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GİRİŞ 
 
Türkiye’de genç nüfus önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Eğitimsizlik, 
yoksulluk, sosyal dışlanma  bunların bazılarıdır. Bunlar kişisel donam ve 
motivasyon eksikliği ile açıklanamayacak kadar boyutlu sorunlardır. Yine 
bunlar sadece istihdam olanağı elde etmekle aşılamayacak sorunlardır. 
Genç yoksulluğu, kuşaktan kuşağa geçen yoksulluk ve çalışan genç 
yoksulluğu, kayıt dışı çalışan, ağır iş koşulları yine istihdamın tek başına 
gençlerin ekonomik sorunlarını dahi  çözmekte  yeterli olamayacağını 
gösterecek kadar önemli ve yaygın olgulardır. Diğer yandan ev içi ve dışı 
yaşam alanlarının kısıtlı olması; farklı kültür ve kimlik arayışlarının 
toplumda hoş görülmemesi, gençlerin okul dışı zamanlarını 
değerlendirebilekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, aile ve okul dışında 
sosyalleşebilecekleri gençlik merkezi gibi onlar için yaratılmış alanların çok 
kısıtlı olması ya da bu alanlarda söz haklarının olmaması gibi geniş bir 
yelpazeye yayılan sorunlardan söz edilebilir. Genç işsizliğinin azaltılmasının 
yukarıda sayılan diğer sorunların çözümünde yegane kritik eşik olduğu 
önerilmemekle birlikte, bu makalede incelenecek olan genç işsizliğinin 
boyutunun sorunların ağırlaşmasında önemli bir faktör olarak karşımıza 
çıktığını söylemek mümkündür.   
 
Gençlerin karşı karşıya oldukları sorunlar dünyada da gündemini 
korumaktadır. Dünya Bankası, 2007 Dünya Kalkınma Raporu’nun temasını 
“Kalkınma ve Gelecek Nesil” olarak seçmiştir. Raporda işsizlik dışında, 
yoksulluk, sağlık, aile kurmak, yurttaş olmak sorunları tartışılmaktadır. 
Genç işsizliği de, dünyada önemli bir sorun olarak görülmektedir. 15-24 
yaş aralığında 1 milyar genç yaşamaktadır. Bunların % 89’u gelişmekte 
olan ülkelerdedir. Bunlardan yaklaşık 657 milyonu işgücüne katılırken 85 
milyon genç işsizdir (www.ilo.org/youth). Tüm dünya için işsizlik sorunun 
küçük bir kısmıdır. 300 milyona yakın istihdam edilen genç çalışan yoksul 
kategorisinde kabul edilebilir. Bir başka deyişle, çalışan gençlerin %50’den 
fazlasının çalışan yoksul olarak kabul edilmesi mümkündür (ILO, 2006a). 
Tüm dünyada istihdam olanağına kavuşan gençlerin arasında kısa süreli 
çalışma, sosyal güvenliksiz çalışma durumları, ağır iş koşulları, gençlerin 
yetenek ve niteliklerin işte kullanılmaması, gençlerin işgücü piyasasına 
katılımının düşük olması yaygındır. Genç işsizliğinin boyutu BM, Dünya 
Bankası ve ILO’nun ortaklığıyla “Gençlik İstihdam Ağı” oluşturulmasına 
neden olmuştur (ILO, 2006b). Bu ağın gençlere istihdam yaratmaya 
yönelik çalışmalarına Türkiye de katılacağını ve gençlerin istihdamına 
yönelik ulusal bir strateji oluşturacağını 2006 yılında taahhüt etmiştir 
(www.ilo.org/yen). Ancak Türkiye’nin henüz oluşmuş ve paydaşlarla 
tartışılmış bir gençlik istihdamı stratejisi yoktur. 
 
Gençlik ile ilgili yapılan çalışmalarda gençliğin yaş aralığı ile ilgili olarak 
farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Eurostat verilerinde kullanılan genç 
tanımı 15-24 yaş grubunu kapsamaktadır. Alt gruplar olarak ta 15-19 ve 
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20-24 alınmaktadır. Ancak tüm dünyada ve Türkiye’de 15-24 yaş 
grubunun eğitimde kalma süresi uzamıştır. Bu nedenle 25-29 yaş 
grubunda bir çok uluslararası çalışma ve istatistikte genç yaş grubu içinde 
ele alınmaktadır. Özellikle yüksek lisans eğitimlerinin artması bu yaş 
grubunda da okula gitme süresini uzatmakta işgücüne katılım gittikçe 
daha geç yaşlarda olmaktadır. Bu çalışmada incelenmeye çalışılan 
konuların özelliklerine bağlı olarak farklı yaş grupları dikkate alınmıştır.  
 
Türkiye’de işsizliğin dinamiklerini inceleyen az zayıda çalışma 
bulunmaktadır (Gürsel ve Tunalı, 2006; Gürsel vd., 2002 ve 2004; 
Taymaz ve Özer, 2004; Dünya Bankası, 2005; ILO, 2003)). Bu 
çalışmalarda genç işsizliğine de kısmen yer verilmektedir. Bu çalışmanın 
amacı öncelikle Türkiye için bir genç işsiz profili çizip bunun yetişkin 
işsizden farkını görmek, bu farklılığın nedenlerini inceleyebilmek ve 
nihayet işgücü politikalarında “gençliği merkeze alan” (meanstreaming 
youth) bir yaklaşım geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. İşgücü 
politikalarında gençliği merkeze alma yaklaşımını, “Gençler için Beyaz 
Sayfa’da” (http://ec.europa.eu/youth/ whitepaper/index_en.html) söz 
edilen gençlere etkin vatandaşlık, özerklik, anlamlı eğitim, politika üretme 
sürecine aktif katılım anlamına gelecek olan bireysel yetkinlikler 
kazandırılmasının ve güçlendirilmesinin bir parçası olarak görüyoruz.  
 
Çalışmada önce “genç işsizliği” değişik alt yaş grupları, cinsiyet, yerleşim 
yeri, eğitim durumu, dezavantajlı gençler gibi nitelikleri itibariyle incelenip 
kimlerin genç işsiz  olduğu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Elverdiği ölçüde 
verileri ve göstergeleri biraraya getirip, genç işsizliğinin çeşitli boyutlarını 
göz önüne sermek amaçlamaktadır.  
 
Çalışmanın ikinci bölümünün başında genç işsizliği ile yetişkin işsizliğinin 
ilişkisi ekonometrik sınamalar yapılarak genel işgücü piyasasının genç 
işsizliği üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada daha sonra 
genç işgücü arzına ilişkin olarak gençlerin işgücüne katılım oranları, 
çalışmama nedenleri ele alınmıştır. Bu incelemelerde genç işgücü talebi ile 
ilgili bazı noktaları aydınlığı kavuşturabilmek amacıyla gençlerin hangi 
sektörlerde çalıştığı, kayıtlı mı kayıt dışı mı çalıştığı gibi sorular da ele 
alınmıştır. İkinci bölüm ekonomik büyümenin genç ve yetişkin yaş 
gruplarının istihdamı üzerindeki etkilerinin incelenmesi ile son bulmuştur. 
Tüm çalışma boyunca yerleştirilen kutularda sonuçlar ve öneriler 
bulunabilir. 
 
