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IstanPol bu çalışmanın
hazırlanmasındaki katkılarından
dolayı Friedrich-Ebert-Stiftung
Vakfı Türkiye Temsilciliği’ne
teşekkür eder. www.festr.org

Tüm hakları saklıdır. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün izni olmaksızın bu çalışmanın hiçbir kısmı
elektronik ya da mekanik yollarla çoğaltılamaz.
Bu çalışmada ifade edilen görüşler yazarlara aittir ve IstanPol ve Friedrich-Ebert-Stiftung Vakfı’nın kurumsal
görüşleri ile kısmen veya tamamen örtüşmeyebilir.

Türkiye’de yeterli istihdam yaratmayan ekonomi modelinin sonucu, düzenli yüksek seyreden genç işsizlik olmuştur. Pandemi öncesinde başlayan bu olumsuz eğilim, pandemi ile beklenenin üzerinde erkenden sıçrama göstermiş, normalleşmeler sonucunda zirve noktasından
düşmüş, ancak pandemi öncesindeki olağan yüksek düzeyinde devam etmektedir. Anlık
ve keskin olarak yaşanan ancak hızlı bir şekilde toparlanmayla süren ekonomik krizlerden
öte, uzun süreli bir iktisadi buhran yaşanmasından ötürü işsizliğin süresi de uzamaktadır.
Bu politika notunda genç işsizliğin boyutları, yükseköğretim mezunları ile ne eğitimde ne
istihdamda olanların durumu ve tüm bunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.
GENÇ İŞSİZLİĞİN BOYUTLARI

gücü piyasasındaki durumu daha kapsayıcı ifade eden,
bu nedenle iş arama ümitlerini kesmiş gençler de dahil
edildiğinde geniş tanımlı genç işsizlik oranı ise yüzde
30’un üzerindedir. Şekil 1’de görüldüğü üzere, Türkiye, yaklaşık 3 gençten 1’inin işsiz olduğu bir ülkedir.

Ekonominin alışılmadık ekonomi politikalarıyla fazla ısıtıldığı dönemler hariç 15-24 yaş arasında genç
işsizlik, yaklaşık yüzde 20 seviyesine oturmuştur. İş
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Asıl yığılma işsiz grubunda değil, çalışmayıp çeşitli nedenlerle iş
başvurusu yapmayanların yer aldığı iş gücü dışı grubundadır.
Bu grubun büyüklüğü genel olarak 10 milyonun üzerindedir.

Eğitim süresinin artması, aile kurma tercihinin ileri
yaşlara bırakılması ve ortalama ömrün uzamasıyla;
uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan 15-24 yaş
aralığı yerine, 15-34 gibi daha geniş yaş tanımları da
tercih edilmektedir. Türkiye’de 15-34 yaş aralığında
düzenli olarak 24-25 milyon kadar genç bulunmaktadır. Ülkenin hala yüksek olan nüfus artışının asıl
kaynağı ortalama ömrün uzamasıdır. Bu yaş grubundaki kısmen sabit nüfusa rağmen, pandemi şoku dışarıda bırakıldığında, istihdam edilen genç sayısı yaklaşık 12 milyon kadardır. Yani gençlerin yarıdan biraz
daha azı fiili olarak çalışmaktadır. İki milyonun üzerindeki genç işsiz sayısı normal hale gelmiştir. İşsiz sayısını asıl etkileyen unsur, yeni istihdam alanlarının
oluşması ve kriz anlarında işletmelerin kapanması
değil; daha çok gençlerin çalışma istekleriyle ilgilidir.
Tanım gereği, çalışmayanların sadece son dört hafta
içerisinde çeşitli yollarla iş başvurusu yapmış ve iki
hafta içinde işe başlamaya hazır olanları işsiz olarak

değerlendirilmektedir. Bu nedenle asıl yığılma işsiz
grubunda değil, çalışmayıp çeşitli nedenlerle iş başvurusu yapmayanların yer aldığı iş gücü dışı grubundadır. Bu grubun büyüklüğü genel olarak 10 milyonun
üzerindedir.
Kriz öncesi ve kriz başlangıcını karşılaştırabilmek ve
aynı zamanda pandemi etkisini dışarıda bırakabilmek için 2014, 2018 ve 2022 yılları Şekil 3’te kıyaslandığında; genç nüfus sayısı artmamasına rağmen,
işsizlikteki artış dikkat çekmektedir. Ek olarak iş bulabilmek veya mevcut iş koşullarını iyileştirebilmek
için eğitime olan talep gittikçe artmaktadır. Ekonomik koşulların bozulmasıyla; özel nedenlere dayalı
veya ev işleriyle meşguliyet gerekçeleriyle çalışmama
talebi düzenli olarak azalmaktadır. Sağlık durumuna bağlı çalışamayacak genç sayısında bir değişiklik
yoktur. Herhangi bir gerekçesi olmamasına rağmen iş
aramayan çünkü iş bulma ümidini tümden yitirmiş
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Yaklaşık 1,3 milyon genç
umduğunu bulamama
durumunda ve benzer
nedenlerden ötürü iş gücünün
dışındadır.

