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Giriş
Gençlik Katılım Endeksi
Hakkında
Gençlik Politika, Ekonomik
ve Sosyal Katılımına İlişkin
Veriler
Sonuç ve Öneriler

Bu yıllık izleme raporunun
amacı, Arnavutluk,
Karadağ, Kuzey
Makedonya, Sırbistan ve
Türkiye'deki gençlik
politika, sosyal ve
ekonomik katılımlarına
benzersiz bir göstergeler
aracılığıyla genel bir bakış
sunmaktır.

Giriş
Gençlik Katılım Endeksi (YPI) gençlerin karar alma süreçlerine katılma
fırsatlarının seviyesini ölçer. YPI, gençlerin politik katılımı, gençlerin
sosyal katılımı ve gençlerin ekonomik katılımı olmak üzere üç temelden
oluşmaktadır.
YPI 2019’da elde edilen bulgular, bazı ilerlemeler kaydedilmesine
rağmen gençlerin hala büyük oranda mevcut sosyal, ekonomik ve
politik süreçlerden dışlandığını göstermektedir. Gençlere özgü
verilerin yokluğuyla ilgili belirlenen zorluklar ve gençlerin katılımının
düşük seviyesine bağlı olarak, bu rapor temel tavsiyeleri ortaya
koymaktadır.
Gençlik Katılım Endeksi, karar mercilerin gençleri etkileyen tüm karar
verme süreçlerinde etkin katılımını sağlayacak çerçeve ve araçlar
oluşturmasına yardımcı olmak amacıyla, Batı Balkanlar ve Türkiye
Gençlik Kuruluşları Ağı (YBH4WBT Ağı) için Gençlik Bankaları Merkezi
tarafından geliştirilmiştir. Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ,
Sırbistan ve Türkiye'deki gençlerin daha fazla katılımını sağlamak
amacıyla 2016 yılında kuruldu. Ağın odak noktası, gençlik karar verme
süreçlerine katılımının yanı sıra, gençlikle ilgili konuları savunmak
amacıyla Batı Balkanlar ve Türkiye'deki gençlik politikası gelişmelerinin
izlenmesidir.
Ağ, Batı Balkanlar ve Türkiye için yönelik Gençlik Bankaları Merkezi
projesiyle kurulmuştur. Bu projenin koordinatörü Sırbistan'dan Ana ve
Vlade Divac Vakfı'dır. Proje, Arnavutluk'tan Partners Albania, Kuzey
Makedonya'dan MLADIINFO International Eğitim Derneği, Karadağ'dan
NGO Prima ve Türkiye'den Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile
ortaklaşa yürütülmektedir.
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Gençlik Katılım Endeksi Hakkında

Neden bir gençlik katılım endeksine ihtiyacımız var?
Gençlik Katılım Endeksi Hakkında

Gençlik katılımı neden önemlidir?
Gençlik Katılım Endeksi, gençlerin karar verme süreçlerine katılımları söz konusu olduğunda sahip
oldukları fırsat seviyesini ölçmek için benzersiz bir yöntemdir. Gençlik katılımı, gençlerin dahil
olabileceği ve etkileyebileceği bir sürece ve gençlerin bir sürece katkıda bulunma şansına sahip olduğu
bir sonuca atıfta bulunabilir. Literatürde, gençlerin ilgilendikleri konulara katılma ve duyulma hakkı, her
vatandaşın ihtiyacı olan hayati yeterlilikleri öğrenmelerine yardımcı olma, gençlere yönelik hizmetleri
geliştirme ve kapsayıcı yerel topluluklar yaratma gibi farklı nedenler dile getirilmiştir.1
2019-2027 AB Gençlik Stratejisi, gençlik katılımını
gençlik politikasında en ön sıralarda yer almaktadır.
Üye devletler, tüm gençlerin demokratik süreçlere
ve topluma kapsayıcı demokratik katılımlarını
teşvik etmeye ve desteklemeye, onları etkin bir
şekilde dahil etmeye, yerel, bölgesel ve ulusal
düzeydeki gençlik temsilcilerini desteklemeye ve
dijital demokrasi araçları gibi yenilikçi ve alternatif
demokratik katılımın yollarını araştırmaya ve
tanıtmaya davet edilmektedir.
“Çocuklar, genç kadınlar ve erkekler, yeni Hedeflerde
aktivizm için sonsuz kapasitelerini daha iyi bir dünya
yaratmaya kanalize edecek bir platform bulacak kritik
değişim elçileridir.”
– Gündem 2030

“Avrupa, gençleri arasında boşa harcanan
yetenekleri, sosyal dışlanmayı ya da bağlantının
kesilmesini göze alamaz. Gençler yalnızca kendi
yaşamlarının mimarı olmakla kalmayıp, toplumdaki
olumlu değişime de katkıda bulunmalıdır.”
– AB Gençlik Stratejisi 2019-2027

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi3,
gençlerin "kritik değişim elçileri" olarak aktif
rollerini de kabul etmektedir. Sürdürülebilir
kalkınma hedeflerinin üçte birinden fazlası,
gençleri
açıkça
ya
da
dolaylı
olarak
yetkilendirmeye,
katılıma
ve/veya
refaha
odaklanarak referans almaktadır. 4

Bu raporun hazırlanması sırasında salgının gençlere
zarar verdiği bir kriz yaşandığı unutulmamalıdır. Ancak bu koşullarda gençlerin katılımı daha da önemli
olacaktır. Avrupa ülkelerinde gençlerin ve gençleri temsil eden kuruluşların katılım düzeyinin
1
https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/59895423/Kiilakoski_Participation_Analytical_Paper_final%252005-05.pdf/b7b77c27-5bc35a90-594b-a18d253b7e67
2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52018DC0269
3
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
4
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Youth/Fast%20Facts%20-%20Youth%20&%20
SDGs_2017-January_final.pdf
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çoğu zaman çok düşük olduğu ve "gençlerin tepki vermeye zorlandıkları, ancak kendi hesaplarının
temsilcisi olarak görülmedikleri" gözlemlenmiştir. 5 Gençlerin yardım etme becerilerini ve istekliliklerini
ortaya koyduğu ve gençlerin geleceğe katılım fırsatlarının büyük önem taşıdığı da kabul edilmiştir. 6

Gençlik Katılım Endeksi Hakkında

Neden bir gençlik katılım endeksine ihtiyacımız var?
YBH4WBT Ağı, Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'deki gençlik
katılımının artırılmasının yanı sıra güvenilir verilere sahip olma ve bu konuda farkındalığın
artırılmasına katkıda bulunma gereğinin bilinciyle YPI'yi geliştirdi.
YPI’nın avantajları şunlardır:





Karmaşık, çok boyutlu gençlere özgü verileri özetleyebilir;
Birçok farklı göstergeden daha kolay yorumlanır;
İlerlemeyi zaman içinde değerlendirebilir;
Uluslararası karşılaştırmalar için bir mekanizma sağlar.

YPI’nin dezavantajları şunlardır:
 Yanlış yorumlanırsa yanıltıcı politik mesajlar gönderebilir;
 Gösterge seçimi, her yıl sistematik olarak toplanan ve tüm ülkelerde aynı şekilde işlenen
verilerle sınırlıdır.
Endeks kullanmanın temel avantajları basit ve kolay anlaşılır olmasıdır. İletilen mesaj herkes
için anlaşılır olmalı ve karar merciiler üzerinde etkili olmalıdır. Öte yandan, endeks karmaşık
sorunları fazla basitleştirebilir ve yanıltıcı olabilir. Yukarıda ifade edilen tüm hususların ve
dezavantajların en aza indirilmesi için önlemler alan Gençlik Bankası Merkezi, gençlik katılımına
yönelik olarak belirlenen YPI’yı, kamuoyunun dikkatini gençlik katılım alanına çekmek amacıyla
oluşturmaya karar vermiştir, zira bu konu, projede yer alan ülkelerin en zorlu konularından biridir.
Proje başlangıcında, politik araştırmacıları tüm iştirakçi ülkeler için geçerli olacak doğru
göstergeler takımını bulmaya çalıştılar. Ancak bu endeksin sadece 5 ülkede uygulandığı göz önünde
bulundurulduğunda, geçerli göstergelerin tanımlanması devam etmektedir. Bunun başlıca
nedenleri, verilerin ulaşılamaması ve iştirakçi ülkelerdeki resmi olarak tanınan istatistiksel
metodolojilerin değişmesidir. Veri toplama sürecinde Batı Balkan ülkelerinin, bazı durumlarda farklı
yöntemleri kullanan Türkiye'nin aksine, aşağı yukarı aynı resmi metodolojilere ve istatistiklere sahip
olduğu ortaya çıkmıştır.
YPI, bir kamu kurumu veya hükümet tarafından değil, Gençlik Bankası Merkezi tarafından bir
sivil toplum girişimi olarak oluşturulmuştur. Veriler zaten devlet tarafından veya diğer resmi
istatistiklerin bir parçası olarak toplanmıştır. Bu Endeksin amacı, halihazırda mevcut olan
istatistikleri zaman içinde değerlendirmektir. Tüm kısıtlamalara rağmen YBH, YPI'yi oluşturdu ve
gençlerin durumuna dikkat çekmek için gençlerin hassas verilerini korumaya devam etmiştir.

5
6

https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/72351197/Summary+13+Oct+2020.pdf/c8808ff7-25be-f7f9-3504-b2a189a64bd0
https://www.europeanyouthideas.eu/blog-posts/eye-online-youth-participation-times-covid-19
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Gençlik katılımının üç temel boyutu
Gençlik katılım endeksi, politika, ekonomik ve sosyal boyuta katılımın üç boyutunu
kapsamaktadır. Her bir boyut, dikkatle seçilen birtakım göstergeler ile değerlendirilir (Şekil 1).
Gençlik Katılım Endeksi
Yapısı Şekil 1
Gençlik Katılım Endeksi
Politik katılım göstergeleri

Ekonomik katılım göstergeleri

Sosyal katılım göstergeleri

Genç devlet bakanları

NEET (çalışmayan, işgücünde
yer almayan, akademik ya da
mesleki eğitim görmeyen insan
kitlesi) oranı

Yoksulluk riski altında olan
gençler

Genç devlet bakan yardımcıları

Genç işsizlik oranı

Sosyal refah sisteminin bir
parçası olan gençler

Genç Milletvekilleri

Uzun süreli genç işsizlik oranı

Cezaevlerinde olan gençler

Genç Belediye Başkanı

Genç işgücüne katılım oranı

Orta öğretimden ayrılanlar

Parlamento hükümeti
tarafından çevrimiçi araçların
kullanımı
Belediyeler tarafından
çevrimiçi araçların kullanımı

Genç istihdam oranı

Yükseköğretime kayıtlı olan
gençler

Devlet destekli iş kuran gençler

Yükseköğretimden mezun olan
gençler

Serbest meslek sahibi gençler

Yaygın eğitim ve öğretime
katılım

Ulusal düzeyde gençlik
yapısının varlığı
Yerel düzeyde gençlik yapısının
varlığı

Politik boyut, gençlerin hükümet, parlamento ve belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak,
gençlik ağlarına dahil olmak ve politik mevkilere seçilmek için politik süreçlere dahil olma fırsatlarını
ifade eder. Son dönemde gençlerin politik yaşama katılımı, nüfusun önemli bir kısmını oluşturdukları
ve bazı politik kararlardan (özellikle uzun vadeli olanlar) orantısız şekilde etkilendikleri için politik
kararlarda söz sahibi olmaları gerektiğinin kabul edilmesi nedeniyle, dünya genelinde bir öncelik
haline gelmiştir.

8|

Gençlik Katılım Endeksi 2019

GENÇLİK MERKEZİ BATI BALKAN VE TÜRKİYE

Ekonomik boyut, gençlerin emek piyasasına dahil edilme derecesini veya dışlanmasını ifade
eder. Faaliyetlerinin, istihdamlarının ve serbest mesleklerinin derecesini gösterir. Sosyal boyut
gençlerin sosyal yaşama aktif katılımlarını ifade etmektedir. Bu değerlendirme, gençlerin resmi
ve gayri resmi eğitim yoluyla topluma kazandırılmasının yanı sıra yoksulluk, sosyal refah
sistemine bağımlılık ve cezaevi veya ıslahevlerinde harcanan zaman nedeniyle potansiyel
dışlanma belirtilerinin olmamasıyla değerlendirilir.