Türkiye’de önemli bir işsizlik sorunu yaşanmaktadır. Gençlerin işsizliği ise 
yetişkin işsizliğinin üzerindedir. Bu bir çok ülkede böyle olmakla beraber 
Türkiye’de genç işsizliğinde yıllar içinde bir iyileşme olmamaktadır. 
Kimlerin genç işsiz olduğunu sorusunun aydınlatılması genç işsizliğini 
etkileyen genç işgücü arzı ve talebinin de ele alınmasını gerektirmektedir. 
Bu çalışma genç işgücü arz ve talebinin tüm unsurlarının derinlemesine 
incelemek amacında değildir. Özellikle işgücü talebinin temel unsuru 
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olarak işgücü maliyetlerinin gençlik alt grupları açısından  incelenmesi 
başka bir çalışmanın konusu olarak kapsam dışında bırakılmıştır.   
 
Türkiye’de gençlerin işgücü piyasasındaki sorunlarını sadece işsizlikle sınırlı 
tutmak yukarıda sayılan nedenlerle doğru değildir. Özellikle cesareti 
kırıldığı için işgücüne katılmayan gençler, dezavantajlı gençler, eğitimden 
işe geçişte gençlerin karşılaştıkları sorunlar ve çalışan gençlerin 
yoksulluğu, eksik istihdamı ve çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar 
ayrıca araştırılması gereken önemli konuların başında gelmektedir.  
 
 
A. KİMLER GENÇ İŞSİZ? 
 
I) KİMLER GENÇ İŞSİZ? GENÇ İŞSİZLİĞİNİN BOYUTU: 
 
Genç işsizliğinin boyutunu incelemek için önce genç işsizlik oranını verecek 
olan genç işsizin genç işgücüne oranına bakmak yararlı olacaktır (Genç  
İşsizlik Oranı = Genç İşsiz/ Genç İşgücü).  Toplam işsizlik oranı Türkiye’de 
% 11’ler civarında iken gençlerde bu oran % 20’ler civarında çıkmaktadır. 
Burada tarım ve tarım dışında çalışan ve genç erkek ve kadın olmak üzere 
tüm gençlerden söz ediyoruz.   

 
Gençlerin işsizlik oranının yetişkin işsizlik (15+) oranından daha yüksek 
çıkması Türkiye’de işgücü piyasasının en önemli özelliklerinden biridir ve 
bu gözlem başka ülkeler için de geçerlidir.  
 

Çizim I.11: Genç ve Yetişkin İşsizlik Oranları 
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İşsizlik oranını yaş gruplarına göre sıralarsak en yüksek işsizlik  20-24 yaş 
grubunda çıkmaktadır.    15-19 yaş grubunun işsizlik oranı azalmaktadır. 
25-29 yaş grubunda ise işsizlik oranı daha da düşmektedir. 15 yaş üzeri 
toplam işsiz oranı ise en düşük olanı çıkmaktadır. Yaş gruplarına göre 
işsizlik oranı, en tepede 20-24 yaş grubu bulunmak üzere ters U’yu 

                                                 
1 Aksi belirtilmedikçe veri kaynağı TÜİK Hane Halkı İşgücü veri tabanıdır. 
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andırıyor denilebilir2. Genç işsizliğinin yetişkin işsizliğinden yüksek olması 
ve ters U şeklindeki işgücü piyasasına başkaca ülkelerde de 
rastlanmaktadır (Higgins, 1997).  
 
Gençler arasında 20-24 yaş grubunun işsizlik oranının en yüksek 
çıkmasının nedeni olarak okuldan henüz mezun olmuş, yeni iş arayanların 
deneyimsizlikleri, uygun iş bulmalarının süre alması, lise mezunlarının 
mesleki formasyonlarının eksik olması,  üniversiteden yeni mezun 
olanların ücret beklentilerinin yüksek olması gibi faktörler belirtilebilir. 
 
Genç işsizliği ile toplam işsizlikteki gelişmelerin yıllar itibariyle önemli bir  
parallelik gösterdiği söylenebilir3.  1988 ile 2000 arasında yetişkin işsiz 
oranı oldukça sabit kalmıştır. Çeşitli genç yaş gruplarının işsizliği ise 1994 
krizini oluşturan koşullardan daha çok etkilenmiştir. 2001 krizinin her yaş 
grubunda  işsiziliği artırıcı etkisi Çizim I.1’ de görülmektedir. Krizin genç 
yaş grubunun işsizliğini daha çok artırdığı izlenebilir. 2001 yılında  % 
6’lardan 2006 yılında % 11’lere çıkan yetişkin işsizlik oranı son yıllarda 
yaşanan yüksek büyümeye rağmen azalmamaktadır. Aynı akibeti yaşayan 
genç yaş grupları arasında ise 20-24 yaş grubunun işsizliğinde son yıllarda 
bir azalma görülmektedir.  
 
Türkiye ekonomisinde tarım kesiminin istihdam ağırlığı dikkate alındığında 
analizin tarım dışı kesim için yapılması işsizlikteki gelişmeleri yorumlamak 
açısından önemli olmaktadır. Türkiye’de tarım sektöründe işsizlik yok 
gibidir. Bunun temel nedeni Türkiye’de tarımda eksik istihdamın ve küçük 
aile işletmeciliğinin yaygın olmasıdır. VIII. alt başlıkta inceleneceği gibi 
köylerde oturan çalışan nüfusun içinde kadınların % 85 ücretsiz aile işçisi 
olarak, erkeklerin % 70’i ücretsiz aile işçisi ya da kendi hesabına çalıştığını 
belirtmektedir.  
 
Tarım dışı dikkate alınarak işsizlik oranları hesaplandığında ortaya çıkan 
işsizlik toplam işsizlik oranından yüksektir. Bunun temel nedeni, yukarıda 
belirtildiği gibi, tarım kesiminde işgücünün tümü istihdam ediliyor kabul 
edilmesindendir. Tarım sektöründe işsizlik oranının düşük olması toplam 
işsizliği düşük göstermekte ve işsizlik sorununun boyutu gözlerden 
kaçmaktadır. Türkiye’de tarım dışı isşizlik oranı 2003 yılında % 15’e 
ulaşmıştır. 2003 sonrası yüksek büyümeye rağmen işsizlik çok az 
gerilemiştir (Çizim I.2). 

 
 
Çizim I.2: Genç ve Yetişkin İşsizlik Oranları, Tarım Dışı 

                                                 
2 Bu ters U şeklindeki işgücü piyasasına başkaca ülkelerde de rastlandığının belirtildiği bir 
makale için bkz. Higgins, 1997. 
3 Genç ve yetişkin işsizliğinin paralel gelişimi VII. alt başlıkta incelenecektir. 
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Tarım dışı genç işsizlik oranına bakıldığında gerek 15-19 gerek 20-24 yaş 
grubundaki gençlerin işsizlik oranı da yükselmiş ve 2003’te % 27’lere 
ulaşıp 2006’da % 22’ye düşmüştür. Bu oran çok ciddi bir işsizlik oranıdır. 
Özellikle 15-19 yaş grubunun  tarım dışı işsizlik oranları dikkate aldığında, 
bu yaş grubunun işsizlik oranı 20-24 yaş grubunun işsizlik oranına kadar 
yükselmiştir. 
 
 
Tarım dışı işsizlik rakkamları dikkate alındığında Türkiye’nin 2006 yılı için  
yetişkin işsizlik oranı % 13’e; 15-19 yaş grubu için % 22.5’e ve 20-24 yaş 
grubu için % 23.8’e yükselmektedir4. Bu oranlar genç işsizliği ile mücadele 
için ekonomik ve sosyal politikaların birlikte tasarlanmalarını gerektirecek 
kadar büyüktür. Türkiye’nin tüm paydaşlarla tartışılmış bir gençlik 
istihdamı stratejisine ihtiyacı vardır. 
 