ekonomik görünümden ziyade kendi niteliklerini iş
bulmaya elverişli görmemeleri yatmaktadır. Bu gençler şehirlerde yaşadıkları için çiftçilik yapamayacaklarını, özel sektörün beklentilerini karşılayamayacaklarını, kamu kurumlarına atanmak için yetkinlik ve
sosyal çevre noksanlıklarının bulunduğunu ve kendi
işlerini kurabilecek sermayelerinin olmadığı kanısındadırlar. Dolayısıyla, çalışmak isteseler dahi iş arayışında değildirler ve böylece bireysel ve toplumsal olarak kayıplar yaşanmaktadır.

YÜKSEKÖĞRETİM TALEBİ VE DURUMU
Gençlerde çalışma ihtiyacının artması ve iş bulma rekabetinin görülmesi nedeniyle yükseköğretime olan
talep yüksektir. Anne ve babaların da çocuklarının
daha iyi koşullar altında çalışabilmesi ve toplumsal
sınıfını yükseltebilmesi için bu talebe destekleri belirgindir. Bu talebi karşılayacak arz; açılan çok sayıda
üniversite, kontenjanı artırılan bölümler ve lisansüstü
programlarının yaygınlaştırılmasıyla eğitim niteliğinden bağımsız oluşmaktadır.
Sadece 2014’ten 2021’e kadar olan sürede, üniversitelerde öğrenim gören öğrenci sayısı 5,6 milyondan
8,3 milyona çıkmıştır. Özel üniversitelerde 681 bin

Özel üniversitelerdeki
öğrenci mevcudunun artışı ise
eğitim giderlerinin artışına
neden olmuştur ve eş zamanlı
çalışabilme imkânı tanıyan
açık öğretime olan ilgiyi
artırmıştır.

GENÇ İŞSİZLİK: ÇÖZÜM VE ÖNERİLER

kişi sayısı, pandemi dönemindeki özel durum hariç,
büyük ölçüde sabittir. Yani ekonomik buhran öncesi, esnası ve günümüzde fark etmeksizin yaklaşık 1,3
milyon genç umduğunu bulamama durumunda ve
benzer nedenlerden ötürü iş gücünün dışındadır. Bu
grubun yüksekliği ve düzenliliğin arkasında bozulan
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öğrenci öğrenim görmektedir. 4 milyon 535 bin kişi
açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarına kayıtlıdır. Lisansüstü programlardaki öğrenci sayısı ise
2014’te 420 bin iken, 2021’de 468 bine çıkmıştır.
Her yıl üniversite giriş sınavına iki milyondan fazla
kişi girmektedir. Bunların 800 binden fazlası bir bölüme kayıt hakkı kazanmakta ve 600 binden fazlası
da öğrenimine başlamaktadır. Dolayısıyla, yükseköğretim talebinin büyük kısmı ön lisans ve lisans
gibi doğrudan iş bulmaya yönelik derecelere gelmiştir. Özel üniversitelerdeki öğrenci mevcudunun artışı
ise eğitim giderlerinin artışına neden olmuştur ve eş
zamanlı çalışabilme imkânı tanıyan açık öğretime
olan ilgiyi artırmıştır.

Açılan üniversite programlarının günün ihtiyaçlarına
yönelik alanlarda olmaması, verilen eğitim niteliğinin iş dünyasının beklentilerini karşılamaması ve iktisadi buhranla birlikte ülke ekonomisinin istihdam
yaratma gücünün zayıflamasıyla, üniversite mezunlarının da iş bulması güçleşmiştir. Eğitime harcanan
para, zaman ve emeğe rağmen, mezunlar arasındaki
işsizlik yaygındır. Her 3 mezundan yalnızca 2’si iş
bulabilmektedir. Üniversiteli istihdamındaki artışın
temelinde de, bu öğrenim grubuna yönelik işlerin
artmasından çok, mezun sayısının artması ve yaşam
giderlerini karşılayabilmek için mezunların alan dışı
işleri de kabul etmek durumunda kalmaları etkilidir.
Yani gençler kendi mesleki alanlarında, o işyerindeki

ŞEKİL 5: ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ İŞ DURUMU (15-34 YAŞ)
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verimliliği artırdıkları için değil, öğrenim görmemiş
gençlerle benzer grupta değerlendirilerek iş teklifi almaktadır.