Bölgede gençlere özgü verilerin mevcudiyeti
Gençlerin karşılaştığı belirli zorluklarla başarılı bir şekilde mücadele eden politik önlemler
oluşturmak ve gençlerin katılımını artırmak için en güncel ve ilgili verilere sahip olmak çok
önemlidir. Dahası, gençlik örgütlerinin ve gençlerin kendi durumlarıyla ilgili tüm verilere kolayca
erişebilmeleri gerekir.
YPI, göstergelerin ilgili ülkelerden gelen aynı türde verilerle eşsiz bir kombinasyonunu temsil
ederek verilerin karşılaştırılmasını sağlar. Gençlik Katılım Endeksi'nin oluşturulması sürecindeki en
büyük zorluk, her ülkede ilgili yaş grubuna7 atıfta bulunarak ve aynı metodolojiyi hesaplama
sırasında kullanarak benzer göstergeleri bulmaktı. Veri toplamayla ilgili temel sorun,
araştırmacıların tüm ülkelerde karşılaştırılabilecek sekiz temel göstergeyi tespit edemedikleri
sosyal boyutla ilgilidir.
Aşağıdaki metinde, gençlik politika, ekonomik ve sosyal katılımına ilişkin verilerin
mevcudiyeti tartışılmıştır. Bazı ülkelerdeki mevcut epidemiyolojik durum ve seçim sürecinin,
araştırmacıların, kurumsal kapasitelerinin aşırı yüklenmesi nedeniyle, önceki yıllarda erişilebilir
hale gelmiş bazı verileri elde etmelerini bile zorlaştırdığı unutulmamalıdır. Bu durum özellikle
Karadağ'da yaşanmıştır.
Gençlik politik katılımına ilişkin verilerin mevcudiyeti
Bu süreç her ülkede manuel olarak yapılsa da, politik katılım verileri toplanabilir.
Parlamentolardaki gençlik temsili ve diğer politik konumlarına ilişkin gençlik ağlarının varlığı
hakkında resmi istatistik bulunmuyor. Parlamentolardaki gençlik temsiline ilişkin sistematik veri ve
bilgi eksikliğinin küresel düzeyde zaten kabul edilmiş olduğu ve ilgili verilerin toplanması amacıyla
Parlamentolar Arası Birliğin, ulusal parlamentolardaki gençlik katılımına ilişkin düzenli olarak
anketler düzenlediği unutulmamalıdır.8
Politik boyutun önündeki temel zorluk, Türkiye’de yerel düzeyde veri eksikliğidir. Bunun
nedeni, Türkiye'nin 2951 belediyesi olmasıdır, bu nedenle çevrimiçi araçların ve gençlik ağlarının
yerel düzeyde manuel olarak sayımının mümkün olmamasıdır.

7
8

15-29 yaş arası gençler
https://www.ipu.org/our-impact/youth-empowerment
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Göstergeler

Arnavutluk

Karadağ

Kuzey
Makedonya

Sırbistan

Türkiye

Hükümetteki genç bakanların yüzdesi
Genç bakan yardımcılarının yüzdesi
Genç Milletvekillerinin yüzdesi
Genç Belediye Başkanlarının yüzdesi
Hükümet ve parlamentonun karar alma sürecine bilgi ve katılım için çevrimiçi
araçlar
Belediyelerin karar alma süreçlerine bilgi ve katılım için çevrimiçi araçlar
Ulusal düzeyde gençlik yapısının (konseyler/parlamento/sendikalar) varlığı
Yerel düzeyde gençlik yapısının (konseyler/parlamento/sendikalar) varlığı

Gençlerin ekonomik katılımına ilişkin verilerin mevcudiyeti
Ekonomik katılıma ilişkin veriler, her yıl yayınlanan resmi istatistikler kullanılarak toplanmıştır.
Gençlerin ekonomik katılım göstergelerine ilişkin verilerin temel kaynağı, her ülkede ulusal istatistik
ofisleri tarafından EUROSTAT ile uyumlu resmi metodolojiler kullanılarak gerçekleştirilen İşgücü
anketidir.
Tek istisna, başvuranlar arasında sübvansiyon alan gençlerin yüzdesi olarak ölçülen, devletten gelen
finansal destekle kendi işini kuran gençlere ilişkin bilgiler. Bu göstergeye ilişkin veriler, sübvansiyon
sunmaktan sorumlu resmi kurum tarafından toplanır ve bazı durumlarda bu bilgiyi elde etmek zor
olmuştur.
Ekonomik Katılım Göstergeleri

Arnavutluk

Karadağ

Kuzey
Makedonya

Sırbistan

Türkiye

NEET (çalışmayan, işgücünde yer almayan, akademik ya da mesleki eğitim
görmeyen insan kitlesi) oranı
Genç işsizlik oranı
Uzun süreli genç işsizlik oranı
Genç işgücüne katılım oranı
Genç istihdam oranı
Devletin finansal desteği ile kendi işini kuran gençler
Serbest meslek sahibi gençler

Gençlerin sosyal katılımına ilişkin verilerin mevcudiyeti
Gençlik katılımının sosyal boyutu göstergelerine ilişkin verilerin mevcudiyeti tablosu, sosyal katılım
segmentlerinde birçok engelle karşılaşıldığını açıkça göstermektedir. Araştırmacılar, her yıl tüm
hedef ülkelerin aynı metodolojiyi kullanarak topladıkları gençlerin sosyal katılımını yeterli şekilde
yakalayabilmek için bir takım gösterge seçmekte zorluklarla karşılaşmışlardır.
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Availability of data for indicators of social participation per countries
Göstergeler

Arnavutluk

Karadağ

Kuzey
Makedonya

Sırbistan

Türkiye

Yoksulluk riski altında olan gençler
Sosyal refah sisteminin bir parçası olan gençler
Cezaevlerinde olan gençler
Orta öğretimden ayrılanlar
Yükseköğretime kayıtlı olan gençler
Yükseköğretimden mezun olan gençler
Yaygın eğitim ve öğretime katılım

Örgün eğitim sistemine ilişkin göstergeler genellikle ulusal istatistik ofisleri tarafından
toplanır. Bu alanda verilerin karşılaştırılabilirliğinin sağlanması çok önemlidir, çünkü ülkeler bazen
okulu bırakma, kayıt ve mezuniyet oranlarını ölçerken farklı metodolojiler kullanır. Arnavutluk ve
Türkiye'de durum böyledir. Türkiye’deki eğitim sistemi diğer iştirakçi ülkelerden farklıdır, bu
nedenle veriler tam olarak karşılaştırılamaz. Eğitim verilerinin kısıtlı olması nedeniyle çoğu ülkede
gençler okulu bırakana veya mezun olana kadar bireysel öğrenci kayıtlarını kullanarak eğitim yoluyla
takip edilerek bu veriler toplanamaz.
Araştırmacılar 2019 yılında, bir İşgücü Anketinden elde edilen ve şu anda Arnavutluk dışındaki
tüm ülkeler için Eurostat aracılığıyla kullanılabilen eğitimle ilgili ek bir gösterge eklediler. Gösterge,
yaygın eğitime katılımı ifade etmektedir.
Yoksulluk riski altındaki gençlerle ilgili veriler, tüm ülkelerde yürütülen bir Gelir ve Yaşam
Şartları Araştırmasından (SILC) elde edilmiştir. Bu göstergeyle ilgili eksik veri sorunu, bu anket
sonuçlarının bazen bu raporun tamamlanmasından sonra yayınlanmasıdır. Örneğin INSTAT, 2017 ve
2018 SILC sonuçlarını Aralık 2019’da yayınlamıştır. Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın sonuçlarının
Aralık ayında açıklanması bekleniyor.
Endeks ilk kez geliştiğinde, çoğu ülke hapishanelerdeki gençlere yönelik verilere sahip
değildi. Son üç yıl içinde veri kaydetme ve sağlama sistemi gelişmiştir. Örneğin, Sırbistan
Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ilk kez genç mahkumların sayısını toplam mahkum sayısı olmadan
bildirirken, ikinci yıl cezaevlerindeki gençlerin yüzdesini sağlamıştır. Bu tür verileri toplamak söz
konusu olduğunda, yalnızca Türkiye hala zorluk yaşamaktadır. Ülkelerin her birindeki Adalet
Bakanlıkları verileri artık yaş gruplarına göre toplamaktadır. Ancak bu göstergeye ilişkin veriler, veri
toplama sürecini engelleyen epidemiyolojik durum ve seçim süreci nedeniyle bu yıl Karadağ'da
toplanamamıştır.
Benzer şekilde, sosyal refah sistemine ilişkin mevcut durumu değiştirmek ve bu alana gençlik
hassas verilerini de dahil etmek için çaba sarf edilmektedir. Sırbistan, bu yıla kadar bu bilgiyi
sağlayabilecek tek ülkeydi. Ancak bu yıl araştırmacılar, bu gösterge için verilen mevcudiyetine
ilişkin olarak sorumlu kurumdan olumsuz yanıtlar almıştır.
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AB entegrasyonu bağlamında verilerin mevcudiyeti
Güvenilir ve şeffaf istatistiklere sahip olmak, AB’nin katılım öncesi aşamadaki bütün ülkelere
üye devlet olma yolunda önemli bir taleptir. 9 Üye Devletlerin mesleki bağımsızlık, tarafsızlık,
güvenilirlik, şeffaflık ve gizlilik temelinde, istatistik üretebilmeleri gerekmektedir. İstatistiksel
bilgilerin metodolojisi, üretimi ve dağıtımı için ortak kurallar belirlenmiştir.
İstatistiklere ilişkin 18. Bölüm kapsamında yapılan müzakereler, aday ülkenin yasal
düzenlemelerinin AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesini içermektedir. Verimli bir müzakere
sürecinden kaynaklanan olumlu değişiklikler daha iyi kalite, kullanılabilirlik ve verilerin
güvenilirliğini sağlayacağı için bu bölüm özellikle önemli kabul edilmektedir. Güvenilir ve
karşılaştırılabilir istatistikler, başarılı bir müzakerenin ön koşullarıdır.
Aday ülkeler olarak Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye, AB
üyeliğinin yükümlülüklerini üstlenebilme becerileri ile ilgili bir değerlendirme sürecinden geçmekte
ve istatistiklerle ilgili 18. Bölüme ilişkin ilerleme raporları çerçevesinde değerlendirilmektedir. 10
Son raporlarda yapılan değerlendirmeye göre, tüm ülkeler istatistik alanında kısmen hazırlanmıştır,
bu da bir miktar ilerleme kaydedildiği, ancak daha fazla önemli çabaya ihtiyaç olduğu anlamına
gelmektedir.
Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan, sorumluluklarını yerine getirebilmeleri ve personelin
kalmasını sağlayabilmeleri için İstatistik Bürolarının insani ve mali kaynaklarını güçlendirmek için
çalışmaları gerekmektedir. Sırbistan'ın İstatistik dairesinin bağımsızlığını artırmak için yeni istatistik
yasasını kabul etmesi gerekmektedir. Arnavutluk’ta veri toplama yöntemlerinin modernleştirilmesi
ve istatistiksel üretim süreçlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir ve Türkiye’de ise, TÜİK ve diğer
veri sağlayıcılar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi tavsiye edilmektedir.
Bu rapor kapsamında, İş Gücü Anketi’nin tüm ülkelerde düzenli olarak gerçekleştirildiği, gelir
ve yaşam şartları araştırmasının (EU-SILC) da düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtmek önemlidir.
İşgücü piyasası istatistiklerinin büyük ölçüde AB standartlarına uygun olduğu değerlendirilmektedir.
Kuzey Makedonya'da eğitim istatistiklerini iyileştirmek için faaliyetler devam etmektedir.