 
II. KİMLER GENÇ İŞSİZ? KADIN/ERKEK: 
 
İşsizlik oranının, yine tarım ve tarım dışı ayrımına dayalı olarak, genç 
kadın ve erkekler arasındaki gelişimini ayrı ayrı olarak ele aldığımızda  
(Tablo II.1), kadın işsizlik oranınında bir düşme trendinden söz etmek 
mümkündür. Ancak kadın işsiz oranı erkek işsiz oranının üzerindedir. 
Örneğin genç kadınların işsizlik oranı son yıllarda % 30’larda seyrederken, 
genç erkeklerin işsizlik oranı % 20’lere düşmektedir.  
 
Genel olarak kadın işsizlik oranında, özel olarak genç kadın işsizlik 
oranında daha sık ve keskin dalgalanmalar görüldüğü söylenebilir. Ayrıca, 
tarım dışı işsizlikte % 18 yetişkin kadın işsizliği oranına karşı % 28.6 genç 

                                                 
4 Bu oranın içinde eksik istihdam yoktur. Eksik istihdam edilen gençler de dikkate alınırsa 
bu oran biraz daha yükselecektir. 
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kadın işsizliği işsizliği görülmektedir. Bu oran sırasıyla % 12 yetişkin erkek 
işsizliği,  % 20 genç erkek işsizliği olmaktadır. 

 
Türkiye’de en yüksek işsizlik tarım dışı genç kadınlarda görülmektedir. 
Türkiyede tarım dışı kadın işsizliği tarım dışı erkek işsizliğinden daha 
yüksektir ve tarım dışı genç kadınların işsizlik oranı tarım dışı yetişkin 
kadınların işsizlik oranından daha yüksektir. 
 
Örneğin Tablo II.1’den görülebileceği gibi 2001 krizi her iki cinsiyetin 
işsizlik oranını ciddi bir şekilde artırmıştır. En keskin işsizlik artışı gerek 
genç kadınlarda, gerek genç erkeklerde 15-19 yaş grubunda yaşanmıştır. 
 
 
Tablo II.1. Tarım Dışı İşsizlik Oranları 
  Kadın   Erkek   

  15-19  20-24  15+ 
15-
19  

20-
24  15+ 

1988 51.3 45.8 33.8 27.3 23.8 10.9 
1989 45.4 41.9 30.9 26.8 22.9 11.9 
1990 44.7 38.7 28.4 24.8 23.7 11.3 
1991 39.5 33.0 25.2 26.0 26.9 12.7 
1992 34.6 33.6 23.1 25.8 27.0 12.6 
1993 40.5 35.6 24.9 26.5 29.0 12.6 
1994 38.0 32.7 23.5 26.5 25.2 12.5 
1995 35.1 32.3 21.8 25.9 23.8 11.1 
1996 32.8 28.7 18.5 20.9 22.6 9.8 
1997 36.1 30.3 20.7 19.7 21.1 9.2 
1998 31.8 25.5 18.5 19.4 22.3 9.7 
1999 35.3 27.5 19.6 19.9 23.6 10.6 
2000 23.1 21.7 14.4 16.3 19.7 8.8 
2001 33.4 26.5 18.0 22.5 23.7 11.7 
2002 34.3 29.1 20.7 24.0 27.1 13.8 
2003 34.1 30.9 21.3 25.3 27.4 13.7 
2004 30.5 32.3 20.1 24.9 26.4 13.6 
2005 29.4 29.1 19.1 22.8 23.3 12.7 
2006 28.7 28.6 18.3 20.4 21.6 11.8 

 
Benzer sonuçlara Çizim II.1’den de ulaşılabilmektedir. Bu çizimde,  1988-
2006 dönemi için kadın ve erkek işsizlik oranları birbiriyle 
karşılaştırılmaktadır. Nüfusun tümü ele alındığında, kadın işsizlik oranının 
erkek işsizlik oranına bölümüyle elde edilen orantının genel olarak bir 
değeri civarında hesaplandığı görülmektedir. 1989-1990 yıllarında görülen 
artıştan sonra oranda 2001-2003 arası değerler erkek işsizliğine göre 
kadın işsizliğinde olumlu bir gelişme yaşandığını göstermektedir. Ancak 
son bir kaç yıl içinde bu sayının bir artış trendine girdiği izlenimi 
uyanmaktadır. Genç nüfus için hesaplanmış olan orantıların ilk yıllarda 
yetişkinler için geçerli olan değerlerin ciddi miktarda altındayken son 
yıllarda bu farkın kapanmış olması işsizlik açısından genç kadınlar aleyhine 
bir gelişmenin yaşanmaya başladığını göstermektedir.  
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Türkiye’de ister kadın ister erkek genç işsizliğinin uzun yıllardan beri 
yetişkin işsizliğinin iki katı çıkması genç işsizliğini azaltmak için Türkiye’de 
yeterli politikalar uygulanmadığını göstermektedir. Gençler açısından 
ortaya çıkan bu ortamdan genç kadınlar daha olumsuz etkilenmektedirler. 
Gençleri ve özellikle genç kadınların işsizliğini azaltmak için özel politikalar  
tasarlamak yerinde olacaktır. 
 
Çizim II.1: Genç ve Yetişkin Kadın İşsiz/Erkek İşsiz Karşılaştırması 
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Genç işsizliğinin yetişkin işsizliğinden yüksek olması bir çok ülke için 
önemli bir işgücü piyasası özelliğidir (O’Higgins, 1997). Türkiye’nin genç 
işsizlik oranının diğer ülkelerle karşılaştırılması Tablo II.2’de 
gösterilmektedir. Genç işsizlik oranı Türkiye’de AB-15 ve OECD 
ortalamaları ile karşılaştırılınca yüksek çıkmakta ve 1994-2004 arası artış 
göstermektedir. Özellikle AB’nin son genişlemesi ile AB’ye dahil olan 
ülkelerden olan Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya’da genç işsizliği 
Türkiye’ninkinden daha yüksektir ve 1994-2004 arası artış göstermektedir. 
AB-15 üyesi olup ta genç işsizliği Türkiye’den yüksek olan Finlandiya, 
Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya gibi ülkeler mevcuttur, ancak bu 
ülkelerde, Türkiye’den farklı olarak, genç işsizliği 1994-2004 arası düşüş 
göstermektedir.  
 
Türkiye’de kadın işsizlik oranının diğer ülkelere ve erkek işsizliğine göre 
daha düşük olmasındaki (Tablo II.2) en önemli neden Türkiye’de nüfusun 
önemli bir bölümünün tarımda çalışıyor olması ve kadınların tarımda 
istihdam oranının çok yüksek olmasıdır. Bu yapı, uluslararası 
karşılaştırmalar yapıldığında Türkiye’nin özellikle kadın işsizlik oranlarının 
düşük çıkmasına katkıda bulunmaktadır. Diğer yandan Tablo II.1’den 
hesaplanabileceği gibi, Türkiye için 2004 yılı tarım dışı işsizlik oranları 15-
24 yaş grubu için ortalama % 27, kadın için % 31, erkek için % 25 olarak 
düşünülürse genç işsizliğinin, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye 
için önemli bir düzeyde olduğu görülebilir.  
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Tablo II.2: Genç (15-24) İşsizlik Oranı 
                 Genç İşgücünün yüzdesi olarak,                                           

 Toplam  Kadın Erkek 
  1994 2004 1994 2004 1994 2004 

Avusturalya  6.2  1.7 15.7  1.1 16.7 12.2 
Avusturya  4.8  6.5  5.2  6.4  4.5  6.6 