ğında ihbar ve kıdem tazminatı alamama; emeklilik
ve işsizlik sigortası için yeterli gün dolduramama gibi
problemler oluşmaktadır. Kurumsal firmalar haricinde staj esnasında ücret ödenmesi istisnadır. Meslek
öğretme karşılığı özel sektöre verilen ilk kez işe başlayacaklar için sağlanan devlet destekleri de denetim
noksanlığından ötürü güvencesiz ve nitelik artırmayan iş pozisyonlarına dönüşmektedir.

Gençler kendi mesleki
alanlarında, o işyerindeki
verimliliği artırdıkları için
değil, öğrenim görmemiş
gençlerle benzer grupta
değerlendirilerek iş teklifi
almaktadır.

Kadınlar,
üniversite mezunu olsalar
dahi iş gücüne
katılımda geridedirler.

Diğer taraftan, gençleri eğitime harcanan para ve
emek neticesinde geliri daha yüksek işler beklemektedir. Ancak bu durum, ülke genelindeki asgari ücretin
olağanlaşmasıyla yüzleşilmesine neden olmaktadır.
Kayıt dışı istihdamın yaygın olması ve gerekli denetimlerin yapılmaması nedeniyle, yasal bir sınır olan
asgari ücretin altında çalıştırılmaya sık rastlanılmaktadır. Sigortasız çalıştırılma neticesinde işsiz kalındı-

ŞEKİL 6: İŞ GÜCÜNE KATILMAYAN GENÇ SAYISI (15-34 YAŞ)
5.000

GENÇ İŞSİZLİK: ÇÖZÜM VE ÖNERİLER

Kadınlar, üniversite mezunu olsalar dahi iş gücüne
katılımda geridedirler. Şekil 6’da belirtildiği üzere,
en az 2 yıllık üniversite mezunu olup çalışmayan ve iş
gücü içerisinde dahi sayılmayan 15-34 yaş arası genç
sayısı 1 milyon 214 bindir. Bu grubun 974 bini kadınlardan oluşmaktadır. Yani muhafazakâr aile yapısına rağmen yükseköğretime kaydolmuş ve başarıyla
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Yükseköğretim

ücretlerin genel düzeyinin oldukça düşük olması, bu
nedenle çalışmak yerine ev işleriyle uğraşmanın ve
çocuk ile yaşlı bakımını tercih etmenin maddi katkısının daha yüksek olması yatmaktadır. Özellikle
büyükşehirlerde işe ulaşım ve çocuk bakımı maliyetlerinin yüksekliği önemli bir engeldir.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAM GRUBUNDA
YER ALANLAR
İş gücü piyasasında dikkat çeken bir diğer grup ise;
ne eğitimde ne de istihdamda yer alan, bu nedenle ev
işleri ile çocuk-yaşlı bakımı hariç iktisadi olarak aktif

Şaşırtıcı olan ise, eğitim durumu yükseldikçe ne eğitimde ne
de istihdamda olan genç sayısının artmasıdır. Bu durumun
temel sebebi, yükseköğretimin istihdamı artırmaması ve düşük
eğitim düzeyindekilerin tarım işçisi olarak çalışabilmeleridir.
TABLO 1: NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDAKİ GENÇLER
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olmayan ve dolayısıyla aileden ayrı sosyal bir çevresi
ve çalışmanın sağladığı bir geliri olamayanlardır. 1524 yaş arasındaki 2 milyon 735 bin genç bu kategoridedir. Büyük çoğunluğu,
ilköğretim ve altı düzeyde
eğitim almış kişilerdir.
İkinci önemli ayrım ise cinsiyet farkına dayalıdır. 935
bin genç erkeğe karşılık 1,8
milyon genç kadın bu kategoridedir. Şaşırtıcı olan ise,
eğitim durumu yükseldikçe
ne eğitimde ne de istihdamda olan genç sayısının artmasıdır. Bu durumun temel
sebebi, yükseköğretimin
istihdamı artırmaması ve
düşük eğitim düzeyindekilerin tarım işçisi olarak çalışabilmeleridir.