Veri karşılaştırması - gençlik katılımı alanındaki hedef nedir?
Verileri sunmadan önce, önceki yıllarda olduğu gibi, verilerin bölge için istenen sonucu elde
edecek hedeflenen yüzdelerle karşılaştırılacağı unutulmamalıdır. Bu yüzdeler, bu raporun
hazırlanmasında görev alan politika araştırmacıları tarafından önerilmiştir. Veri kaynakları, bazı
politik katılım göstergelerinin bulunduğu gelişmiş ülkelerde ulaşılan yüzdeden, AB 2020 Stratejisi’nin
bazı ekonomik katılım göstergeleri için hedeflenen değerlerinin kullanılmasına kadar çeşitlilik
göstermiştir. Ayrıca, araştırmacıların göstergenin istenen değerinin ne olacağı hakkındaki
görüşlerine dayanarak bazı hedeflenen yüzdeler hazırlanmıştır.
Her göstergenin hedeflenen yüzdelerini gösteren tabloda görüldüğü gibi, politik katılım için
hedeflenen değer 43.23, ekonomik katılım için hedeflenen değer ise 48.4’tür. Bu iki boyutu
özetleyen hedef Gençlik Katılım Endeksi 91,63’tür.
9
10

Müktesebatın bölümleri: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/conditions-membership/chapters-of-the-acquis_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/package_en
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Politik katılım göstergeleri
Genç hükümet bakanları
Genç Milletvekilleri
Genç belediye başkanları
Genç hükümet bakan yardımcıları
Hükümet ve parlamentonun karar alma sürecine bilgi ve
katılım için çevrimiçi araçlar
Belediyelerin karar alma süreçlerine bilgi ve katılım için
çevrimiçi araçlar
Yerel düzeylerde gençlik ağının varlığı
Ulusal düzeylerde gençlik ağının varlığı
Hedeflenen endeks

Hedef
yüzde
%5

Ekonomik katılım göstergeleri

Hedef
yüzde
%15

%12,3
%5
%10
%100

NEET (çalışmayan, işgücünde yer almayan, akademik ya da
mesleki eğitim görmeyen insan kitlesi) oranı
Genç işsizlik oranı
Uzun süreli genç işsizlik oranı
Genç işgücüne katılım oranı
Genç istihdam oranı

%100

Devletin finansal desteği ile kendi işini kuran gençler

%60

%100
%100
43.23

Serbest meslek sahibi gençler

%30

Hedeflenen endeks

48.4
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Gençlik politik katılımına daha yakından bir bakış
# Önemli gerçekler ve bulgular
 Geçen yıldan bu yana politik katılım endeksinde hafif bir düşüşün görülebildiği Arnavutluk ve
Karadağ'ın aksine, Kuzey Makedonya'da bu endeksin değeri önemli ölçüde azaldığı göz önünde
bulundurulduğunda, Sırbistan politik katılımda hafif bir artış eğilimi kaydetti.
 Gençlik, tüm ülkelerde politik yaşamda büyük ölçüde temsil edilmektedir. 2019'da hükümette
bakan ve otuzun altında belediye başkanı neredeyse yoktu. Bazı ülkelerde Arnavutluk ve
Sırbistan dışında otuz yaşın altında bakan yardımcıları yoktu. Gençler, milletvekillerinin %0,4
ila %4'ünü oluşturuyordu.
 Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da ulusal düzeyde kurulmuş gençlik ağları varken,
Arnavutluk ve Türkiye'de durum böyle değildir. Bu durum 2019'da da değişmedi. Ancak
Arnavutluk'ta, 2019 yılında kabul edilen 75/2019 sayılı "Gençler İçin" Yasasında bir Ulusal
Gençlik Konseyi kurulması öngörülüyor. Karadağ'da 2019 yılında kabul edilen Gençlik Kanunu,
Ulusal Gençlik Konseyi olarak görev yapan “gençlik politikasını uygulayan sivil toplum
kuruluşları (Dernekler) İttifakı”nın kurulmasını öngörmüştür.
 Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da aktif yerel gençlik yapılarının sayısı azalmaktadır. Ancak
son dört yıl içinde, gençlik yapıları kurmuş belediye sayısı Arnavutluk'ta yüzde 39,
Karadağ'da ise yüzde 23 puan arttı.
 Karadağ, Kuzey Makedonya, Türkiye ve Sırbistan'da, ulusal düzeylerde karar verme süreçlerine
bilgi ve katılım için kullanılan çevrimiçi araçlar en gelişmiş araçlardır (Sırbistan 2019'da bir artış
kaydetti). Arnavutluk'ta bu alanda düşüş eğilimi var.
 Yalnızca Karadağ ve Sırbistan, yerel düzeyde karar alma süreçlerine bilgi ve katılım için yüksek
düzeyde çevrimiçi araçlara sahiptir. Kuzey Makedonya 2019 yılında bu açıdan azalırken,
belediyelerin yaklaşık üçte ikisinin İnternet sitesi, Twitter ve Facebook hesapları vardı ve
benzer bir olay Arnavutluk'ta yaşandı.
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Gençlerin politik katılımı şu anda nasıl görünüyor? Bu soruyu tek bir rakam kullanarak
yanıtlamak için, politik katılım endeksine bakmalıyız. Bu endeks Türkiye dışındaki tüm ülkeler için
hesaplanabilir. Yerel düzeyde bu durum ile ilgili üç göstergeye ilişkin herhangi bir veri
bulunmadığından endeks hesaplanamamaktadır.
Yıllar içindeki politik katılıma ilişkin veriler kullanılarak hesaplanan endekse bakıldığında,
birçok sonuç alınabilir.
 İlk olarak, tüm iştirakçi ülkelerdeki politik katılımla ilgili durum olabildiği kadar iyi değildir.
Bu endeksin en yüksek değeri, hala 43,2 olan hedef değerden önemli ölçüde düşük olan 5
rakamından düşüktür.
 İkinci olarak, Arnavutluk'ta politik katılıma ilişkin durum, endekse ve toplanan verilere göre,
diğer ülkelerden daha da endişe vericidir.
 Son olarak Arnavutluk, Sırbistan ve bir dereceye kadar Karadağ gibi bazı ülkelerde bu alanda
önemli ölçüde olmasa da, 2016 yılına kıyasla bir miktar ilerleme kaydedildiği görülüyor. Kuzey
Makedonya'da bazı ilerlemeler kaydedilmesine karşın, geçen yıl bu durum, büyük oranda bilgi
almak için kullanılan çevrimiçi araçların yerel düzeydeki azalması ve belediyelerin karar alma
sürecine katılımı ve yerel düzeyde gençlik yapılarının varlığı nedeniyle bir miktar değişti.
YILLARA GÖRE GENÇLİK POLİTİKA KATILIM ENDEKSI

4,3
2O18

2,8

2O18
4,2
4

2,6

43.23

4,3

4,1

4,1
2O17

4,7
Ł,6

2O17

Ł,3
,3
4,2
Ł,3

Gündem 2020 Avrupa
Konseyi'ne göre Hedef Değer

4,3

2,7
SIRBİSTAN

4,4
Bu verileri daha yakından inceleyebilmek için göstergelere ve değerlerine daha detaylı bir şekilde
bakmamız gerekiyor.11
Gençlik, politik yaşamda büyük ölçüde temsil edilmektedir.
Verilerden çıkarılabilecek en önemli sonuçlardan biri, tüm iştirakçi ülkelerde politikada gençlik
katılımının tablodan da görülebileceği gibi düşük bir seviyede olmasıdır. 2019 yılında gençler
milletvekillerinin %0, 4 ila %4'ünü oluştururken, en küçük yüzde Sırbistan'da, en büyüğü de
Arnavutluk'ta gerçekleşti. Hükümette bakan ve ülkelerin hiçbirinde otuz yaşın altında belediye
başkanı neredeyse yoktu. Tüm ülkeler arasında yalnızca Arnavutluk ve Sırbistan'da otuz yaşın altında
bakan yardımcıları vardı.
11

Politik katılıma ilişkin tüm verilerin yer aldığı tablo belgenin Ekinde yer almaktadır.
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Politik konumlardaki gençlerin yüzdesi
Göstergeler

Arnavutluk

Karadağ

Hükümetteki genç bakanların yüzdesi
Genç bakan yardımcılarının yüzdesi
Genç Milletvekillerinin yüzdesi
Genç Belediye Başkanlarının yüzdesi

0
7
4
0

0
0
2.5
0

Kuzey
Makedonya
0
0
3.3
0

Sırbistan

Türkiye

0
5
0.4
0.6

0
0
1.3
0

Kayda değer bazı eğilimler olsa da durum önceki yıllara benzerdir. İştirakçi ülkelerden herhangi
birinde en fazla milletvekili sayısı, 2016'da Kuzey Makedonya'da genç milletvekillerinin %8,3'ü
oluşturduğu ve 2018'de Karadağ'da bu oranın %8,6 olduğu kaydedildi. Ancak takip eden yıllarda
Kuzey Makedonya'da, bu rakam 2017 ve 2018 yıllarında %1 ile %2 arasında yer alan bir düşüş
gerçekleşirken, son raporlama döneminde sadece yaklaşık %3'e yükseldi. Karadağ'da
milletvekillerinin yüzdesi 2019 yılında %2,5'e düştü. Arnavutluk, bu rakamın %2 civarında olduğu
2016 yılına göre, sonraki yıllarda bu rakamın iki katına çıktı. Sırbistan ve Türkiye'de, bazı ufak
değişiklikler olmuş olsa da, bu rakam 2016-2019 arası dönemde 0.4 ile %1.3 arasında değişmiştir.
Diğer politik konumlar söz konusu olduğunda, tüm iştirakçi ülkelerde 2016-2019 döneminde otuz
yaşın altında bakan bulunmamaktadır.
Gençler için belediye başkanı olmak da toplanan verilerden yola çıkarak son derece düşüktür.
2019 yılında sadece Sırbistan'da bu oran %0 değil, çok düşük olmasına rağmen sadece %0,6 idi. Bu
yıl, Arnavutluk'taki genç belediye başkanlarının yüzdesi 2016-2018 döneminde %6'dan, 2019'da %0'a
düştüğüne işaret ediyor.
Dahası, 2019'da, sırasıyla yüzdelerin %7 ve %5 olduğu Arnavutluk ve Sırbistan dışında, Karadağ,
Kuzey Makedonya ve Türkiye'de otuz yaşın altında bakan yardımcısı yoktu. Örneğin 2016 yılında
Arnavutluk'ta hükümette hiç genç bakan yardımcısı bulunmazken, Sırbistan'da %1 oranında önceki
yıllara kıyasla artış gösteriyor. Diğer yandan, Karadağ 2016 ve 2017 yıllarında olumsuz bir eğilim
yaşarken, genç bakan yardımcıları oranı %5 civarındaydı ancak 2018'de bu oran %0'a geriledi.
Bazı ülkelerde gençlerin farklı politik konumlara sahip olma olasılığı arasında bir farklılık olduğu
dikkati çekmektedir. Örneğin Sırbistan'da genç milletvekili sayısı 2016-2019 döneminde düşük ve
göreceli olarak değişmezken, hükümetteki otuz yaşın altındaki bakan yardımcısı sayısı bu dönemde
artış göstermiştir. Arnavutluk, genç milletvekillerinin yüzdesinde istikrarlı bir artışın yanı sıra
yıllardır genç bakan yardımcılarının sayısındaki artışı kaydederken, ilk defa 2019 yılında yerel
düzeyde genç belediye başkanı kaydetmedi.
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Hükümetlerin, parlamentoların ve belediyelerin karar alma süreçlerine gençlerin bilgi ve
katılımına yönelik çevrimiçi araçlar hala tam olarak kullanılmamaktadır.
Yıllar içinde ulusal ve yerel düzeyde (% olarak) çevrimiçi araçların kullanımı
Yeşil-ulusal düzey; Turuncu-yerel düzey
Arnavutluk

Karadağ

Kuzey Makedonya

Sırbistan

Türkiye

2019 yılı için yapılan anketin sonuçları, tüm ülkelerin, bilgi için gerekli online araçların
%79'undan fazlasına sahip olduğunu gösteriyor, bu da, bu ülkelerdeki ulusal kurumların internet
siteleri, Twitter ve Facebook hesapları olduğu anlamına geliyor. Karadağ, Kuzey Makedonya,
Türkiye ve Sırbistan, ulusal düzeylerde karar alma süreçlerine bilgi ve katılım için en gelişmiş
çevrimiçi araçlara sahiptir. Karadağ'da bu oran her yıl %100 seviyesinde gerçekleşirken ve 2018'de
Kuzey Makedonya ve Türkiye'de %100'e ulaşarak bu puanı korurken, Sırbistan 2019 yılında bu açıdan
bir artış kaydetti. Bu alanda sadece Bu alanda sadece Arnavutluk'un düşüş eğilime sahiptir.
Ulusal düzeydeki durumun aksine, Karadağ ve Sırbistan, yerel düzeyde karar alma süreçlerine
bilgi ve katılım için çevrimiçi araçların yüksek erişilebilirliğine sahiptir ve bu araçlar Sırbistan'da
%83, Karadağ'da ise %100'dür. Kuzey Makedonya'da 2019 yılında bu konuda bir düşüş yaşandı ve
Arnavutluk'a benzer şekilde, belediyelerin üçte ikisinin İnternet sitesi, Twitter ve Facebook
hesapları vardı. Türkiye ile ilgili veri bulunmamaktadır.
Gençlik yapılarının varlığı ülkeden ülkeye değişir
Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da ulusal düzeyde yerleşik gençlik yapıları varken,
Arnavutluk ve Türkiye'de durum böyle değildir. Bu durum 2016-2019 döneminde de değişmemiştir.
Arnavutluk’ta 2019 yılında kabul edilen 75/2019 sayılı "Gençler İçin" Yasasında, sorumlu gençlik
bakanlığına gençlere ilişkin strateji ve politikalar önermeyi amaçlayan bir danışma organı olan
Ulusal Gençlik Konseyi’nin oluşturulması öngörülmüştür. Ayrıca, Türkiye’de bugüne kadar yasal bir
ulusal gençlik konseyi olmamasına rağmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren
Ulusal Gençlik Konseyi’nin görevleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 215. maddesinde
tanımlanmıştır.
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Karadağ’da, 2019 yılında kabul edilen Gençlik Yasası, bir Ulusal Gençlik Konseyi olarak faaliyet
gösteren “gençlik politikasını uygulayan sivil toplum kuruluşları (Dernekler) İttifakı”nın kurulması
gerektiğini öngörmüştür.
Ulusal düzeyde gençlik yapısının
(konseyler/parlamento/sendikalar) varlığı
Ülke
Arnavutluk
Karadağ
Kuzey Makedonya
Sırbistan
Türkiye