Belçika  21.8  17.5  23.4  19.5  20.5  15.8 
Kanada  15.9  13.4  13.7  11.8  17.9  14.9 

Çek Cumhuriyeti  8.7  20.4  9.8  19.5  7.9  21.1 
Danimarka  10.2  7.8  10.2  7.1  10.2  8.5 
Finlandiya  34.1  20.8  30.7  19.4  37.1  22.2 

Fransa  27.5  22.7  31.7  24.2  24.1  21.6 
Almanya  8.2  11.7  8.3  9.7  8.2  13.3 

Yunanistan  27.7  26.5  36.9  35.7  19.8  18.7 
Macaristan  20.9  15.5  16.5  14.4  24.6  16.2 

İzlanda  11.5  8.1  10.1  6.8  13.0  9.3 
İrlanda  24.2  8.1  22.5  7.4  25.4  8.7 
İtalya  30.5  23.5  36.5  27.2  26.3  20.7 

Japonya  5.5  9.5  5.3  8.3  5.6  10.6 
Güney Kore  7.2  10.0  6.0  8.9  9.2  11.7 

Lüksemburg  7.9  18.3  7.2  23.4  8.5  13.7 
Meksika  7.1  6.4  8.3  7.8  6.5  5.6 

Hollanda  10.2  7.8  9.4  7.8  10.9  7.9 
Yeni Zellanda  15.0  9.3  14.3  10.1  15.5  8.7 

Norveç  12.6  11.7  12.1  10.7  13.1  12.6 
Polonya  32.6  40.8  34.7  43.3  30.8  39.0 
Portekiz  14.1  15.3  16.3  17.6  12.3  13.5 

Slovakya  27.3  32.7  26.5  30.8  28.0  34.2 
İspanya  42.9  22.0  50.1  26.4  37.4  18.7 
İşveç  22.7  17.0  19.9  16.1  25.3  17.8 
İsviçre  6.0  7.7  6.5  7.3  5.4  8.0 

Türkiye  16.0  19.7  13.4  18.9  17.5  20.1 
Birleşik Kırallık  16.2  10.9  12.6  9.9  19.2  11.8 

ABD  12.5  11.8  11.6  11.0  13.2  12.6 
G7*  13.2  12.7  12.7  11.9  13.7  13.5 

AB-15*  20.8  16.5  21.9  17.0  19.8  16.0 
OECD Toplamı*  14.3  13.5  14.3  13.3  14.3  13.7 

* Bölgeler sadece bu tabloda görülen ülkeleri kapsamaktadır.   
Kaynak: Eurostat           

 
 
III. KİMLER GENÇ İŞSİZ? EĞİTİMLİLER/ EĞİTİMSİZLER : 
 
Yaş grubu 15-24 olunca mezun olunan okulun ağırlıklı olarak lise olması 
beklenir bir durumdur (Tablo III.1). 25-29 yaş grubundaki işgücü ile 30+ 
yaş grubundaki işgücünün eğitim durumu  karşılaştırıldığında, 25-29 yaş 
grubundaki toplam işgücünün % 31.6’sı üniversite mezunu çıkarken, 15+ 
yaş grubundaki işgücünün % 21.6’sı üniversite mezunudur.  Toplam 15 + 
işgücünün % 61’i lise altı eğitim almış iken 25-29 yaş grubunda % 48.8 
lise altı eğitim almıştır.  
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Türkiye’de genç işgücünün eğitim düzeyi yetişkin işgücünün eğitim 
düzeyine göre belirgin şekilde yükselmiştir. Bir başka deyişle işgücü 
pazarına yeni girenlerin eğitim düzeyi yükselmektedir. Bu gelişme eğitimli-
nitelikli işgücü gerektiren sektörlere doğru olacak bir yönelime altyapı 
sağlayabilecektir, bu sektorlerde istihdam sağlanamadığı durumda ise 
nitelikli-eğitimli işgücünün işsizlik oranı yükselebilecektir.  
 
Türkiye’de istihdam edilenlerin ortalama eğitim düzeyi düşüktür. İstihdam 
edilenlerin (15+) üniversite mezunu olanları % 12.4, lise mezunu olanları 
%20.9, lise altı % 61.4 çıkmaktadır.  Gençlerde ise özellikle 25-29 yaş 
grubunda istihdam edilenler arasında  üniversite mezunu olma % 27.6’ya 
lise mezunu olma % 48.5’e yükselmektedir. 25-29 yaş gurubunda lise altı 
eğitim almış olma oranı % 21.5’e düşmektedir.  
 
Ancak işsizlerin eğitim durumu verileri incelendiğinde5,   20-24 yaş 
grubundaki işsizler ele alındığında bunların % 18.5’nin üniversite mezunu 
olduğu anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle Türkiye’de, bir yandan üniversite 
eğitimi olan işgücü oranı artarken diğer yandan genç (20-24) işgücü içinde 
üniversite mezunu olanların işsizlik oranı yüksektir.  
 
20-24 yaş grubundaki işsizler içindeki üniversite mezunlarının yüksek 
olması Türkiye’de yeni yüksek eğitimini tamamlamış genç işgücü 
istihdamında sorunlar olduğunu göstermektedir.  
 
Genç işsizlerin önemli bir bölümü okuldan yeni mezun olmuş, askerlik 
hizmetini yeni tamamlamış, aileleri ile oturan  ve bu gibi nedenlerle ilk kez 
iş arayanlar olduğu tahmin edilebilir. İşgücü piyasasından aranan 
niteliklere uygun olmama, deneyimsizlik, bu konularda yol gösterici 
kurumların eksikliği ve ücret beklentilerinin yüksek olması genç üniversite 
mezunlarının işsiz kalmalarının nedeni olmaktadır.   
 
Diğer yandan, Tablo III.1’de görüldüğü gibi, gerek 20-24 yaş grubunun 
gerek 25-34 yaş grubununun lise ve yüksek okul mezunu işsizlerinin oranı 
yetişkinlerin lise ve yüksek okul mezunu işsizlerin oranından daha 
yüksektir. Üniversite mezunu olmak ilk iş arayan gençlerde işbulma için bir 
avantaj teşkil etmemekte, yüksek eğitim ileriki yaşlarda iş bulmak için 
yararlı olmaktadır. Yetişkinlerde üniversite mezunu olup işsiz olma oranı 
düşmektedir. Dolayısıyla eğitim işsizlik riskini ilk iş aramalarda 
düşürmemekte ve etkisini ileriki yıllarda göstermektedir. Gürsel vd., 
2004’e göre lise mezunları en yüksek uzun dönemli işsizlik oranına 
sahiptir. Üniversite mezunları ikinci en uzun işsizlik oranına sahiptir.  Bu 
oran lise altı mezunlar için en düşük seviyede çıkmaktadır.  Yüksek eğitimli 
işgücü, daha yüksek maaşla çalışan, iş beklentileri daha yüksek olan, lise 

                                                 
5 Bu istatistiklerde 25-29 ayırımı olan veriler yoktur. 
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mezunları ise beklentileri yüksek ancak kalifikasyonları yetersiz olan grubu 
oluşturarak en yüksek bekleme oranına ulaşmaktadırlar.  
 
Eğitim uzun dönemde işsiz kalma riskini düşürmektedir. Ancak Türkiye’de 
yeni mezun olan, lise ve üzeri eğitim almış yüksek sayıdaki genç 
işgücünün istihdam olanaklarının düşük olduğunu görülmektedir. Özellikle 
eğitimden istihdama geçişi kolaylaştıracak kurum ve politikalara gerek 
olduğu, örgün eğitim sisteminde edinilen niteliklerin işgücü piyasasının 
ihtiyaçları ile uyuşmadığı konusu ön plana çıkmaktadır.  
 