süredir iş arayan ancak bulamayanların sayısı 518 bindir. Üstelik işsizliğin süre hesaplaması, kısa süreliğine
güvencesi ve sadece cep harçlığı kazanma amaçlı bir
işte çalışıldığı zaman sıfırlanmaktadır. Bu hesaplama
kısıtlaması sebebiyle kırsal
kesimde çalışmakta olup
işsizlik kaydı yapmayanların da eklenmesiyle, en az
bir yıldır işsiz olan ancak
güvencesiz işlerle ara sıra
cüzi gelir sağlayan gençlerin
sayısı, yarım milyonun çok
üzerinde olabilmektedir.
İşsizlikle birlikte oluşan
maddi yoksunluk, öğrenim
kredisi ve genel sağlık sigortası borçlarını iyice ödenemez hale getirmektedir.
Bu durum, gençlerin temel
sağlık hizmetlerinden dahi
faydalanamamasına ve öğrenim kredisi borçlarının
zamanla e-haciz uygulamasına yönlendirilmesi halinde, banka hesaplarındaki varlıklara bloke koyulacağı
için iş bulsalar dahi kayıt dışı çalışmayı tercih etmelerine neden olmaktadır. Böylece, gençlerin güvencesizliği hem uzun vadede sosyal güvenlik sistemini tehdit
etmekte, hem de kısa vadede merkezi hükümet bütçe
gelirlerinin düşmesine neden olmaktadır.

GENÇ İŞSİZLİĞİN SÜRESİ
Yalnızca İŞKUR’a işsizlik kaydı yaptıranların dahil
edildiği (yani bu kurum vesilesiyle iş bulabileceğini
düşünenler ve işsizlik sigortasından faydalanmaya hak
kazananların başvurduğu ancak kırsal kesimdeki işsizlerin büyük ölçüde dahil edilmediği) verilere göre,
genç işsizliğin süresi de uzamaktadır. 12 aydan uzun
ŞEKİL 7: GENÇ İŞSİZLİĞİN SÜRESİ (15-34 YAŞ)
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Genç işsizliğin çeşitli boyutları ile farklı kesimlerin
değişen sorunlarını dikkate alarak ve Türkiye ekonomisinin mevcut durumuyla küresel gelişmeleri de gözeterek; bu sorunların kısa vadede dindirilmesini ve
uzun vadede nihai çözümünü içeren önerilere de yer
verilmiştir.
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Türkiye anayasasında sosyal devlet vurgusu bulunsa
ve devlete çalışmayı desteklemek şeklinde bir görev
verilmiş olsa da, 21. yüzyılın iktisadi ruhu itibarıyla
istihdam miktarı ve çalışma koşulları büyük ölçüde
serbest piyasa koşullarında
belirlenmektedir. Uzun yıllardan beri birçok işkoluna
devlet yatırım yapmadığı
gibi elindeki işletmeleri de
özel sektöre devretmektedir. Bu anlayışın en azından kısa vadede de süreceği
varsayımı altında, devletin
işsizliği çözecek düzeyde
doğrudan istihdam yaratma
ihtimali yoktur. Bu nedenle devlete düşen öncelikli
ödev, ekonomik istikrarı
ve kalkınmayı sağlayarak
istihdamın önünü açmaktır. Buna ek olarak iş gücü
piyasasında işveren lehine
gerçekleşen suistimallerin
önlenebilmesi için güncel
düzenlemeler ve yaptırım gücü yüksek denetlemeler
gerekmektedir. Sadece gençlerde değil genel işsizliğin
de yüksek olduğu ve çalışma koşullarının tümden bozulduğu unutulmamalıdır.

tadır. Bu durum nihai mamulün kalitesinin düşük
olmasına ve yüksek teknolojili veya katma değerli
üretime odaklanılamamasına sebep olmaktadır. Ayrıca alan dışı çalışma yaygındır ve özellikle üniversite
mezunlarında yaşanan bu durum hem gelir hem de
motivasyon kaybına neden olmaktadır. Meslek kazandırmayan düz lise, imam hatip lisesi ve lisans programları yerine meslek liseleri ile meslek yüksekokullarının daha fazla yaygınlaştırılması şarttır. Yine tarım
ve imalat sanayindeki çalışma koşullarının güçlendirilmesi, sosyal hayat imkânı sağlanması ve mesleki itibarının artırılması gerekmektedir.

Tarım ve imalat
sanayindeki çalışma
koşullarının
güçlendirilmesi,
sosyal hayat imkânı
sağlanması ve mesleki
itibarının artırılması
gerekmektedir.