Yerel düzeyde gençlik yapısının
(konseyler/parlamento/sendikalar) varlığı
(% oranında)
57.4
45.0
56.0
67.9

Yerel düzeye gelince, aktif gençlik yapılarına sahip belediyelerin yüzdesi (internet siteleri
ve sosyal ağ sayfaları bazında), Karadağ’da yüzde 45’ten, Sırbistan’da yüzde 67,9’a kadar değişiyor.
Çevrimiçi olarak verilen bilgilere göre, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da aktif yerel gençlik
ağlarının sayısı azaldığı görülmektedir. 2016 yılında Kuzey Makedonya ve Sırbistan, aktif yerel
ağların sırasıyla %78,5 ve %77,5'ine sahipken, 2019 yılında bu oran %53 ve %68'e düşmüştür.
Öte yandan son dört yıl içinde, gençlik yapıları kuran belediye sayısı Arnavutluk'ta yüzde 39,
Karadağ'da ise yüzde 23 puan arttı.
Yıllar içinde yerel gençlik yapıları…

Belediyelerin yüzdesi

Arnavutluk

Karadağ

Kuzey Makedonya

Sırbistan

17 |

Gençlik Katılım Endeksi 2019

GENÇLİK MERKEZİ BATI BALKAN VE TÜRKİYE

Gençlik yapılarını daha iyi anlamak amacıyla araştırmacılar, ulusal ve yerel düzeydeki
varlıklarına ilişkin nicel verileri, mevcut kaynakları kullanarak gençlik politikasının geliştirilmesi ve
uygulanmasındaki rollerine dair ek verilerle tamamlamaya karar vermişlerdir.
Bazı ülkelerde araştırmacılar, yerel düzeydeki gençlik yapılarının gençlik politikasıyla ilgili
bir rolü olduğunu değerlendirdiler. Karadağ'da yerel düzeyde gençlik ofislerinde durum böyledir.
Buna karşılık, Arnavutluk'ta, Ulusal Gençlik Teşkilatının Bölgesel Gençlik Merkezlerinin
gençlik politikasının gelişimi ve uygulanmasında önemli bir rol oynamadığı değerlendirilmektedir.
Kuzey Makedonya'daki Yerel Gençlik Konseyleri ve Sırbistan'daki yerel gençlik ofisleri, gençlik
sorunları ve politikaları kapsamında belediyelerde danışmanlık rolüne sahipler. Ancak her iki
durumda da yerel politikalar üzerindeki etkileri ve bunların savunma kapasiteleri konusundaki
veriler yetersizdir ve rolleri genellikle oluştukları yerel bağlama bağlı olan belediyeden belediyeye
farklılık gösterir. Bazı durumlarda sosyal medya platformlarında yer almazlar, bu da çalışmalarının
düşük görünürlüğüne ve sonrasında da gençlerin en sık iletişim kurduğu kanal olduğu için
çalışmalarının kalitesine yol açar.
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# Önemli gerçekler ve bulgular
 Politik katılım durumunda olduğu gibi, gençlerin tüm iştirakçi ülkelerdeki ekonomik katılımı
mümkün olduğu kadar iyi değildir. Her ülke belli zorluklarla karşı karşıya olsa da, gençlerin
ekonomik katılım durumu tüm iştirakçi ülkelerde benzerlik göstermektedir. Tüm ülkelerde, 2019
yılında bir önceki yıla göre biraz ilerleme kaydedilmiştir.
 NEET oranları %19'dan %30'a kadar değişerek hala yüksektir. Türkiye hariç hemen hemen tüm
ülkelerde NEET oranları biraz düştüğü için durumun bir miktar iyileştiği görülmektedir. NEET
oranları genç kadınlar için neredeyse tüm ülkelerdeki genç erkeklere göre daha yüksektir.
 Genç işsizliği 2019 yılında Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da düşüş eğilimini
sürdürürken, Türkiye'de bir önceki yıla göre biraz artış kaydedildi. Bu düşüşe rağmen, emek
piyasasındaki gençlerin durumu endişe verici olmaya devam etmektedir. Genç işsizlik oranı, yüzde
30’a düştüğü fakat tüm iştirakçi ülkelerin en yüksek olduğu Kuzey Makedonya dışında, tüm
ülkelerde yüzde 22 civarında gerçekleşti. Birçok genç 12 aydan uzun süredir işsiz.
 Genç istihdam oranları da bu yıl artmaya devam etti, geçen yıla göre yüzde 6,5 puan artarak
Türkiye dışındaki tüm ülkelerde yüzde 2 ila 3 puana ulaştı. Gençlik faaliyet oranları genel olarak
oldukça yüksek olmakla birlikte, tüm ülkelerde işgücü katılım oranları genç erkekler için genç
kadınlara göre oldukça yüksektir.
 Birçok genç serbest meslek sahibi değildir. 2019 yılında, serbest meslek sahibi gençlerin yüzdesi
Kuzey Makedonya'da yalnızca %1,6'dan Arnavutluk'ta %7,8'e kadar değişti. Serbest meslek için
sübvansiyon başvurusunda bulunmayı seçen her dört gençten biri bu sübvansiyonları Arnavutluk ve
Sırbistan'da kabul ederken, Kuzey Makedonya'da gençlerin üçte ikisi bu orana sahipti.
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Ekonomik katılım endeksine bakarak gençlerin ekonomik katılımları hakkında neler
söyleyebiliriz? Endeksin yorumlanmasında, Kuzey Makedonya (bir önceki yıl serbest çalışan gençler
ile ilgili) ve Karadağ (finansal destekle kendi işini kuran gençler için) için bir ekonomik katılım
göstergesi elde edilemeyeceği de unutulmamalıdır. Bu yüzden bu endeks, ekonomik katılım
göstergelerinin tümünün mevcut olması nedeniyle yıllar içinde sadece Arnavutluk ve Sırbistan için
tamamen kıyaslanabilir. Eksik veriler nedeniyle Türkiye endeksi oluşturulmamıştır.
Yıllar içinde ekonomik katılıma ilişkin verilere dayanarak oluşturulan endekse bakılırsa,
birkaç sonuç çıkarılabilir.
 Politik katılım durumunda olduğu gibi, gençlerin tüm iştirakçi ülkelerdeki ekonomik katılımı
mümkün olduğu kadar iyi değildir. Bu endeksin kayıtlı en yüksek değeri, 48.4 olan hedef
değerden önemli ölçüde daha düşük olan 6 rakamından düşüktür.
 Endekse göre ve toplanan verilere dayanarak, gençlerin ekonomik katılımları tüm iştirakçi
ülkelerde benzerdir.
 Son olarak, tüm ülkelerde, 2019'da bir önceki yıla kıyasla kayda değer bir ilerleme olmasa da,
bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.
YILLARA GÖRE GENÇLIK EKONOMIK KATILIM ENDEKSI

5,6

5,3

2O18

2O18 4,6
2018
Ł,6
Ł,7
4,7

48.4

5,5
5,2

5,3

Gündem 2020 Avrupa
Konseyi'ne göre Hedef Değer

5,6

5,3

5,2

5,3

SIRBİSTAN

2O17 4,1
Ł,1
4,7

2O17

KUZEY MAKEDONYA

Ł,9
4,9
4,8

Bu verileri daha yakından inceleyebilmek için, gençlerin katılımının ekonomik boyutunun
göstergelerini ve değerlerini daha detaylı incelememiz gerekiyor.12 Tabloda yer alan ekonomik
göstergeye genel bir bakış, genel olarak gençlerin 2019 yılında birden fazla zorlukla karşı karşıya
kaldıklarını göstermektedir. İşsiz gençlerin önemli bir yüzdesi var ve bunların bir kısmı 12 aydan
uzun süredir işsiz ve bu da onları daha da savunmasız bir konuma sokuyor. Gençlerin önemli bir
kısmı ne istihdam, ne eğitim ve öğretim alanlarında değildir. Bazı ülkelerde gençler AB-27
ortalamasına yakınken, genç istihdam oranları AB ortalamasının altındadır.
12

Ekonomik katılıma ilişkin tüm verileri içeren tablo belgenin Ekinde yer almaktadır.
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Göstergeler

Arnavutluk

NEET (çalışmayan, işgücünde yer almayan, akademik ya da mesleki
eğitim görmeyen insan kitlesi) oranı
Genç işsizlik oranı
Uzun süreli genç işsizlik oranı
Genç işgücüne katılım oranı
Genç istihdam oranı

Karadağ

Sırbistan

Türkiye

AB-27

26.2

Kuzey
Makedonya
24.5

21.3

18.9

29.5

12.6

21.5
11.5
52.5
41.2

30.5
23.1
49.4
34.3

22.3
13.8
51.1
39.7

21.5
10.0
47.0
36.9

22.1
4.5
53.3
41.5

11.9
3.4
54.7
48.2

Bu verilere daha detaylı bakarsak, çıkarılabilecek önemli sonuçlardan bazıları nelerdir?
Gençlerin beşte biri ile üçte biri ne istihdam ne de eğitim ve öğretim alanlarındadır.
2019 yılında ne istihdam ne de eğitim ve öğretim (ne örgün ne de yaygın) gençlerin yüzdesi,
Sırbistan'daki %19'dan Arnavutluk'ta %27'ye ve Türkiye'de %30'a kadar tüm iştirakçi ülkelerde hâlâ
oldukça yüksek seviyedeydi. AB-27 ortalamasına kıyasla, Sırbistan ve Karadağ'ın dışında bu oranlar
%50 veya daha yüksektir.
Bu gençler işsiz veya pasif oldukları, öğrenme olanaklarının kısıtlı olduğu ve bu nedenle de
gelecekte daha da kötü istihdam olanakları yaşama tehlikesi içinde oldukları için bu durum özellikle
endişe vericidir. Bu göstergenin son 4 yıldaki değerine bakıldığında, neredeyse tüm ülkelerde NEET
oranları bir miktar düştüğü için durumun biraz düzeldiği görülebilir. Bunun tek istisnası ise, 2018
yılında NEET oranının %24’ten %29’a yükseldiği ve 2019 yılında bu değerin neredeyse hiç değişmediği
Türkiye’dir.
NEET oranları son 4 yılda nasıl değişti?