Tablo  III.1: İşgücünün Eğitim Durumu, 2006 

  

Okur 
yazar 
degil 

Lise 
altı 

Lise 
mezunu 

Üniversite 
mezunu 

işgücü         
15-19 2.3 70.8 26.4 0.5 
20-24 1.6 50.6 34.4 13.4 
25-29 1.4 48.8 31.6 18.1 
15+ 5.0 61.0 21.6 12.4 
istihdam         
15-19 2.5 73.2 24.0 0.4 
20-24 1.7 53.0 33.2 12.1 
25-29 2.3 21.5 48.5 27.6 
15+ 5.3 61.4 20.9 12.4 
İşsizler         
15-19 1.4 59.8 38.5 1.0 
20-24 1.0 40.9 39.5 18.5 
25+ 2.8 63.4 22.2 11.6 
25-34 1.4 53.0 29.3 16.2 
15+ 2.2 57.7 28.1 12.0 
 
 
Özellikle eğitimli gençlerin ilk işlerine girmeden önce bekleme sürelerinin 
uzun olması üniversite sisteminde yapılacak bir reformun önemini 
vurgulamaktadır. Uzun yıllar öncesinde açılmış olan yüksek kontenjanlı bir 
çok bölüm, devlet okulu olması nedeniyle, üniversite sınavı sonunda 
dolmakta, işgücü piyasasında ihtiyaç olan çeşitli yükseköğrenim 
programları ise yetersiz kalabilmektedir. Türk eğitim sisteminde işgücü 
piyasasının ihtiyaçlarına göre şekilenmiş meslek lisesi ve meslek yüksek 
okulu yapılanması çok yetersizdir.  YÖK, uygulamaya ve meslek 
kazandırmaya yönelik “Meslek Yüksek Okulu” ve “Uygulamalı Bilimler 
Fakülteleri” nin yerel iş ve piyasalara gömülü hale getirilmesi gerektiğini; 
bu okullardaki eğitimlerinin kurulacak “Ulusal Meslek Standartları Kurumu” 
ile işbirliği halinde çalışması gerektiğini önermektedir (YÖK, 2007).  
 
Uluslararası karşılaştırmalar yapıldığında gelişmiş ülkelerde eğitim 
düzeyinin artması ile birlikte işsizlik oranının düştüğü görülmektedir 
(O’Higgins, 1997).  Çizim III.1 bir çok ülke için 20-29 yaş grubundaki 
gençlerin eğitimde olmayanlarının ve işsiz olanlarının eğitim durumlarını 



 12 

vermektedir. Bu tabloya göre, gelişmiş ülkelerde, eğitim düzeyi 
yükseldikçe işsizlik oranı düşmektedir. Ancak Türkiye’de tam tersi bir 
sonuç çıkmaktadır. Bir başka deyişle Türkiye’de eğitiminin tamamlamış 
olan 20-29 yaşı arasındaki gençler arasında, ilköğretim ve lise öncesi 
okulların mezunu olanların işsiz kalma olasılığı, lise ve yüksek öğrenim 
görenlerin işsiz kalma olasılığından daha düşüktür.  
 
Çizim III.1: Eğitimde olmayan işsizlerin toplam nüfus içindeki oranları  
                  (20-29 yaş grubuna göre, 2003) 
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Kaynak: OECD, 2006 

 
Ancak bu konu bir sonraki alt başlıkta kadın/erkek, tarım dışı işgücü/ tarım 
işgücü ayırımına göre tekrar ele alınacaktır. Özellikle tarımda çalışan 
eğitimi düşük olan gençlerin ağırlıklı şekilde ücretsiz aile işçisi olarak 
istihdamının yüksek olması Türkiye’nin genç ve eğitimli işgücü 
istihdamında var olan sorunları büyütmektedir.  
 
IV. KİMLER GENÇ İŞSİZ? ŞEHİRDE/KÖYDE YAŞAYAN : 
 
Bu alt başlıkta daha önce eğitim ve cinsiyete göre hangi gençlerin işsiz 
olduğuna ilişkin yaptığımız incelemeye bu kişilerin köyde ya da şehirde 
yerleşik olmaları da eklenecektir. Bu alt başlıkta 2000 Nüfus Sayımı 
verilerinden6 yola çıkılarak şehirde veya köyde yerleşik7; çalışan veya 
                                                 
6 TÜİK 2000 Nüfus Sayımı’ndan % 5 örneklem oluşturmuştur. Bu örneklemde 3.400.000 
örnek üzerinden 2000 Nüfus Sayımı’nın sorularına alınan cevaplar ayrıntılı 
incelenebilmektedir.  Bu verileri kullanma ve yorumlama konusunda değerli 
meslektaşımız Murat Güvenç’in katkılarını burada teşekkürle anmak isteriz.  
7 TÜİK 2000 Nüfus Sayımı’nda köy 2000’den fazla kişinin yaşadığı ve belediye teşkilatı 
olmayan yerleşimleri kapsamaktadır.  Nüfus Sayımı’nın verilerinde köy olarak geçen 
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çalışmayan8 genç kadınların ve erkeklerin eğitim durumları yaş gruplarına 
göre ele alınacaktır.  Böylece, bu alt başlıkta daha önce eğitim ve cinsiyete 
göre hangi gençlerin işsiz olduğuna ilişkin yaptığımız incelemeye, 2000 
Nüfus Sayımı verilerinden yararlanılarak, bu kişilerin köyde ya da şehirde 
yerleşik olmaları da eklenebilecektir.  
 
Şehirde yaşayan ve çalışan kadınların 15-19 yaş grubundakilerinin 
toplamına 100 dediğimizde bu oranın % 2.2’si okuma yazma bilmiyor, % 
61.1’i orta ve öncesi okul mezunu, % 36.1’i lise ve dengi okul mezunu, % 
0.6’sı yüksek okul mezunu olarak görülmektedir. Tablo IV.1.a’ dan somut 
bir sonuç çıkarabilmek için 20-24 ve 25-29 yaş gruplarını yorumlayalım:  
20-24 yaş grubundaki şehirli ve çalışan kadınların % 46.7’si lise ve dengi, 
% 25.5’i yüksek okul mezunudur. 25-29 yaş grubunda olup şehirli çalışan 
kadınlara baktığımızda % 31.0 lise ve dengi, % 42.2 üniversite mezunu 
olduğu görülmektedir. 
 
25-29 yaş grubuna köyde yerleşik ve çalışan kadınlar açısından 
baktığımızda (Tablo IV.1.c) bunların % 75.25’inin orta ve dengi okul 
mezunu olduğunu % 3.01’inin yüksek okul mezunu olduğunu görmekteyiz.  
 