Bununla birlikte yalnızca gençlerin istihdamını etkileyebilecek politika çözümleri de mevcuttur. Türkiye’de, gelecekte önem kazanacak ve rekabet gücünün
bulunduğu alanlara yönelik bir insan kaynağı yönlendirmesi yoktur. İşverenlerin talepleri ile eğitim sisteminden çıkan mezunların alanları arasında büyük
farklılıklar vardır. Bu nedenle tarım ve imalat sanayi
sektörlerinde nitelikli ara eleman eksikliği yaşanmak-

Gençlerin yükseköğrenime
olan talebi oldukça yüksektir. Bu durum eğitim,
zaman ve maddi kaynakların harcanmasına neden
olmaktadır. Ancak öğretim
kalitesi dünya düzeyinin altındadır ve uygulama yeterliliği işverenlerin beklentisini karşılamamaktadır.
Haliyle, eğitime dayalı verimlilik düşüktür. Eğitim
sistemindeki kalitenin baştan sona artırılması ve mesleki eğitimin yaygınlaştırılması kadar yabancı dil ve
yazılım bilgilerinin de desteklenmesi gerekmektedir.

Deneyimsiz gençlerin iş gücüne katılımında, işveren
beklentilerinin yüksek olması nedeniyle büyük sorunlar yaşanmaktadır. Staj imkânı kısıtlıdır ve staja erişim kurumsal değil daha çok ikili ilişkiler neticesinde
sağlanmaktadır. Stajyerlik ve çıraklık için sağlanan
devlet yardımları, denetim noksanlığında, işverenler
tarafından sermaye teşviği olarak görülmektedir ve
mesleki bilgi aktarımı kaygısı güdülmemektedir. Bu
suistimaller önlenmelidir, staj kapsamı artırılmalıdır
ve teşvikler çalışan gençlerin çırak ve stajyer olarak
meslek sahibi olmaları halinde ödenmelidir.
Genç kadınların hem eğitim hem de iş hayatına katılımlarındaki engeller sürmektedir. Muhafazakâr

Çağın gerektirdiği teknolojik gelişimlere daha az duyarlı ve uyum sağlayabilecek olan ve emeklilikte yaşa
takılanların, sosyal güvenlik açıkları ve emeklilerle çalışanların oranı gözetilerek, iş hayatından emeklilikle
çıkarılması ve gençlere yer açılması da mümkündür.

Ayrıca, yine denetim noksanlığından ötürü, ücretsiz
ek mesailerin yaygınlaşması engellenmeli, çalışma saatlerinin dış rekabet gücünü de dikkate alarak kısaltılmasıyla genç istihdam artırılmalıdır.
Genç işsizliğin yarattığı ümit kaybı ve yurt dışına
göç de ulusal kalkınma için önemli engellerdir. İş
bulamama, düşük ücretler, öğrenim kredisi ile genel
sağlık sigortası borçları, temel hak ve özgürlüklere
erişim zorluğu ve nitelikli çalışanların toplumsal statüsünün düşürülmesi bu durumun ana nedenleridir.
Bu doğrultuda gençlerin kredi borçlarının ciddi borç
silmeleri de içerecek şekilde yeniden yapılandırılması,
sigortasız çalıştırılmanın önlenmesi, yüksek niteliklilere özel kariyer planı ve yaşam alanlarının sunulması
gerekmektedir. Yüksek maliyetlerine rağmen, gençlerin yeniden umutlanması, en nitelikli iş gücünün kaçırılmaması ve yeniden bir kalkınma ruhunun oluşturulabilmesi için bu politikaların uygulanması şarttır.
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toplum yapısının baskın olduğu yerlerde denetim
eksikliği ve açık lise imkanları ile kadınların eğitim
hayatı yarıda kesilmektedir. Bu engellerin olmadığı ve
kadınların akademik başarı gösterdiği hallerde ise çocuk-yaşlı bakımı ile ev işleriyle meşgul olmanın maddi
katkısı, düşük ücret seviyesinden ötürü daha fazladır
ve neticesinde evde kalmak zorunlu bir tercihe dönüşmektedir. Kadınların ev işleri ve evdeki diğer bakım
sorumluluklarını da azaltacak kreş ve bakım evi gibi
tesislerin yaygınlaşması gerekmektedir. Ek olarak, doğum öncesi, esnası ve sonrası süreçlerin kadın istihdama koyduğu engelleri azaltmak ve kadın ile erkek fırsat eşitliğini sağlamak için benzer hakların babalara
da sağlanması yerinde olacaktır.
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