NEET oranı

Arnavutluk

Karadağ

Kuzey Makedonya

2016
Sırbistan

Türkiye
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Genç işsizlik oranları düşüyor, fakat hâlâ endişe verici derecede yüksek
Genç işsizliği 2019 yılında Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da düşüş
eğilimini sürdürmüştür. İşsizlikteki düşüşe rağmen, işgücü piyasasındaki gençlerin durumu endişe
verici olmaya devam etmektedir.
Genç işsizlik oranının bir önceki yıla göre yüzde 1,8 puan arttığı Türkiye'de durum farklıdır.
Bununla birlikte, 2016 yılında Türkiye’ye yönelik genç işsizlik oranlarının diğer ülkelerdeki
oranlardan düşük olduğu da unutulmamalıdır. Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ'daki genç işsizlik
oranları, yıllar içinde Türkiye'de kayıtlı yüzde 22 civarına düştü ve bu oran hala AB ortalamasının
çok üzerindedir (%11,9).
Kuzey Makedonya'da 15-29 yaş arası nüfusun işsizlik oranı, 2016'da %40,6'dan 2019'da %30,5'e
düşerek her yıl iyileşmeye devam etse de, tüm iştirakçi ülkelerden en yüksek seviyede kalmaya
devam etti.
Karadağ

Kuzey Makedonya

Sırbistan

Türkiye

Genç işsizlik oranları (% oranında)

Arnavutluk

Gençlik istihdam oranları bu yıl da artışlarını sürdürerek, bir önceki yıla göre yüzde 6,5 puan
artarak Türkiye dışındaki tüm ülkelerde yüzde 2 ila 3 puana ulaştı. 2019 yılında bu oranlar, Kuzey
Makedonya'da yaklaşık %34'ten Arnavutluk ve Türkiye'de %41 civarına kadar değişirken, bu oran hala
AB'nin yaklaşık %48'lik ortalamasının altında yer alıyor.
Gençlik iş gücüne katılım oranları, en düşük oranı Sırbistan'da (%47), en yükseği Türkiye'de
(%53) olmak üzere AB ortalaması olan 54.7'ye yakın ülkeler arasında belirli bir dereceye göre
değişiklik gösteriyor.
Birçok genç 12 aydan uzun süredir işsiz
Gençler uzun süre işsiz mi kalıyor? Bu sorunun cevabı, aktif gençler arasında en az 12 aydır
iş bulamayan işsiz gençlerin oranı, uzun vadeli işsizlik oranlarına bakıldığında ortaya çıkıyor. Veriler,
Türkiye dışındaki tüm ülkelerde aktif gençlerin %10 veya daha fazlasının uzun bir süre işsiz olduğunu
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gösteriyor. Genç işsizlik oranlarında olduğu gibi, bu oran da 2016 yılında kaydedilen değere göre
yüzde 6,6 puan düşmesine rağmen, Kuzey Makedonya'da (yüzde 23.1) en yüksek orandır. Diğer
ülkelerde uzun vadeli işsizlik oranları bu yıl da düşmeye devam etmiştir. Bu oran Türkiye'deki en
düşük oran olan %4,5'tir ve AB ortalamasının %3.4'lük değerine en yakın orandır.
Gençlerin çoğu serbest meslek sahibi değil
Serbest meslek aynı zamanda birçok genç için de uygulanabilir bir seçim olabilir. Fakat pek
çoğu bunu tercih etmiyor. 2019 yılında, serbest meslek sahibi gençlerin yüzdesi Kuzey
Makedonya'da %1,6'dan Arnavutluk'ta %7,8'e kadar değişmiştir. Önceki yıllarda verilerin
toplanmasında zorluklar yaşandı ve bu oranları sadece Sırbistan ve Karadağ için karşılaştırabiliriz.
Sırbistan'da serbest çalışan gençlerin yüzdesi aynı kaldı ve Karadağ'da bu oran %5,8'den %1,8'e
düştü.
Göstergeler
Genç nüfus içinde serbest çalışan
gençlerin yüzdesi
Devletin finansal desteği ile kendi işini
kuran gençlerin yüzdesi

Arnavutluk
7.80

Kuzey
Makedonya
1.60

26.00

64.40

Karadağ

Sırbistan

Türkiye

4.00

6.87

2.80

24.35

Tüm başvuranlar arasında kendi işlerini kurmak için sübvansiyon alan gençlerin yüzdesi söz
konusu olduğunda, Kuzey Makedonya'da bunların üçte ikisi başarılı olmuştur. Arnavutluk ve
Sırbistan'da, 4 başvurandan yaklaşık 1'i finansal destek almıştır.
Gençlerin ekonomik katılımı tekrar gözden geçirildi:
Verilere daha yakından bakıldığında cinsiyet farkları ortaya çıkıyor
Gençler aynı cinsten bir grup değildir, birçok yönden farklılık gösterirler ve politika
önlemlerinin de bunu dikkate alması gerekir. Gençler arasındaki farklılıkları daha iyi anlamanın
önemi göz önüne alındığında, bu yıl gençlik ekonomik katılım göstergelerinde cinsiyet farklılıklarını
araştırdık. Genç kadınlar ve erkekler işgücü piyasasında benzer şekilde davranıyorlar mı?
Verilere daha yakından bakıldığında dikkate alınması gereken önemli cinsiyet ayrımları
olduğu görülmektedir.
NEET oranları Karadağ dışındaki tüm ülkelerde genç kadınlar için genç erkeklerden daha
yüksekti. Fark özellikle Türkiye'de yüzde 22,4 puan hakimdir.

22 |

Gençlik Katılım Endeksi 2019

GENÇLİK MERKEZİ BATI BALKAN VE TÜRKİYE

GENÇ ERKEKLERIN VE KADINLARIN NEET ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Türkiye

Arnavutluk
40,8
28,9

18,4

24,3

Karadağ

Kuzey Makedonya
28,3

21,5

20,9

21,3

Sırbistan
20,9
17,1

Ancak genç işsizlik oranlarına baktığımızda, çoğu ülkede cinsiyet farklılıkları
görülmemektedir. Arnavutluk'ta genç erkek ve kadınların işsizlik oranları arasındaki fark yüzde 0,4,
Karadağ'da 0.6 ve Sırbistan'da 1.7 idi. Türkiye (19.5'e kıyasla 26,7) ve Kuzey Makedonya'da (28.7'ye
kıyasla %33) genç kadınlar için işsizlik oranları genç erkeklerden daha yüksekti.
Uzun vadeli işsizlik oranları Karadağ ve Sırbistan'daki genç erkek ve kadınlar için de benzer
nitelikteydi. Kuzey Makedonya'da bu oran kadınlar için biraz daha yüksekken (22.6'ya kıyasla 23.7),
Arnavutluk ve Türkiye'de gözlenen farklılıklar daha belirgin oldu. Türkiye'de uzun vadeli işsizlik oranı
genel olarak yüksek olmasa da %4,5, genç kadınlar için %7,3, genç erkekler içinse %3 civarındaydı.
Arnavutluk'ta genç erkeklerin %13,7'si 12 aydan uzun süredir işsizken, bu oran (aktif nüfus içinde)
genç kadınların %8,9'una eşittir.
Buna karşılık olarak, gençlik işgücüne katılım oranlarına gelince ise ciddi cinsiyet farklılıkları
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ortaya çıkıyor. Tüm ülkelerde genç erkeklerin işgücüne katılım oranları genç kadınlara göre daha
yüksektir. Türkiye’de dikkat çekici bir farklılık gözlenmektedir. Bununla birlikte, diğer ülkelerde
farklılıklar da yüzde 10'dan fazla puan içeriyor.

Genç erkeklerin ve kadınların aktivite oranlarının karşılaştırılması
Türkiye
Arnavutluk
Karadağ
Kuzey Makedonya
Sırbistan

Kadınlar
38.5
45.6
44.6
41.7
40.1

Erkekler
67.6
59.2
57
56.7
53.5

NEET oranları hem işsiz hem de aktif olmayan gençleri kapsadığı için, gözlemlenen önemli
farklılıkların genç kadınlar ve erkekler arasındaki işgücü katılımındaki farklılıklardan kaynaklanması
mümkündür ve bu farklılıklar gelecekteki analizlerde daha ayrıntılı olarak araştırılmalıdır.

Gençlik Katılım Endeksi 2019

Gençlik sosyal katılımına daha yakından bir bakış
# Önemli gerçekler ve bulgular
Verilerin eksik olduğu gösterge sayısı fazla olduğundan sosyal katılım endeksi hesaplanamadı.
Gençlerin sosyal katılımına ilişkin verilerin elde edilmesinde ciddi zorluklar olduğunu gösteren bu
zorluk, dört yıldır üst üste devam etmektedir.
 Gençlerin %39 ila %60'ı yüksek öğretime kayıtlıdır. Yüksek öğretimin tamamlanma oranlarına
bakıldığında, 2016-2019 arası dönemde bu rakam tüm ülkelerde %30'un altındaydı. Karadağ, hala
orta öğretimi bırakan gençlerin en yüksek yüzdesine sahip ülkedir (2019'da %5). Genç erkeklerin
hem orta hem de yüksek öğretimi tamamlama olasılığı daha düşüktür.
 Gençlerin çok az bir yüzdesi, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da %3, Türkiye'de ise %6.5'in
altında son 4 hafta içinde yaygın eğitim ve öğretime katıldıklarını bildirdi.
2019 yılında Sırbistan ve Türkiye'de her dört gençten biri yoksulluk riskiyle karşı karşıya
bulunuyordu. Benzer rakamlar 2018 yılında Kuzey Makedonya ve Karadağ'da da kaydedildi.
Tüm mahkumların yaklaşık dörtte biri Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da genç insanlardı ve bunlar
çoğunlukla genç erkeklerdi.
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Ülkelerin büyük bir kısmının aynı metodolojiyle toplanan gençlere özgü veriler ile ilgili aynı
göstergeler için istatistik sahip olmamasından, Sosyal Katılım boyutu YPI'nin hesaplanmasında hala
önemli engel teşkil etmektedir.13 İlgili kurumlardan elde edilen karşılaştırmalı veriler mevcut
değildir ya da göstergelerin hedef grubuyla uyuşmamaktadır ve bu şekilde birçok durumda genel
durumu yansıtmamaktadır.

Gençlerin örgün ve yaygın eğitime katılımı
Orta öğretimden önemli ölçüde ayrılma, yüksek öğretimden yeterli sayıda mezun olmayan genç,
yaygın eğitime düşük katılım
Gençlerin eğitime katılım oranlarını yorumlarken, göstergelerle ilgili bazı metodolojik
farklılıkların olduğu da unutulmamalıdır. Türkiye Ulusal İstatistik Enstitüsü, orta öğretimden
ayrılmayı hesaplamaz, sadece 18-24 yaş arası ilköğretimi ve daha düşük eğitimi bitirmiş ve başka
bir eğitime devam etmemiş gençlerin eğitim ve öğretimden erken ayrılanları hesaplamaktadır.
Arnavutluk Ulusal İstatistik Enstitüsü, 18-22 yaş arası nüfusa karşın kayıtlı bütün kişilerin yüzdeleri
olarak ifade edilen yüksek öğretimdeki brüt kayıt oranını hesaplar.
Gençlerin eğitimi konusunda, Karadağ'ın orta öğretimi bırakan gençlerin en yüksek yüzdesine
(2017'de %5,4, 2018'de %4,6 ve 2019'da %5) sahip olduğu unutulmamalıdır. Mevcut verilere göre,
orta öğretimden gençlerin en düşük okulu bırakma oranı, Sırbistan'da yıllar içinde 1.5'in altında
kalırken, 2017'de 2.3 olan Kuzey Makedonya'da 2019 yılında %0,5'e düştüğü kaydedildi.
Gençlerin %39 ila %60'ı yüksek öğretime kayıtlıdır. Yüksek öğretimden mezun olma oranlarına
gelince, mezun/toplam kayıtlı kişi olarak ölçülen bu rakamın, yıllar içinde en yüksek oranın yüzde
30'un altında olduğu ve son üç yıl içinde yaklaşık yüzde 26'lık bir orana sahip olduğu Arnavutluk'ta
da olduğu sonucuna varılabilir.
Gençler için yaygın eğitimin öneminin bilincinde olan araştırmacılar, bu yıl gençlerin bu tür
eğitim ve öğretime katılımına ışık tutmaya yardımcı olabilecek ek bir gösterge eklemeye karar
verdiler. Değerlerine bakarak ne sonuca varabiliriz? Gençlerin çok az bir yüzdesi, Karadağ, Kuzey
Makedonya ve Sırbistan'da %3, Türkiye'de ise %6,5'lik bir orana sahip olmadıkları eğitim ve yaygın
eğitime katıldıklarını bildirmiştir. Karadağ'da ise bu oran yalnızca %1,3 idi. Bu oran, AB'nin %10,8'lik
ortalamasının çok altında yer alıyor.

