen kadınlarda NEET olmaya geçiş
aşaması olarak düşünülebilir.
Kadınların istihdam ve girişimcilikte güçlenmesi üzerine çalışan STK'ya göre, kreş politikası kadınların
işe dönmesine yardımcı olmamaktadır, bu nedenle kadınların büyük bir kısmı doğum yaptıktan sonra
işini bırakmaktadır. Ev işlerini idare etmek amacıyla eğitimden ayrılmanın evlenen ve çocuk sahibi olan
kadınlar için başka bir sonuç olduğu, kariyere ara veren veya çocuk bakımı için çalışmayı bırakan 1864 yaş arasındaki nüfus oranlarının cinsiyete göre büyük ölçüde farklılaştığı belirtilmiştir; bu durum, evli
genç erkekler ve kadınların ebeveynliği hakkında bir fikir vermektedir (bkz. Ekler, Şekil 3).
Romanlar, LGBTİ+'lar gibi dezavantajlı gruplara ait veriler mevcut olmadığından, bu tür özel
dezavantajlı gruplar için sahalarda çalışan STK'larla yapılan görüşmeler dikkate alınmıştır. LGBTİ+'ların
karşılaştığı temel sorunlardan birinin, geçerli normlara uygun cinsiyet duruşları olmadığında iş
bulamamak veya bu duruşun tamamen dışında olmaları halinde çok yüksek oranlarda işten çıkarılma
veya içe kapanma ile karşı karşıya kalmak olduğu belirtilmektedir. Ayrıca anksiyete, paranoya, öfke,
depresyon, majör depresyon gibi birçok psikopatolojik durumun da bununla ilişkili olduğu
belirtilmektedir. Bazıları psikologlar ve psikiyatristlerden destek alırken büyük bir kısmı herhangi bir
destekten yararlanamamaktadır.

TÜİK (TÜİK). (2020, February 26). Evlenme ve Boşanma İstatistikleri, 2019
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33708
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“LGBTİ+'nın yoksullukla ilişkili olduğu düşünülüyor çünkü istihdam ve eğitimden
dışlandığında insanlar her anlamda fakirleşiyor. Sadece ekonomik olarak fakirleşmekten
bahsetmiyoruz. Sosyal çevre açısından fakirleşebilir ve içinize kapanabilirsiniz.''
Kaos GL
Next Generation raporuna göre, bazı gençlerin Suriyeli mülteciler, gayrimüslimler ve LGBTİ+ gibi
gruplarla yakın ilişki kurma eğiliminde olmadığına dair işaretler bulunmaktadır. Dolayısıyla sosyal
çevreden dışlanmanın örgün eğitim dışındaki eğitim olanaklarından yararlanılmamasına yol açtığını
söylemek yerinde olacaktır. Sonuç olarak bu durum, bireyleri iş aramaktan caydıran ve onların NEET
olmalarına sebep olan bir durum haline gelmektedir.
Etnik köken açısından, NEET oranları Türk olan ve Türk olmayan gençler arasında farklılık
göstermektedir. Power2Youth projesi çerçevesinde Türkiye'de NEET'ler üzerine yapılan analize göre,
2017 yılında 18-29 yaş arası NEET'lerin dağılımı Zaza gençlerde %50, Kürt gençlerde %45 ve Türk
gençlerde %22 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, Türk kökenli gençlerin istihdama ve eğitime katılımı Kürt,
Zaza ve diğer etnik kökenlerden gelen gençlere göre daha yüksektir.

7. Covid-19 Pandemisi
Şekil 19'da görüldüğü gibi pandeminin de dahil olduğu dönem olan 2019-2020 yıllarında aynı aylardaki
NEET oranları arasında bir uçurum olduğu gözlemlenmektedir. NEET oranındaki farkları genişletme
beklentisi mantıklıdır; çünkü pandemi, yaşamlarının her alanında teşvik etmekten ziyade gençleri
kısıtlayıcı bir etkiye sahip gibi görünmektedir.
Şekil 19. NEET oranları, Türkiye, Ocak 2019-Mayıs 2020
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8. Sonuç ve Öneriler
Tüm bu araştırmalarla gençliğin demografik dağılımı temel bir bilgi olarak verilmiş, ardından kamu
kurumları ve STK'ların gençlik ve NEET tanımlarına ilişkin farklı bakış açıları analiz edilmiştir. Farklı
güvenilir kaynaklardan elde edilen istatistiksel veriler kullanılarak, NEET'lerin içinde bulunduğu eğitim
ve istihdam durumu ile finansal durumlar, kesişimsellik yaklaşımı ile analiz edilmiştir. Kapsamlı
politikalar ve etkin stratejiler oluşturmak için ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin farklı
ihtiyaçlarının tartışmaya açılması büyük önem taşımaktadır. Aslında, NEET'lerin temel ihtiyacı,
ihtiyaçlarının genelleme yapmadan belirlenmesidir. NEET'lerin diğer bir temel ihtiyacı, ihtiyaç analizine
odaklanan tanımlayıcı, kapsayıcı araştırmalardır. Bu nedenle, bu araştırma için çeşitli STK
temsilcilerinden ve kamu kurumlarından toplanan veriler, ihtiyaçların birbirleri arasında hassas sınırlar
olan üç farklı gruba ayrılmasına yol açmıştır.