Tablo IV.1.a: ?ehirli Çal??an Kad?nlar?n E! itim Durumu Tablo IV.1.b: ?ehirli Çal??mayan Kad?nlar?n E! itim Durumu

15-19 20-24 25-29 30+ Toplam 15-19 20-24 25-29 30+ Toplam

Okuma yazma yok 2.2 0.9 0.9 5.1 3.0 Okuma yazma yok 4.8 6.6 8.8 26.8 18.8

Okul bitirmedi  ya da ilk 

ve orta dengi 61.1 26.6 23.2 31.2 32.7

Okul bitirmedi  ya da 

ilk ve orta dengi 70.4 57.3 70.2 61.8 63.5

Lise ve dengi 36.1 46.7 31.0 24.6 32.1 Lise ve dengi 24.3 30.7 16.9 8.8 14.9

Yüksek okul ve dengi 0.6 25.5 42.2 36.2 30.3 Yüksek okul ve dengi 0.3 5.3 3.9 2.4 2.7

Y. Lisans ve Doktora 0 0.3 2.8 2.9 1.9 Y. Lisans ve Doktora 0 0.04 0.11 0.09 0.07

Toplam 100 100 100 100 100 Toplam 100 100 100 100 100

Tablo IV.1.c: Köylü Çal??an Kad?nlar?n E! itim Durumu Tablo IV.1.d: Köylü Çal??mayan Kad?nlar?n E! itim Durumu

15-19 20-24 25-29 30+ Toplam 15-19 20-24 25-29 30+ Toplam

Okuma yazma yok 12.94 12.35 15.36 42.08 31.24 Okuma yazma yok 1.10 4.22 6.76 50.03 27.51

Okul bitirmedi  ya da ilk 

ve orta dengi 80.33 74.97 75.25 54.72 63.11

Okul bitirmedi  ya da 

ilk ve orta dengi 81.22 43.87 65.22 39.99 54.79

Lise ve dengi 6.67 10.34 6.30 2.14 4.30 Lise ve dengi 17.41 41.35 19.26 6.39 14.08

Yüksek okul ve dengi 0.06 2.33 3.01 1.00 1.29 Yüksek okul ve dengi 0.23 10.35 8.58 3.40 3.48

Y. Lisans ve Doktora 0.00 0.01 0.08 0.06 0.05 Y. Lisans ve Doktora 0.00 0.11 0.12 0.12 0.08

Toplam 100 100 100 100 100 Toplam 100 100 100 100 100
  

Kaynak: TÜİK 2000 Nüfus Sayımı 

 
Konuyu çalışmayan kadınlar açısından incelediğimizde, örneğin 25-29 yaş 
grubundan şehirli çalışmayan kadınlara baktığımızda (Tablo IV.1.b) bunları 
% 70.2’sinin orta ve altı okul mezunu oldukları görülmektedir.  
 
Köyde yerleşik 25-29 yaş grubundaki kadınların çalışmayanlarının eğitim 
durumuna baktığımızda (Tablo IV.1.d) % 65.22’sinin orta ve altı eğitim 
almış oldukları görülmektedir. Köyde yerleşik çalışmayan kadınlarıın lise ve 
üstü eğitim almış olanlarının oranı sırasıyla % 19.3 ve % 8.5 iken,  şehirde 
                                                                                                                                                         
yerlerde yerleşik insanların  % 82’si tarım ile uğraşmaktadır. Şehirde yerleşiklerin ise % 
4’ ü tarımla uğraşmaktadır. Dolayısıyla şehir-köy ayırımı tarım-tarım dışı ayrımı için 
gösterge olarak kabul edilebilir. 
8 Nüfus Sayımı’nda çalışmayanlar işgücüne katılmayan ve işsizlerin tümünü içermektedir. 
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yerleşik çalışmayan kadınların lise ve üstü eğitim almış olanlarının oranı 
sırasıyla % 16.9 ve % 2.4’tür.  
 
Şehirde yaşayan ve çalışan erkeklerin 15-19 yaş grubundakilerinin 
toplamına 100 dediğimizde bu oranın % 1.6’sı okuma yazma bilmiyor, % 
75.8’i orta ve öncesi okul mezunu, % 22.4’ü lise ve dengi okul mezunu, % 
0.2’sı yüksek okul mezunu olarak görülmektedir. Tablo IV.2.a’ dan somut 
bir sonuç çıkarabilmek için 25-29 yaş grubunu yorumlayalım: 25-29 yaş 
grubunda olup şehirli çalışan erkeklere baktığımızda % 53.3 orta okul 
mezununa karşı % 15.5 üniversite mezunu erkeğin çalıştığı görülmektedir. 
Şehirde yaşayan aynı yaş grubundaki kadınlar arasında çalışanların 
üniversite mezunu olanların % 42.4’lik bir orana sahip olduğu hatırlarsak 
kadınların şehirlerde iş bulabilmek için daha iyi eğitimli olmaları gerektiği 
sonucuna varabiliriz. 25-29 yaş grubuna köyde yerleşik ve çalışan erkekler 
açısından baktığımızda (Tablo IV.2.c) bunların % 72.3’ünün orta ve dengi 
okul mezunu olduğunu % 7.4’ünün yüksek okul mezunu olduğunu 
görmekteyiz.  
 
20-29 yaş grubu için eğitimli kadınların şehirlerde işbulma şanslarının 
yüksek olduğu görülmektedir. Köyde iş bulmak için kadınların eğitime 
ihtiyaç duymadıkları söylenebilir. Eğitim düzeyinin düşük olması, şehirde 
yaşayan kadınların çalışamama nedenlerinden biridir. Eğitimli genç 
kadınların köylerde işbulmak açısından şansları şehirdeki kadınlara göre 
düşüktür. Genç kadınların şehirlerde iş bulmak için genç erkeklere göre 
daha eğitimli olmaları gerekmektedir. 
 
 
Tablo IV.2.a: ?ehirli Çal??an Erkeklerin E! itim Durumu Tablo IV.2.b: ?ehirli Çal??mayan Erkeklerin E! itim Durumu

15-19 20-24 25-29 30+ Toplam 15-19 20-24 25-29 30+ Toplam

Okuma yazma yok 1.6 1.3 0.8 1.9 1.6 Okuma yazma yok 1.8 2.7 5.1 11.1 7.2

Okul bitirmedi  ya da 

ilk ve orta dengi 75.8 54.5 53.3 58.4 58.4

Okul bitirmedi  ya da 

ilk ve orta dengi 70.1 32.3 55.8 70.3 64.1

Lise ve dengi 22.4 35.9 29.4 22.0 25.4 Lise ve dengi 27.8 55.1 27.8 11.8 22.8

Yüksek okul ve dengi 0.2 8.2 15.5 16.4 13.7 Yüksek okul ve dengi 0.3 9.8 10.9 6.4 5.7

Y. Lisans ve Doktora 0.0 0.1 0.9 1.3 0.9 Y. Lisans ve Doktora 0.0 0.1 0.4 0.3 0.2

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tablo IV.2.c: Köylü Çal??an Erkeklerin E! itim Durumu Tablo IV.2.d: Köylü Çal??mayan Erkeklerin E! itim Durumu

15-19 20-24 25-29 30+ Toplam 15-19 20-24 25-29 30+ Toplam

Okuma yazma yok 4.8 3.3 3.1 11.3 8.6 Okuma yazma yok 0.6 1.9 4.6 31.2 11.9

Okul bitirmedi  ya da 

ilk ve orta dengi 80.8 66.7 72.3 76.7 75.4

Okul bitirmedi  ya da 

ilk ve orta dengi 78.7 21.9 39.1 55.3 60.9

Lise ve dengi 14.3 25.6 17.1 7.5 11.7 Lise ve dengi 20.4 62.5 37.0 7.8 22.3

Yüksek okul ve dengi 0.1 4.4 7.4 4.2 4.2 Yüksek okul ve dengi 0.3 13.6 18.8 5.4 4.8

Y. Lisans ve Doktora 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 Y. Lisans ve Doktora 0.0 0.1 0.5 0.2 0.1

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  

Kaynak: TÜİK 2000 nüfus sayımı 

 
Konuyu çalışmayan erkekler açısından incelediğimizde, örneğin 25-29 yaş 
grubundan şehirli çalışmayan erkeklere baktığımızda (Tablo IV.2.b) bunları 
% 55.8’inin orta ve altı okul mezunu oldukları görülmektedir. 25-29 yaş 
grubu açısından ve eğitim düzeyi açısından değerlendirildiğinde, şehirde 
çalışan erkek ile çalışmayan erkeğin orta ve dengi altı okul mezunu ve lise 
ve dengi okul mezunu olanların aralarında işbulma açısından bir fark 
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yoktur. Ancak şehirde yerleşik çalışmayan erkekler ile çalışan erkeklerin 
üniversite mezunu olma açısından aralarında bir fark görülmektedir. 
Örneğin 25-29 yaş grubundaki şehirde yaşayan erkeklerin çalışanlarının % 
15.5’i yüksekokul mezunu iken, çalışmayan erkeklerin % 10.9’u yüksek 
okul mezunudur (Tablo IV.2.a ve b).  Yüksek eğitimli genç erkeklerin 
köylerde iş bulmak açısından şansları şehirdeki erkeklere göre düşüktür 
(Tablo IV.2.d).  
 