13

Sosyal katılıma ilişkin tüm verileri içeren tablo belgenin Ekinde yer almaktadır.
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Gençlerin örgün ve yaygın eğitime katılım göstergeleri

Her dört gençten biri yoksulluk riski altında
Orta öğretimden ayrılma
Yükseköğretime kayıtlı olan gençler
Yükseköğretimden mezun olan gençler
Yaygın eğitim ve öğretime katılım oranı
(son 4 hafta)

Arnavutluk
2,6
59,5
26,7

Kuzey Makedonya
0,5
38,8
15,2
2,8

Karadağ
5
54,2
45
1,3

Sırbistan
1,1
54,7
18,13
2,4

Türkiye
44,1
6,5

SILC Anketi sonuçlarının yayınlanmasının zamanlaması nedeniyle, bu raporun hazırlandığı
dönemde, yoksulluk riski altındaki gençlerin yüzdesi yalnızca Sırbistan ve Türkiye için alınabilirdi.
Sırbistan'da bu göstergenin değeri 2018 yılında %26.6'dan 2019 yılında %24,8'e bir miktar düştü.
Türkiye’de bu değer (Eurostat’a göre) bir önceki yıla göre neredeyse hiç değişmedi ve yaklaşık %23
seviyesinde kaldı. 2018 yılında Kuzey Makedonya (%25.9) ve Karadağ'da (%25.6) bu oranlar benzerlik
göstermişti.
Mahkumların dörtte birinden fazlası genç insanlar
2019 yılında Makedonya ve Sırbistan'daki tüm mahkumların yaklaşık dörtte biri gençti. Kuzey
Makedonya'da bu değer bir önceki yıla göre yüzde 6 puan civarına düşerken, Sırbistan'da yalnızca
yüzde 1.6 puan geriledi. Arnavutluk'ta, cezaevindeki gençlerin yüzdesi 2017 yılında %46 ve 2018
yılında %47.7'den %35'e düştü.
2019 yılında, Karadağ'da cezaevlerindeki gençlerle ilgili veriler elde edilemedi. Ancak, kayıtlı
değerlerin 2017 yılında %33, 2018 yılında %52 olduğu da unutulmamalıdır.
Türkiye için bu göstergenin değerleri hala mevcut değildir.
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Kuzey Makedonya'da %25 genç mahkum

Sırbistan’da %25 genç mahkum

Cezaevindeki gençlerin yüzdesi

Arnavutluk’ta %35 genç mahkum

Diğer yaş grubundaki mahkumlar

Gençlerin sosyal katılımı tekrar gözden geçirildi:
Verilere daha yakından bakıldığında cinsiyet farkları ortaya çıkıyor
Bir kez daha, verilere yeni bir açıdan bakarsak ve genç erkekler ile kadınlar arasındaki sosyal
katılım göstergelerine ilişkin farklılıklara dikkat edersek, karşılaştıkları farklı zorlukları daha iyi
anlayabiliriz.
Eğitime ilişkin göstergeler söz konusu olduğunda, cinsiyete göre ayrılmış tam bir veriye sahip
değiliz, ancak elimizdeki veriler genç erkeklerin genç kadınlara göre eğitimi bırakma olasılığının
daha yüksek olduğunu gösteriyor. Örneğin Arnavutluk'ta orta öğretimden ayrılma oranı genç
erkeklerde %4.3 iken, genç kadınlarda bu oran %1.2'dir. Farklılıklar daha küçük olmakla beraber,
Sırbistan'da durum benzerdir. Yüksek öğretime daha fazla genç kadın kaydoluyor (Arnavutluk'taki
%48'e kıyasla %71, Sırbistan'daki %46'ya kıyasla %64). Yüksek öğretimin tamamlanması söz konusu
olmakla birlikte, o kadar da önemli olmamasına rağmen, önemli bir fark vardır. Bu farklılıklar sadece
örgün eğitime katılımın değil, aynı zamanda yaygın eğitimin de bir özelliğidir. Genel katılım düşük
olsa da genç erkekler için daha da düşüktür. Örneğin Kuzey Makedonya'da bu oran genç kadınlar için
%3.1, genç erkekler içinse %2.5 idi; Türkiye’de genç kadınlar için 7.3, genç erkekler içinse 5.7 idi.
Cezaevlerindeki gençlere ilişkin veriler ile ilgili olarak, bu verilerin mevcut olduğu tüm
ülkeler için, cezaevindeki genç erkeklerin sayısında genç kadınlara kıyasla büyük bir fark olduğu
unutulmamalıdır. Arnavutluk'ta genç mahkumların %99'unun genç erkeklerden oluştuğu, Kuzey
Makedonya'da ise genç mahkumların %98'inin genç erkek olduğu bildirildi.

Gençlik Katılım Endeksi 2019
Aşağıdaki verileri yorumlarken dikkate alınması gereken birkaç nokta vardır:
 Gençlik Katılım Endeksi, sosyal katılım verilerinin çoğu zaman mevcut olmaması nedeniyle, sadece
politik ve ekonomik katılım göstergeleri dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
 Endeksin ülkeler arasında karşılaştırılabilir hale getirilmesi için, ekonomik katılım
göstergelerinden ikisi eksik değerler nedeniyle dışlanmıştır. Devletin (Karadağ için yıllardır kayıp
olan) finansal desteği ve serbest meslek sahibi (2018 için Kuzey Makedonya'da kayıp olan) gençler
ile ilgili veriler de durum aynı şekildedir.
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 Türkiye’ye ilişkin veriler, politik katılımın yanı sıra ekonomik katılımla ilgili birçok gösterge için
eksik olduğundan, Endeks hesaplanamadı.
Tüm bu hususlar dikkate alınarak endekse bakıldığında ne sonuca varılabilir?
YILLARA GÖRE GENÇLİK KATILIM ENDEKSİ

9,4
9,3
2O17

8,8
,
8,2 8,2

10,5
2O17

9,8
,
9,6 8,2

91,63
Gündem 2020 Avrupa
Konseyi'ne Göre Hedef Değer

9,7

2O17

9,6
9,3 8,2

2O18
2O17

1O,8
1O,7

SIRBİSTAN

9,Ł

1 İlk sonuç, dört iştirakçi ülkedeki mevcut durum ile hedef değer arasında 91.63 olan önemli bir
tutarsızlık olduğudur.
2 Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan da gençlik katılım durumları açısından benzer
durumdalardır. Gençlerin karşılaştığı belirli engeller bazen farklılık gösterse de, daha önce açıklanan
araştırma sonuçlarıyla da teyit edildiği üzere gençlerin politik, ekonomik ve sosyal alanlara
katılımıyla ilgili zorluklar vardır. Mevcut göstergelere ilişkin veriler de gösterdiği gibi, Türkiye’de de
durum benzerdir.
3 Gençlik katılım endeksi, dört yıl içinde önemli ölçüde değişmemekle birlikte, ilerleme olduğuna
dair bazı kanıtlar mevcuttur. Tüm ülkelerde bir önceki yıla göre Kuzey Makedonya dışında bir
miktar puan artışı ve tüm ülkelerde 2016'daki (ölçekte 1.5 puanının altında) puana kıyasla bir
miktar ilerleme kaydedildi.
4 4 Dört yıl sonra, gençlerin aynı sosyal katılım göstergeleri için veri elde etmek hala mümkün
değildir. Savunmasız gruplardan gençlere ilişkin bazı önemli veriler eksiktir.

Gençlik katılımını iyileştirmek için öneriler
Gençlik Katılım Endeksi, güvenilir veriler; yani gençlerin katılımını etkileyen değişkenlerin gerçek durumunu
doğru şekilde yansıtan veriler üretmeyi amaçlamaktadır.

YBH4WBT Network, YPI'yi aşağıdaki fikirler ile geliştirdi:
1. Gençlerle ilgili her türlü karar için verileri güvenilir bir temel olarak anlamak ve kullanmaya
başlamak;
2. Ülkeleri üç boyutta da gençlerin katılımının temel göstergelerine göre analiz etmek ve
karşılaştırmak: politik, ekonomik ve sosyal;
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3. İlgili ülkelerdeki gençlerin katılımındaki ilerlemeleri yıllar boyunca izlemek.
2016 yılından bu yana, YBH4WBT Ağı Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'deki gençlerin konumunu
izlemekte ve Gençlik Katılım Endeksini (YPI) yayınlamaktadır. YPI'nin sonuçlarına göre,
bölgemizdeki gençlerin savunmasız bir grup olarak tanımlanabildiklerini ve yoksulluk riski, yüksek
işsizlik oranı ve uzun vadeli işsizlik oranı, yüksek NEET oranları ve politik yaşamda yetersiz temsil
gibi büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını görebiliyoruz. Bazı zorluklar genç kadınlar için ve
bazıları genç erkekler için daha da büyüktür. Dahası, gençliğe duyarlı verilere erişim zorluğu
özellikle endişe vericidir.
YPI, gençlerin ekonomik katılımının birçok ülkede olumlu bir eğilim gösterdiğini, işsizlik ve
NEET oranlarının azaldığını ve istihdam oranlarının arttığını görebilmemizi sağlamaktadır. Politik
katılım düzeyi, bazı yönlerden, bazı ülkelerde, çoğu zaman gençleri karar alma süreçlerine
yaklaştırmanın ilk adımı olarak çevrimiçi bilgi araçları alanında olmak üzere, bazı alanlarda biraz
iyileşmiştir. Bununla birlikte, göstergelerin değerleri AB ortalamasından hâlâ çok farklıdır ve
sonuçlar hedeflenen değerlerle ilgili büyük farklılıklar göstermektedir.
Mevcut ve hedeflenen değerler arasındaki büyük tutarsızlık, bu alandaki değişiklikleri
tetiklemelidir. Gençlerin gerçek ihtiyaçlarını hedefleyen farklı tedbirlerin oluşturulması, aynı
zamanda ülkelerimizde halihazırda oluşturulmuş ve uygulanmış iyi uygulama örneklerinin
paylaşılması için tüm paydaşlar arasındaki işbirliği hayati önem taşımaktadır. Tüm bunları göz
önünde bulundurarak, bir sonraki adımlar iki temel konu, veri yokluğunu ve genç katılım seviyesinin
düşüklüğünü iyileştirme odaklı savunuculuk faaliyetleri olmalıdır.

I Gençlere özgü verilerin yokluğuna ilişkin öneriler
Gençlere özgü verilerin yetersizliğiyle ilgili temel zorlukları ele almak için, aşağıdaki metinde bir
takım tavsiye önerilmektedir.
1.

Kurumlar, gençlerin ekonomik, sosyal ve politik katılım alanlarında yasal olarak
tanımlandığı üzere genç kategorisine ilişkin gençlere özgü veriler toplamaya
başlayacaklar.

Sistematik olarak toplanan veriler, gençler, özellikle de savunmasız genç gruplar için yüksek
kaliteli destek önlemlerinin oluşturulmasında temel alınmıştır. Özellikle, gençlik katılımının
sosyal boyutuyla ilgili verilerin toplanma ve işlenme sisteminin önemli ölçüde iyileştirilmesi
gerekmektedir. İstatistiklerin AB standardıyla uyumlu hale getirilmesi için, yıllık ilerleme
raporlarında yer alan tavsiyeleri takip ederek, yasal ve kurumsal reformların uygulanması
gerekmektedir.
Bu nedenle, YBH4WBT Ağı, verilerin toplanması ve işlenmesinden sorumlu kurumların
(Sırbistan Cumhuriyeti İstatistik Dairesi, Enstitü-MONSTAT, Kuzey Makedonya Devlet İstatistik
Dairesi ve Türkiye İstatistik Enstitüsü - TÜİK) yanı sıra diğer ulusal kurumların (gençlik, eğitim,
sosyal koruma ve Yerel Yönetimlerden sorumlu bakanlıklar) aşağıdakilerle ilgili veri toplamaya
başlaması konusunda ısrar etmektedir:


Sosyal refah sistemindeki gençlerle ilgili veriler takip edilmeli ve düzenli olarak
raporlanmalıdır. Sosyal refah sisteminde gençler hakkında toplanan verilerin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, en savunmasız gençler için kaliteli destek önlemlerinin
oluşturmanın temel ön koşuludur. 2019 yılında bu bilgiler hiçbir ülke için mevcut
değildir. YBH, her ülkenin mevcut bütün kaynakları kullanması ve gençlerin sosyal
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koruma sistemlerine erişimlerini izlemeye başlaması konusunda ısrar etmektedir.
 Politik konumlarda olan gençler hakkındaki veriler kolayca bulunabilmelidir.
Milletvekillerinin yaşının meclisteki İnternet sitelerinde ve otuz yaşın altındaki
milletvekili sayısının açıkça belirtildiği şekilde yer alması gerekmektedir.
 Devletin finansal desteğiyle kendi işini kuran gençlerin verileri düzenli olarak
raporlanmalıdır. Pek çok ülke, serbest mesleği artırmaya yönelik politika tedbirleri
uygulamaktadır. Dolayısıyla bu gösterge gençlerin sübvansiyon başvurusunda bulunma
ve nasıl desteklenmeleri gerektiğini planlama konusundaki başarı oranlarını anlamakta
yararlı olacaktır.
Gençlikle ilgili verilere kolayca erişilebilir olmalıdır.

2.