Finansal İhtiyaçlar
1. Bir gencin sosyal hayatını ve temel ihtiyaçlarını karşılaması için sabit bir gelire ihtiyacı vardır.
Üniversitede okuyan bir genç burs için devlete başvurmakta, kredi almakta ve borçlanmaktadır.
Olanaklar dahilinde, NEET'ler dahil gençlere geri ödemesiz burs olarak verilebilir.
2. Gençlerin sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmasını sağlayan mesleki eğitim programları ve
destekleyici kurslar gençlere ücretsiz olarak verilmelidir.
3. Gençlerin istihdam edilmesiyle ilgili bir başka öneride STK'lar, istihdamda özel sektör ve kamu
kurumları arasında ikili bir çözüme ihtiyaç duyulduğundan bahsetmiştir. Kamu sektöründe çalışanların
yaş ortalaması çok yüksektir ve gençlere alan açılması için yaşı büyük olanların emekliye ayrılması
gerekmektedir. Ayrıca özel sektörde işverenler, Türkiye'de ücretsiz bir işte çalışan veya gönüllü çalışan
gençlere öncelik vermeye başlamalıdır. Birlikte değerlendirildiğinde, istihdam politikalarının yeniden
düzenlenmesi, staj fırsatlarının sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık açısından iyileştirilmesi, maddi gücü
olmayan gençler için oldukça önemlidir.

Sosyal ve Duygusal İhtiyaçlar
4. NEET olma durumu, uzun süre iş aradıktan sonra yaşanan çaresizlik duygusundan kaynaklanabilir.
Bunun nedeni, işyerindeki özel hayata saygı duyulmaması, iş yerlerinde kendini güvende
hissetmemenin yanı sıra, iş tanımı ve çalışan profili açısından gençlerin çalışırken kendilerini memnun
hissetmelerini sağlayan işlerin kalitesi olabilir.
5. NEET'lerin, etraflarında diğer NEET'lerin de dahil olduğu kendi sosyal çevreleri vardır. Ayrıca, çalışan
gençlerle sosyalleşmenin zor olduğu yerlerde zaman geçirirler. Bu nedenle, ağ kurmak, danışmanlık
almak ve bakış açılarını genişletmek için aynı sosyal ve finansal fırsatlara sahip olamazlar. Bu durumda
eğitim kurumları, NEET'lerin iş gücü piyasasına giriş sürecinde daha aktif hale getiren bir motivasyon
kaynağı sağlayabilecek bir dayanışma ve iş birliği duygusu içinde birbirlerini tanıyabildikleri bir ortam
olarak düşünülebilir.
6. Özellikle sosyal açıdan dezavantajlı olanlar için psikososyal desteğe ihtiyaç vardır. Dünya Sağlık
Örgütü'nün (DSÖ) ruh sağlığını “iyi olma hali” olarak tanımlamasıyla, “ruh sağlığı olmadan kişinin
sağlıklı olamayacağı” kabul edilmektedir. Dolayısıyla, umudunu yitirmiş, iş aramaktan vazgeçmiş,
eğitim almış, potansiyele sahip olanların güçlendirilmesi, gençlerin iş gücü piyasasına girmeleri ve bir
eğitimi tamamlamaları için gerekli motivasyonu sağlamada büyük rol oynamaktadır. Ayrıca ailelerinin
yanından ayrılmaları gerekmektedir. Görünmez gruplar, çeşitli dezavantajlar nedeniyle haklarına
erişimde sorun yaşamaktadır. Psikososyal ihtiyaçlar, gençlerin psikolojik olarak güçlendirilmesi ve
sosyal çevre ve bunun yanında hayal kurma yeteneği, gençler arasında sosyal olarak dezavantajlı
gruplara yönelik destek mekanizmaları konusunda STK'ların en çok dile getirdikleri konular arasındadır.
Bu sayede eğitim ve iş hayatında hareketliliğin sürdürüleceği düşünülmektedir.
7. Genç nüfus içinde sosyal olarak dışlanmış gruplarla ilgili olarak, LGBTİ+ bireylerin yasal çerçeveye,
dolayısıyla kamu kurumlarının ve STK'ların politikalarına, programlarına, planlarına, stratejilerine
tanımsal olarak dahil edilmesi ayrımcılıkla mücadele için gerekli bir eylem olarak değerlendirilebilir ve
gençlere yönelik yürütülen toplumsal cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim perspektifinden yoksun
araştırmalar için gerekli materyallerin sağlanması amacıyla, LGBTİ+ bireylerin hassas gruplar olarak
politikalarda tanınmasının sosyal olarak dışlanmış, psikolojik desteğe ihtiyacı olan ve dolayısıyla NEET
olma ihtimali oldukça yüksek olan genç LGBTİ+ bireylerin ihtiyaçlarının LGBTİ+ dostu yaklaşımlar
çerçevesinde ele alınmasında rolü büyüktür.
8. Son olarak, toplumsal cinsiyet temelli perspektifin NEET'lerle ilgili politikaların hazırlanmasında çok
önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtmek oldukça önemlidir.