Şehirde çalışan erkeklerin köyde çalışan erkeklere göre daha eğitimli 
oldukları anlaşılmaktadır. Şehirde yerleşik genç erkeklerin arasında 
üniversite mezunlarının çalışma oranları daha yüksektir. 
 
Şehirlerde işsizlik çok yüksektir ve şehirlere yönelik hem işgücünün 
eğitimini artırıcı hem de istihdam dostu ekonomi politikaları birincil 
önemlidir. İkinci bölümde inceleyeceğimiz gibi, tarımdan önemli 
çözülmeler olmaktadır. Ayrıca gençler tarım sektöründen uzaklaşmaktadır. 
Ancak hala kırsal bölgelere yönelik istihdam yaratma stratejileri (özellikle 
tarım-dışı) ve altyapı yatırımları ve verimlilik artışı,  gündemdeki önemini 
korumalıdır. Ayrıca, kırsal yerlere yönelik istihdam artırma politikaları, yine 
ikinci bölümde inceleyeceğimiz gibi, sosyal güvenlikten yoksun ve ücretli 
aile işçisi olarak çalışan genç kadınların yoksulluklarını azaltıcı etki 
yaratmak için de gereklidir.  
 
 
V. KİMLER GENÇ İŞSİZ? MESLEKİ EĞİTİM VE EŞLEŞTİRME 
KURUMLARINA BAŞVURANLAR: 
 
Bu bölümünde ele aldığımız cinsiyet/yerleşim ve eğitimle ilgili göstergeler 
(ve ikinci bölümde ele alacağımız genç kadınların işgücüne katılım 
oranlarındaki beklenen artış ve tarımın çözülmesi ile şehirlerda yaşanacak 
genç işgücü göçü) gençlerin işbulmak için eğitim ihtiyacının artacağına 
işaret etmektedir. Türkiye’de gençlerin meslek liselerinden çok lise ve 
buradan üniversitelere giderek eğitim alma eğilimi ağır basmaktadır. Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 2005 yılında, göre çağ nüfusunun % 64’ü normal 
lisede okurken % 36’sı meslek lisesinde okumaktadır (imam hatip liseleri 
dahil). Ayrıca, mesleki eğitim lisesi mezunu gençlerinde normal lise 
mezunu gençlerde olduğu gibi işsizlik oranı yüksektir (Gürsel vd., 2004).  
 
Meslek liselerine talebin artırılabileceği ve buradan mezunlara işgücü 
piyasasında talebin yaratılabileceği bir reform Türkiye için önemlidir.  
 
İşgücü piyasasında, okuldan işe geçişte işsiz gençlere  hizmet veren ve 
içiçe geçmiş iki tür işleve yönelik destek/rehberlik kurumlarının önemli yeri 
olduğunu görüyoruz (ILO, 2006a). Bu işlevlerden  birincisi işgücü 
piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, örgün eğitimin dışında,  mesleki ve 
uygulamalı eğitim vermek, ikincisi ise iş arayanlarla işçi arayanları 
buluşturmak/eşleştirmektir. Bu kurumlar, ekonomide işçi talebi 
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olmamasından kaynaklanan işsizlik sorunun dışında, uygulamalı mesleki 
eğitim ve deneyim yetersizliğinden dolayı işsiz kalan gençlere yönelik 
çalışmaktadırlar. 
 
Bu alt başlıkta, Türkiye’de bu gençlere yönelik örgün sistemi dışında kalan 
uygulamalı mesleki eğitimler veren kurumların neler olduğunu, iş arama 
sürelerinin kısalması, iş arayanlarla işçi arayanların buluşturulduğu, işgücü 
piyasasının ihtiyaç ve taleplerine göre gençlere yeni nitelikler ve deneyim 
kazandırmaya yönelik eğitim çalışmaların teşvik edildiği kurumların neler 
olduğunu incelemeye çalışacağız. Bu incelemeyi yapmamızın amacı, bu tür 
çalışmaların, aktif işgücü politikaları çerçevesinde, genç işsizliğini 
azaltmakta başvurulan öne önemli araçlardan biri haline gelmiş olmasıdır.  
 
Hane halkı işgücü verileri göre, Türkiye’de, 2006 yılında,  işsizler arasında 
lise altı eğitim görmüş 15-19 yaş grubunda 175.000, 20-24 yaş grubunda 
240.000 genç vardır. Bunlar işgücü piyasasının en kırılgan kesimi olarak 
düşünülebilir.  
 
AB’de genç işsizliğini azaltmak için ve gençlere nitelik kazandırmak ile ilgili 
kurumları eğitim bağlantılı ve mesleki deneyimle bağlantılı önlemler olarak 
iki başlıkta toplamak mümkündür: Eğitim bağlantılı olanlar arasında ikinci 
şans ve akşam okulları okuldan ayrılmış olanlara yönelik tamamlayıcı bir 
yoldur. Programlarda genelde mesleki pratik, formel eğitim ve formel 
olmayan (non-formel) öğrenme yöntemi uygulanır. Erken okul bırakma 
oranının düşük olduğu Danimarka, Finlandiya ve Slovenya gibi ülkeler 
arasındaki yaklaşımlar daha çok önleyici olarak nitelendirilebilir, yani 
nitelikler arası geçişi artıran eğitimler, kişiselleştirilmiş rehberlik gibi. 
Yunanistan’da (14-24 yaş arası nüfusun %6’sı akşam okullarına kayıtlıdır) 
öncelikle bireyselleşmiş destekleyici eğitim; İngiltere de ise yoğun 
rehberlik eğitimi ön plandadır  (Walter ve Pohl, 2005)9. İnglitere’de iş 
arama tazminatı karşılığı kısa dönemli istihdam ve eğitim olanaklarının 
genç işsizlere sunulduğu yeni bir program 1998 yılından itibaren 
yürürlüktedir (Kemp, 2005).  
 