Bazı durumlarda, kamuya açık gençlere özgü bilgilerinin olmaması, verilerin kurumlara resmi
talepler yoluyla toplanması gerektiği, verilerin paylaşımındaki gönüllülüklerine bağlı olduğu
anlamına gelmekteydi. Kamuya açık olan bazı verileri bulmak zordu. Bu nedenle gençlikle ilgili
verilere kolayca erişilebilmesi önerilmektedir:


Kamu istatistik daireleri, gençlerin internet sitelerindeki istatistiklerini toplamaya bir
bölüm ayırmalıdır. Bu, politika belirleyicilerden gençlik kuruluşlarına ve gençlerin
kendilerine kadar gençlere özgü verilerle ilgilenen herkesin bu verileri elde etmesini
kolaylaştıracaktır. Tüm ülkelerin gençlik politikaları olduğu için, bu durum hedeflere
ulaşma üzerinde çalışmayı kolaylaştıracaktır, zira ilgili tüm ülkeler ilgili verilere doğrudan
erişime sahip olacaktır. Bu aynı zamanda gençlik istatistiklerinin önemli olduğu ve dikkate
alınması gerektiği konusunda net bir mesaj da göndermektedir. Verilerin yaşa göre
ayrıştırılabildiği çeşitli diğer alanlardan istatistik toplayan bir bölümün örneği, Eurostat
web sitesi https://ec.europa.eu/eurostat/web/youth adresinde bulunabilir.



Açık veriler olarak, açık formatta gençlerin yer aldığı, kamuoyunun desteklediği araştırma
çalışmalarıyla elde edilen veri kümelerinin yayınlanması, ulusal kurumlar tarafından güçlü
bir şekilde teşvik edilmelidir. Bu, araştırmacıların daha fazla mevcut verileri keşfetmesini
mümkün kılmak için önemlidir. Gençler, bu veri kümelerini kullanmaya ve böylece mevcut
tüm verileri kullanarak gençlik politikalarının oluşturulmasına katılmaya teşvik edilebilir.

II Düşük gençlik katılım seviyesi ele almak için öneriler
Gençlerin katılım konuları ve gençlerin geri çekilme sorunu yalnızca Batı Balkan bölgesi ve
Türkiye'nin değil, aynı zamanda AB'deki modern demokrasilerin de karşı karşıya olduğu önemli bir
sorun olmaya devam etmektedir.14 YPI'nin sonuçlarına göre, gençlerin karar verme sürecine katılımı
Batı Balkan ülkelerinde ve Türkiye'de son derece düşüktür. Bu raporda kabul edilen sorunları ele
almak için aşağıdaki metinde öneriler sunulmaktadır.
1. Bilginin şeffaflığı ve ulusal ve yerel düzeylerde devlet kurumları ile gençler arasında
daha iyi iletişimin kurulması iyileştirilmelidir.
Ülkeler, hükümetler, parlamentolar ve belediyeler içindeki karar alma süreçlerine gençlerin
bilgi ve katılımına yönelik çevrimiçi araçları sağlamaya çalışmalıdır. Gençlik katılımını teşvik
etmenin ilk adımı, internet siteleri ve sosyal ağlar gibi çevrimiçi araçlarla halka açık bilgiler
sağlamaktır. Sonuç olarak, tüm belediyeler, hükümetler ve parlamentoların çevrimiçi bir sunum
yapmaları ve bilgileri şeffaf bir şekilde yayınlamaları gerekmektedir.
14
AB'de gençlik politika katılımı: evidence from a cross-national analysis, Magdelina Kitanova, https://www.tandfonline.com/doi/full/
10.1080/13676261.2019.1636951, 2019.
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YPI 2019, başta yerel düzeyde olmak üzere tüm iştirakçi ülkelerde bu durumun hâlâ geçerli
olmadığını gösteriyor. Bilgilerin, her bir hedef kitleye özel iletişim kültürüne uygun olarak
yayınlanması çok önemlidir. Gençlerin sosyal ağları çoğunlukla iletişim kanalları olarak kullandığını
göz önünde bulundurarak, ilgili tüm kurumların resmi internet sitelerinin yanı sıra Facebook ve
Twitter hesaplarına sahip olması gerekmektedir. Bu, politika belirleyiciler ve gençler arasında
iletişim kurmak ve karar alma sürecine katılımlarını sağlamak için bir ön koşuldur.
2. Gençlerin ulusal ve yerel düzeyde karar alma sürecine katılımını sağlayan gençlik
kurumsal yapısının (konseyler/parlamentolar/sendikalar) tüm ülkelerde oluşturulması
gerekmektedir.
Arnavutluk ve Türkiye, gençleri gençlik yapıları biçiminde ulusal düzeyde karar alma sürecine
dahil edecek mekanizmalar geliştirmemiştir. Aynı zamanda yerel düzeydeki aktif gençlik yapılarının
sayısı da %45 ile %68 arasında değişirken, bazı ülkelerde önceki yıllara kıyasla azalmıştır. Bu durum,
gençlerin ulusal ve yerel düzeyde karar alma sürecine katılımını sağlamak için gençlik konseyleri,
parlamentoları ve sendikaları kurma fırsatının savunulmasının gerekli olduğunu göstermektedir.
3. Gençlerin politik konumlara erişiminin iyileştirilmesi ve özellikle otuz yaşın altındaki
milletvekillerinin sayısının artırılması gerekiyor.
Gençler, parlamentoda çok az temsil edilmeye devam ediyor. Bu konumlarda neredeyse hiç
gencin bulunmaması nedeniyle belediye başkanı, bakan yardımcısı veya bakan olmaları da son
derece düşük bir olasılıktır. Parlamentolarda gençlik katılımına ilişkin küresel rapora göre, 15 gençlik
temsilinin iyileştirilmesi parlamentonun meşruiyetini güçlendirebilir, siyasi karar alma
mekanizmalarına erişim konusunda daha fazla adalet sağlayabilir, politika oluşturmanın
iyileştirilmesine katkıda bulunabilir ve siyasetle ilgilenmeyen gençlerin siyasi kurumlara olan güveni
geri kazanmasına potansiyel olarak yardım edebilir.
Otuz yaşın altındaki milletvekillerinin sayısını artırmak için hükümetler, parlamentolar, siyasi
partiler ve gençlik örgütleri, gençlerin siyasete katılımının önemi konusunda farkındalık yaratmak
için stratejiler benimsemelidir. Seçeneklerden biri de gençlik kotaları getirmek, yani gençleri temsil
etmek için parlamentolarda koltuk ayırmaktır. Ayrıca, kamu politikasında gençlik sorunlarını
tanıtmak amacıyla ulusal parlamentolarda gençlik kolları kurulması da yararlı olacak.
4. Genç işsizliğinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin tüm ülkelerde uygulanması
gerekmektedir.
Gençlerin işsizlik oranları azalmasına rağmen hâlâ endişe verici düzeyde yüksek. Dahası, pek
çok genç ne eğitim ve öğretimde ne de istihdamda ve birçoğu bir yıldan uzun süredir işsiz ve bu da
onları daha da savunmasız bir duruma sokuyor. Bu raporun hazırlanması sırasında, salgının istihdam
göstergeleri üzerinde de olumsuz sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle de gençlerin işsizlik oranlarının
düşürülmesine yönelik tedbirlerin değerlendirme çalışmaları sonuçlarına uygun olarak hayata
geçirilmesinin çok önemli olacağı açıktır. Gençlerle çalışan STK'lar mevcut tedbirlerle ilgili bilgilerin
paylaşılmasına katkıda bulunabilir ve bu tedbirlerle ilgili bilgiler, gençler tarafından kullanılan
çevrimiçi araçlarla paylaşılmalıdır. Gençleri de bu önlemleri oluşturma ve değerlendirme sürecine
dahil etmek son derece önemlidir.
15

https://www.ipu.org/our-impact/youth-empowerment
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5. Gençlerin, özellikle de genç erkeklerin orta ve yüksek örgün eğitime katılımı ve yaygın
eğitim ve öğretime katılımı teşvik edilmelidir.
Veriler gençlerin, özellikle de genç erkeklerin, orta ve yüksek öğretimi tamamlayamama
riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Pek çok ulusal politika belgesinin yanı sıra Avrupa
2020'nin hedefinin yüksek öğretimini tamamlamış olan insan sayısını artırmak olduğu düşünülürse,
bu endişe verici bir bulgudur. Her bir ülkede bu durumun altında yatan sebeplerin derinlemesine
analizi ve ardından gözlemlenen her türlü sorunun çözümüne yönelik özel tedbirler gerekiyor.
Gençlerin yaygın eğitim ve öğretime katılımı da oldukça düşüktür. Bunun ulusal politika
belgelerinde kabul edilmesi ve gençlik katılımının artırılması için tedbirler alınması gerekir. Birçok
sivil toplum örgütü bu tür bir eğitimin sağlanmasıyla meşguldür ve değerli görüşler sunabilir.

6. Cinsiyet farklılıkları dikkate alınarak, belirli savunmasız gruplara yönelik yeni destek
önlemleri geliştirilmelidir.
Yoksulluk riski altında veya cezaevlerinde bulunan gençlerin endişe verici sayısı ve yüksek
genç NEET oranı, savunmasız konumlarda bulunan gençlerin durumunun mümkün olan en kısa
sürede iyileştirilmesi gerektiği sonucuna varmaktadır. Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye,
savunmasız gençleri hedef almak için STK'larla işbirliği içinde uygun destek tedbirleri
geliştirmelidir. Bu tedbirleri hazırlarken, cinsiyet farklılıklarını hesaba katmak önemlidir - genç
kadınların daha büyük bir yüzdesi eğitim ve öğretimde ya da istihdamda değilken, daha fazla
genç erkek hapsedilmektedir.
STK'lar gençlerle sürekli temas halinde oldukları ve ihtiyaçlarını anlamak için mekanizmalara
sahip olduklarından, STK ile devlet arasında bir ortaklık kurulması büyük önem taşımaktadır.
Yalnızca yeni destek önlemleri üzerinde ortak bir çaba, gençlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde
yanıt verilmesini sağlayabilir. Ayrıca, bu savunmasız grupları desteklemek için gereken özel
ihtiyaçları daha iyi anlamak için daha fazla araştırma çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Yerel düzeyde gençlik katılımını artırmak için olası çözümlerden biri - Gençlik
Bankası Merkezi
Yerel düzeyde gençlik katılımının en etkili modellerinden biri, gençleri yaşamlarını etkileyen
önemli konuları ve değişiklikleri başlatmaya teşvik eden önemli konuları tanımlamalarını sağlayan
benzersiz bir program olan YouthBank (Gençlik Bankası) modelidir. Gençlik bankaları, kendi
projelerini tasarlayan ve yöneten gençlerin yanı sıra para toplama, proje yönetimi ve proje tanıtımı
yoluyla diğer yerel girişimleri destekleyen yerel organizasyonlardır. Modelin değeri, yerel
belediyeleri, iş sektörünü ve gençleri bir araya getirmesidir. Gençler yerel öz yönetimlerin ortakları
olarak tanınmalıdır. Gençlerin bu bölgede büyük bir sorun olduğu paradigmasını değiştirmek
gerekiyor. Bunun yerine gençlerin çözümün bir parçası olduğu uygun ortamlar yaratmalıyız.
Gençlerin yerel gelişim süreçlerine katılımı, gençleri toplumsal sorunları tanımaya ve çözümlerine
katılmaya teşvik etmenin yanı sıra ekonomik, politik ve sosyal sorunlara karşı savunmasızlıklarını da
azaltır. İlgili tüm paydaşların, gençlik gelişimi için gerekli koşulların yaratılması ve yerel gençlik
politikalarının oluşturulması ile bunların uygulanması ve izlenmesinde rol almasına olanak tanıyan
kapsamlı ve sistematik bir yaklaşıma ihtiyaç vardır.
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YouthBank modeli şu anda 26 ülkede kullanılmaktadır. Ağ, Karadağ ve Arnavutluk'ta uygulanacak
modele destek sağlıyor. YouthBank International (YBI), YouthBank'ın önerisini 4 kıtada 26 ağ
tarafından desteklenen ve 4500'den fazla küçük ölçekli projeye kaynak sağlayan 200'den fazla alana
ölçeklendirerek, son 4 yıl içinde önemli bir başarı elde etmiştir.16
YouthBanks, gençler tarafından yönetilen ve kendileri için önem taşıyan toplumsal sorunları ele
alan taban projelerini desteklemek için kullanılan fonlardır:
 Gençleri kendi tasarladıkları ve yürüttükleri projelere dahil edin. Gençleri toplumlarına
dahil etmenin en güçlü yolu olduğuna inanıyoruz.
 Gençleri hibe almaya dahil edin, çünkü bu onları yerel topluluklarının ihtiyaçları ve
istekleri konusunda daha bilinçli olmalarını ve nasıl fark yaratacaklarının farkına
vardırdığını deneyimlerimizden biliyoruz.
 Sorunlar gençlerin endişelerine daha yakın olan gönüllü eylemlerde bulunmayı teşvik edin.
Güvenilir, kapsayıcı, güçlendirici, saygılı ilişkilerin gelişebileceği ve olumlu değişimin
yaratıldığı dinamikler yaratmak ve halihazırda kendi sistemlerinden kopmuş veya güçsüz
olan gençlerin katılımını teşvik etmek gençleri diğerlerine ve topluluklarına geri vermeye
teşvik edebilir.
 Küçük ölçekli kaynak tahsisi hakkında karar vermeyi hayırsever davranan, bölünmeler
arasında köprü oluşturan, liderlik rolleri üstlenen ve girişimci ruhu ve fırsatları teşvik eden
gençlerin ellerine bırakarak sorumluluk ve hesap verebilirliği geliştirin. YouthBank
modeli, gençlerin toplumlar üzerinde yaratabileceği olumlu etkiye dair açık kanıtlar
sunar. Bu, her YouthBank'ın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) bağlamında daha
etkin olmasını ve gençlerin bakış açılarını ulusal ve uluslararası kamu politikası
tartışmalarına taşımasını sağlar.