Eğitim İhtiyaçları
9. Eğitim, gençlerin işe girmesinde temel bir unsur olarak algılanmaktadır, ancak gençlerle olduğu kadar
çocuklarla da eğitim çerçevesinde çalışan STK'lar, Türkiye'deki eğitim kurumlarını eğitimin zaman
aldığı, ancak kişilerin dışarıda bunun karşılığını alamadığı yerler olarak algılamaktadır.

10. Eğitim dünyası değişmektedir; dolayısıyla, örgün eğitimin yapısında da değişimlere ihtiyaç
bulunmaktadır. ‘Gençlerin, "Öğrenmeyi öğretin" sloganıyla daha kısa sürede daha faydalı bilgilerin elde
edilebileceği bir eğitim/öğretim sistemine ihtiyaçları vardır.’ YADA
11. Gençlere verilecek eğitimi iyileştirmenin bir yolu olarak kurs sayısının artırılması yeterli
görülmemekle birlikte gençlerin eğitim kurumlarından aldıkları bilgileri kullanabilecekleri fırsat
alanlarının sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Gençlerin özgeçmiş hazırlama, ekip halinde nasıl
çalışılacağını öğrenme ve hepsinden önemlisi kendini eğitme gibi basit becerilerini geliştirerek gençlere
eğitim/öğretim sürecinden sonra mentorluk da dahil olmak üzere rehberlik ve destek mekanizmaları
sunulabilir. Bunların, bir mesleğin/işin başvuru koşullarına uygun olarak gençlerin hangi konularda
kendilerini geliştirmeleri gerektiğine dair özgüven ve öz farkındalık duygusuyla iş hayatına atılmasında
büyük etkileri olduğu görülmektedir.
12. Okul haricindeki öğrenme ortamları da eğitime hazır olmayan ya da işten örgün eğitime doğrudan
geçmekte zorlananlar için işten okula geçiş sürecini kolaylaştırmak adına oldukça önemli bir ihtiyaç
olarak görülmektedir. Eğitimden/öğrenimden sonraki adımın desteklenmesi, gençlerin becerilerini veya
iş arama süreçlerini daha da iyileştirmeleri için bir gerekliliktir.
13. Eğitimde olmayan genç nüfus zanaata yönelirken, üniversite mezunları işsizlik ve okul uzatma
sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Üniversite öğrencilerinin %60 ila %70'i işsizlik nedeniyle okulu
uzatmakta, okulu bitirmek istememektedir.
ILO'nun belirttiği gibi, yaygın eğitim, devlet tarafından yürütülen örgün eğitim sistemine bir alternatif
olmaktan ziyade insanları hazır oldukları zaman örgün eğitime yönlendirmek için bir basamaktır.
14. Yaygın eğitim, her yaştan insanın ve sahip olmak istedikleri işlere göre kalifiye olması gereken genç
nüfusun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir potansiyele sahiptir. Teknolojinin sürekli gelişen
ve güncellenen özelliklerine ayak uydurmak için gençlerin mesleki eğitim programlarına ve destekleyici
kurslara ihtiyaçları vardır. Bu kurslar ücretsiz olmalıdır.
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Şekil 3. Çocuk bakımı nedeniyle kariyere ara verme veya çalışmama (18-64), Türkiye, 2. Çeyrek: Nisan –
Haziran 2018
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Kurumların Kapasite Analizi İçin Derinlemesine Görüşme Soruları
A: Kişisel Bilgiler/ Giriş
1. Öncelikle sizi biraz tanımak isteriz. Yaşınız, eğitim geçmişiniz, iş tecrübenizden bahsederek genel
bir giriş yapabilir misiniz?
2. Bu kuruluşta ne kadar zamandır çalışıyorsunuz?
3. Hangi pozisyonlarda çalıştınız? Mevcut konumunuz ve göreviniz nedir?
B: NEET Gençlik Profili
4. Sizce NEET (Eğitimde ve İstihdamda Yer Almayan Gençler) gençlik kategorisi nedir? NEET
gençliğini nasıl tanımlarsın?
a. Hangi yaş aralığının NEET olarak kabul edildiğini düşünüyorsunuz? Kabul ettiğiniz bir grup var
mı?
5. Türkiye’deki coğrafi dağılım nasıldır? En çok hangi bölgelerde NEET gençliği yoğunlaşmaktadır?
Bunun sebebi nedir?
6. Türkiye'de NEET gençlerinin cinsiyet dağılımı size göre nasıldır? NEET gençlik kategorisinde cinsiyet
dinamiklerinin bir rolü var mı? (Bunu biraz açabilir misiniz? Nasıl? Neden?)
7. NEET gençliğini tanımlarken kullanabileceğiniz başka ortaklıklar var mı? Hangi ortak özelliklerden
bahsedebilirsiniz?
8. NEET gençlik ortaklıklarının yanı sıra, heterojen bir gruptan bahsediyoruz. NEET olmak haricinde
başka hangi farklı kimlikleri taşıdıklarını düşünüyorsunuz? (Engelli, Mülteci, Genç Kadın vb.)
a. Bu farklılıkların karşılaştıkları zorlukları da değiştirdiğini düşünüyor musunuz? Neden? Cevabınız
evet ise, nasıl?
9. NEET olmanın bireysel veya toplumsal sebepleri neler olabilir? Türkiye'deki NEET gençler hangi
sebeplerle bu kategoride yer almaktadır?
a. Hangi zorlayıcı koşullar olabilir?
b. NEET olmak tercih edilebilir mi?