16

YouthBank International, https://www.youthbankinternational.org/
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EK 1 – Bu raporu hazırlama sürecinde toplanan veriler
Politik Katılım Boyutu – 2016

Arnavutluk

Hükümet M/F'de genç bakanlar
Hükümet M/F'de genç bakan yardımcıları
Hükümet M/F'de genç milletvekilleri
Genç belediye başkanları
Hükümet ve parlamento kurumlarının karar alma sürecine bilgi ve
katılım için çevrimiçi araçlar
Belediyeler içinde karar alma sürecine bilgi ve katılım için çevrimiçi
araçlar
Ulusal düzeyde gençlik yapısının (konseyler/parlamento/sendikalar)
varlığı
Yerel düzeyde gençlik yapısının (konseyler/parlamento/sendikalar)
varlığı
Politik Katılım Boyutu – 2017
Hükümet M/F'de genç bakanlar
Hükümet M/F'de genç bakan yardımcıları
Hükümet M/F'de genç milletvekilleri
Genç belediye başkanları
Hükümet ve parlamento kurumlarının karar alma sürecine bilgi ve
katılım için çevrimiçi araçlar
Belediyeler içinde karar alma sürecine bilgi ve katılım için çevrimiçi
araçlar
Ulusal düzeyde gençlik yapısının (konseyler/parlamento/sendikalar)
varlığı
Yerel düzeyde gençlik yapısının (konseyler/parlamento/sendikalar)
varlığı
Politik Katılım Boyutu – 2018
Hükümet M/F'de genç bakanlar
Hükümet M/F'de genç bakan yardımcıları
Hükümet M/F'de genç milletvekilleri
Genç belediye başkanları
Hükümet ve parlamento kurumlarının karar alma sürecine bilgi ve
katılım için çevrimiçi araçlar
Belediyeler içinde karar alma sürecine bilgi ve katılım için çevrimiçi
araçlar
Ulusal düzeyde gençlik yapısının (konseyler/parlamento/sendikalar)
varlığı
Yerel düzeyde gençlik yapısının (konseyler/parlamento/sendikalar)
varlığı
Politik Katılım Boyutu – 2019
Hükümet M/F'de genç bakanlar
Hükümet M/F'de genç bakan yardımcıları
Hükümet M/F'de genç milletvekilleri
Genç belediye başkanları
Hükümet ve parlamento kurumlarının karar alma sürecine bilgi ve
katılım için çevrimiçi araçlar
Belediyeler içinde karar alma sürecine bilgi ve katılım için çevrimiçi
araçlar
Ulusal düzeyde gençlik yapısının (konseyler/parlamento/sendikalar)
varlığı
Yerel düzeyde gençlik yapısının (konseyler/parlamento/sendikalar)
varlığı
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Karadağ

Sırbistan

Türkiye

%0,0
%0,0
%2,1
%6,0
%95,00

Kuzey
Makedonya
%0,0
%0,0
%8,3
%1,3
%72,5

%0,0
%4,4
%1,2
%0,0
%100,0

%0,0
%1,0
%1,2
%2,5
%68,0

%0,00
%0,00
%0,90
%0,29
%61,80

%52,0

%90,0

%96,0

%61,0

%90,00

%0

%100,0

%100,0

%100,0

%0,00

%18,03

%78,5

%22,0

%77,5

Arnavutluk

Karadağ

Sırbistan

Türkiye

%0
%3
%4,91
%6,00
%91

Kuzey
Makedonya
%0,0
%0,0
%1,7
%1,3
%94,1

%0,0
%5,0
%6,0
%0,0
%100,0

%0,0
%1,0
%0,4
%2,43
%78,55

%0,00
%0,00
%0,90
%0,29
%61,80

%66

%90,0

%99,0

%75

%90,00

%0

%100,0

%100,0

%100,0

%0,00

%34,6

%78,5

%23,0

%85,9

Arnavutluk

Karadağ

Sırbistan

Türkiye

%0,0
%3,0
%4,9
%6,0
%93,3

Kuzey
Makedonya
%0,0
%0,0
%1,2
%0,8
%100,0

%0,0
%0,0
%8,6
%0,0
%100,0

%0,0
%5,0
%0,4
%0,60
%77,50

%0,00
%0,00
%1,30

%67,2

%96,8

%99,0

%84,75

%0,0

%100,0

%100,0

%100,0

%49,0

%77,0

%41,0

%69,7

Arnavutluk

Karadağ

Sırbistan

Türkiye

%0,0
%7,0
%4,0
%0,0
%79,3

Kuzey
Makedonya
%0,0
%0,0
%3,3
%0,0
%100,0

%0,0
%0,0
%2,5
%0,0
%100,0

%0,0
%5,0
%0,4
%0,60
%91,25

%0,00
%0,00
%1,30
%0,00
%100,00

%66,0

%69,5

%100,0

%83,18

%0,0

%100,0

%100,0

%100,0

%57,4

%53,0

%45,0

%67,9

%100,00

%0,00

%0,00
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Ekonomik Katılım Boyutu – 2016

Arnavutluk

NEET (çalışmayan, işgücünde yer almayan, akademik ya da mesleki eğitim
görmeyen insan kitlesi) oranı
Genç işsizlik oranı
Uzun süreli genç işsizlik oranı
Genç işgücüne katılım oranı
Genç istihdam oranı
Devletin finansal desteği ile kendi işini kuran gençler
Serbest meslek sahibi gençler

Ekonomik Katılım Boyutu – 2017
NEET (çalışmayan, işgücünde yer almayan, akademik ya da mesleki eğitim
görmeyen insan kitlesi) oranı
Genç işsizlik oranı
Uzun süreli genç işsizlik oranı
Genç işgücüne katılım oranı
Genç istihdam oranı
Devletin finansal desteği ile kendi işini kuran gençler
Serbest meslek sahibi gençler

Ekonomik Katılım Boyutu – 2018
NEET (çalışmayan, işgücünde yer almayan, akademik ya da mesleki eğitim
görmeyen insan kitlesi) oranı
Genç işsizlik oranı
Uzun süreli genç işsizlik oranı
Genç işgücüne katılım oranı
Genç istihdam oranı
Devletin finansal desteği ile kendi işini kuran gençler
Serbest meslek sahibi gençler

Ekonomik Katılım Boyutu – 2019
NEET (çalışmayan, işgücünde yer almayan, akademik ya da mesleki eğitim
görmeyen insan kitlesi) oranı
Genç işsizlik oranı
Uzun süreli genç işsizlik oranı
Genç işgücüne katılım oranı
Genç istihdam oranı
Devletin finansal desteği ile kendi işini kuran gençler
Serbest meslek sahibi gençler
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Karadağ

Sırbistan

Türkiye

%30,0

Kuzey
Makedonya
%31,3

%22,3

%22,3

%24,00

%28,9
%16,7
%45,7
%32,4
%54,50
%29,00

%40,6
%29,7
%48,1
%28,6
%47,7
%6,0

%36,3
%18,6
%49,5
%21,0

%18,50
%3,0
%56,10
%34,20
%22,62

%9,0

%29,8
%16,7
%47,2
%33,1
%23,3
%0,6

Arnavutluk

Karadağ

Sırbistan

Türkiye

%29,70

Kuzey
Makedonya
%31,1

%22,6

%21,70

%24,20

%25,9
%13,8
%45,8
%33,8
%0,0
%18,3

%39,2
%28,9
%49,7
%30,2
%0,0
%7,3

%31,7
%18,5
%48,7
%21,3

%20,80
%3,3

%8,4

%26,70
%13,10
%47,6
%34,9
%19,50
%2,76

Arnavutluk

Kuzey
Makedonya
%29,8

Karadağ

Sırbistan

Türkiye

%21,0

%20,10

%29,10

%23,1
%13,1
%50,1
%38,5
%0,0
%0,9

%37,0
%26,3
%49,1
%30,9
%13,7

%26,0
%15,7
%48,2
%35,9

%20,30
%3,2
%44,00
%35,00

%5,8

%24,50
%11,70
%48,1
%36,3
%20,5
%6,8

Arnavutluk

Karadağ

Sırbistan

Türkiye

%26,6

Kuzey
Makedonya
%24,5

%21,3

%18,90

%29,51

%21,5
%11,5
%52,5
%41,2
%26,0
%7,8

%30,5
%23,1
%49,4
%34,3
%64,4
%1,6

%22,3
%13,8
%51,1
%39,7

%21,50
%10,00
%47,00
%36,90
%24,35
%6,87

%22,10
%4,53
%53,30
%41,50

%28,6

%4,0

%34,10

%2,8
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Sosyal Katılım Boyutu – 2016

Arnavutluk

Yoksulluk riski altında olan gençler

(Fakir
insanlar)
%15
%36,54

Cezaevlerinde olan gençler
Sosyal refah sisteminin bir parçası olan gençler
Orta öğretimden ayrılanlar
Yükseköğretime kayıtlı olan gençler
Yükseköğretimden mezun olan gençler

Kuzey
Makedonya
(Fakir
insanlar)
%24,8
%0,20

%3,70
%56,80
%21,48

Sosyal Katılım Boyutu – 2017

Arnavutluk

Yoksulluk riski altında olan gençler
Cezaevlerinde olan gençler (tüm mahkumlar dışında)
Sosyal refah sisteminin bir parçası olan gençler
Orta öğretimden ayrılanlar
Yükseköğretime kayıtlı olan gençler
Yükseköğretimden mezun olan gençler

Kuzey
Makedonya
%22,2

%46,00

Sosyal Katılım Boyutu – 2018
Yoksulluk riski altında olan gençler
Cezaevlerinde olan gençler (tüm mahkumlar dışında)
Sosyal refah sisteminin bir parçası olan gençler
Orta öğretimden ayrılanlar
Yükseköğretime kayıtlı olan gençler
Yükseköğretimden mezun olan gençler
Sosyal Katılım Boyutu – 2019
Yoksulluk riski altında olan gençler
Cezaevlerinde olan gençler (tüm mahkumlar dışında)
Sosyal refah sisteminin bir parçası olan gençler
Orta öğretimden ayrılanlar
Yükseköğretime kayıtlı olan gençler
Yükseköğretimden mezun olan gençler
Yaygın eğitim ve öğretime katılım oranı (son 4 hafta)
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Karadağ

Sırbistan

Türkiye

%27,9

%30,30

%27,10

%31,1

%63,00

%5,50
%33,90
%12,86

%32,70
%18,97
%1,10
%50,70
%20,00

Karadağ

Sırbistan

Türkiye

%26,2
%33,2

%40,53

%3,35
%53,9
%25,19

%2,30
%28,90
%11,50

%5,4
%34,5
%14,51

27,7
%18,16
%1,30
%54,20
%19,70

Arnavutluk

Kuzey
Makedonya

Karadağ

Sırbistan

Türkiye

z

%31,4

%52,2

%3,2
%53,9
%26

%1,40
%14,50
%16,50

%4,6
%33
%14,59

%26,6
%26,5
%18,1
%1,40
%54,70
%18,10

%45,60
%9,57

Arnavutluk

Kuzey
Makedonya

Karadağ

Sırbistan

Türkiye

%25,3

%24,8
%24,9

%22,7

%34,8
%2,6
%59,5
%26,7

%0,5
%38,8
%15,2
%2,8

%1,10
%54,70
%18,13
%2,40

%28,70
%44,10

%0,5
%54,2
%1,30

%42,43

%6,50