10. Tek bir cevap vermeniz gerekirse, Türkiye'de genç işsizliğine ürettiğiniz çözümlerde neyi
değiştirmek isterdiniz? Nedeni nedir?
11. NEET gençlik kategorisini genç işsizliğinden nasıl ayırırsınız?
C: Genel İhtiyaçlar/ Kurumsal Çalışmalar
12. Sizce NEET gençlerin genel ihtiyaçları nelerdir? Her türlü ihtiyaçtan bahsedebilirsiniz.
a. Ekonomik ihtiyaçları nelerdir?
b. Sosyal ihtiyaçları nelerdir?
c. Eğitim ihtiyaçları nelerdir?
d. Duygusal ihtiyaçları nelerdir?
13. Yukarıda listelenenler arasında hangisi öncelikli ve acilen çözümlenmesi gereken alandır? Bunun
sebebi nedir?
14. Gençliğe yönelik kanun ve politikaları nasıl değerlendirirsiniz?
15. Bütün bunları NEET gençliğiyle bir bütün olarak düşündüğünüzde nasıl değerlendirirsiniz?
16. Kuruluşunuzun bir gençlik politikası (NEET) ya da gençlik çalışması (NEET) var mı? Bunlardan
biraz bahseder misiniz?
a. Gençlerle yapılan bu çalışmalardan hangisi NEET gençlere faydalı çalışmalar olarak
değerlendirilebilir?
b. Kurumunuzun doğrudan genç dostu faaliyetleri var mı? Örneğin işe alım süreçlerinde
gençlere/genç kadınlara vs. öncelik vermek.
17. Özellikle son 5 yılda NEET gençliği ile ilgili ne tür faaliyetlerde yer aldınız? (Gençlerle birebir
çalışmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak için çalışmalar yapmak, araştırma yapmak, rapor vermek,
medyada haber yapmak, konferanslar düzenlemek, farklı paydaşlarla toplantılar yapmak, kurumsal
işbirlikleri geliştirmek, savunuculuk faaliyetleri vb.)
18. Hangi gençlik (NEET) ile ilgili kurumlarla iş birliği yaptınız veya iş birliği yapmak isterdiniz? Nedeni
nedir? Ne tür bir iş birliği kurdunuz/kurmak isterdiniz?
19. Aşağıda listelenen paydaşların kapasitelerini göz önünde bulundurarak, NEET gençlik çalışmasını
ne kadar etkili buluyorsunuz? (Likert Tipi Ölçek 1-10 puan arası: 1: Hiç Etkili Değil 10: Oldukça Etkili)
1. Devlet/Kamu Kurumları
2. Sivil Toplum Kuruluşları
3. Eğitim Kurumları
4. Özel Sektör
5. Yerel Yönetimler
6. Gençlik