Okullarını erken terk etmiş ya da iş bulabilecek bir nitelik kazanamamış 
gençler için mesleki deneyime yönelik dört tip önlem sayılabilir:  Birçok AB 
ülkelesinde düşük nitelik düzeyiyle ve işgücü piyasasındaki yanlış 
eşleşmelerle baş etmek için meslek eğitimi ve staj  sistemi bulunmaktadır 
ya da varolanlar modernize edilmeye çalışılmaktadır.  Bazı ülkeler küçük 
ölçekli çıraklık sistemleri geliştirmektedirler. Bunlardan bazıları mesleki 
okul temelli eğitim ve staj sistemini modernize etmeyi amaçlamaktadır 
(Danimarka). Bazılarında hazırlayıcı ve ön-mesleki önlemler olarak 
adlandırılan gençlerin pratik yapmasını ve yaparak öğrenmelerini sağlayan 
örnekler olarak vardır ((‘Bağlantı Kurma’ (İngiltere) ve ‘Üretim Okulları’ 
(Danimarka); ‘Mesleki Hazırlık Kursları’ (Avusturya)). Bazılarında 

                                                 
9 AB ülkelerinde genç işsizlere yönelik aktif işgücü politikaları kapsamında 2000’lerden 
önce yapılan uygunlamaların kapsamlı bir özeti Gündoğan, 2001’de bulunabilir.  
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doğrudan işbulma kurumları tarafından yönetilen işgücü piyasasındaki staj 
eğitimi, bir meslek eğitim ‘kültürü’ yaratma yolunda ilk adım olarak 
kullanılmaktadır (Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Romanya, Slovakya, 
Slovenya, İspanya, İngiltere). Gençlerin enformel becerilerinin tanınması 
formel niteliklerin eksikliğini dengelemeye yönelik “Tanıma, Geçerlilik ve 
Sertifika Merkezi” (Portekiz) başarılı uygulamalara örnek olarak 
verilmektedir (Walter ve Pohl, 2005).  
 
Türkiye’de kamu ve özel olmak üzere yaygın eğitim kurumları olarak 
adlandırılan, eşleştirme yapmayan, sadece eğitim veren kurumlar vardır 
(Tablo V.1). Bunlardan özel kurumların tümü özel dershaneler ve sürücü 
kursları olup çalışmanın kapsamı dışıdır. Resmi kurumlardan halkevleri 
toplum merkezi olarak çalışmakta mesleki ve uygulamalı eğitim ve 
işbulmada eşleştirme işlevleri bulunmamaktadır. Esas olarak özürlülere 
eğitim yapan kurumları da çıkarınca 739 adet kurumda mesleki eğitim 
yapılmaktadır. Ancak katılımcı öğrenci sayısı açısından hesaplandığında, 
(örgün eğitim kurumlarınca açılan meslek okullarının katılımcıları da 
katınca) 447.418 kişinin bu tür eğitimlerden yararlandığı görülmektedir. 
Bunların yaş gruplarına göre dağılımı bulunmamaktadır. Tabloda “Mesleki 
Eğitim Merkezi” olarak görülen çıraklık eğitiminin gençlere yönelik olduğu 
bilinmektedir. Burada eğitim gören 309.962 genç bulunmaktadır. 
  
 Tablo V.1: 
 

Yaygın Eğitim Kurumları   (2004/'05 Öğretim 
Yılı Sonu)   

Öğrenci Kurum / Merkez Türü                                                               Kurum 
sayısı Toplam Erkek Kadın 

Yaygın Eğitim Toplamı                                                                      9 630 3 886 638 2 216 081 1 670 557 

Özel Yaygın Eğitim Toplamı                                                                
(Özel dershaneler ve sürücü 
kursları) 

 7 646 2 116 550 1 325 941  790 609 

Resmi Yaygın Eğitim Toplamı                       1 984 1 770 088  890 140  879 948 

Halk Eğitimi Merkezi                    924 1 312 618  574 937  737 681 

Meslekî Eğitim Merkezi                                           
(Esas olarak çıraklık eğitimi)                                                                                                                  351  309 962  262 605  47 357 

Kız Teknik Genel Müdürlüğü 
Top.                                  366  74 428  4 751  69 677 

Erkek Teknik Genel 
Müdürlüğü   22  1 186   325   861 

Özel Eğitim Genel Müdürlüğü                                                          
(Esas olarak engellileriin 
eğitimi)  

  321  10 052  6 532  3 520 

Meslek Kursları                                                        
(Eğitim kurumları tarafından 
açılan) 

-  61 842  40 990  20 852 

Kaynak: TÜİK, Yaygın Eğitim İstatistikleri, www.tuik.gov.tr   
 
Bunun dışında Belediyelerin bu tür meslek edindirme kursları olduğu 
bilinmektedir. Bu tür örneklerden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 
sürdürülen (İSMEK) eğitimlerdir. İSMEK, 2006 – 2007 eğitim döneminde, 
198 kurs merkezinde 97 farklı branşta 155 bin kişiye eğitim olanağı 
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sağlamıştır. Eğitim konuları bilgisayar, yabancı dil, bahçıvanlık, berberlik, 
modelistlik, cilt bakımı, terzilik, ev hizmetleri, fotoğrafçılık, gazetecilik, 
girişimcilik, hazır giyim, kuaförlük, Osmanlı mutfağı, radyo programcılığı 
ve sunuculuğu, sinema-televizyon, stilislik, takı tasarımı, trikotaj, yardımcı 
annelik ve hasta bakıcılığı vb.dir. Bu hizmetler sadece gençlere yönelik 
değildirler ve genellikle bir işe yerleştirme hedefleri yoktur. Ancak 
ulaştıkları katılımcı sayısı bakımından önemlidir. Verilen eğitimlerden bir 
çoğu uzun sürelidir ve uygulama içermektedir (www.ismek.org). 
 
Türkiye’de kamu kurumları ve belediyelerce mesleki ve uygulamalı 
eğitimler verilmektedir. Bunlardan gençlere yönelik olduklarını 
öngörebildiklerimizin sayısı ihmal edilemeyecek büyüklüktedir. Bu 
kurumlarda eğitim görmüş gençlerin ne kadarının iş bulduğuna ilişkin veri 
yoktur. Bu nedenle bu kurumlarda kazandırılan niteliklerin işgücü 
piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu olup olmadıklarını değerlendirmek 
mümkün olmamakta ve ek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
Türkiye’de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işsizlerle iş arayanlar arasında 
buluşturma işlevini ve eğitimler yolluyla nitelik kazandırma işlevini yerine 
getirmeye yönelik bir kurumdur. Bu kurum özel olarak gençlere yönelik 
değildir. Bu kurumun verdiği hizmetlerin gençlere yönelik olanları yaş 
gruplarına göre verilerin bulunduğu iş başvurusu ve işe yerleştirme 
konularında bulunmaktadır (Tablo V.2).  
 

Tablo V.2: 2005 Yılında Başvuranların ve Yerleşenlerin Yaş  Gruplarına Göre Dağılımı 

15 – 19 20 -24 25 -29 
         

30+   Toplam   
Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Toplam 

 Başvuranlar                 
Sayı 15162 12730 89181 42521 100508 33922 175421 47258 380272 136431 516703 
% 2.9 2.5 17.3 8.2 19.5 6.6 34.0 9.1 73.6 26.4 100.0 
 Yerleştirilenler                 
Sayı 1930 1032 13354 4206 25182 3709 28476 3796 68942 12743 81685 
% 2.4 1.3 16.3 5.1 30.8 4.5 34.9 4.6 84.4 15.6 100.0 
 Yerleştirilenler/Başvuranlar           
  12.7 8.1 15.0 9.9 25.1 10.9 16.2 8.0 18.1 9.3 15.8 
Kaynak: Türkiye İş Kurumu, İstatistik Yıllığı,  2005            
 
Gerek başvuranların, gerek işe yerleşenlerin % 25’i 15-24 yaş 
grubundadır. Başvuranların ortalama % 16’sı işe yerleştirilebilmiştir. Tüm 
oranlar kadınlar için çok düşük. Genç yaş grubunun iş arama kanallarını 
geliştirmek ve kolaylaştırmak için özel çaba göstermek ve münhasıran 
gençlere yönelik kurumlar gereklidir. Genç kadınlar başvurma oranı da çok 
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düşük. Genç kadınlar için ayrıca özel çaba gerekmektedir 10. Genç işsizliği 
ile ilgili İŞKUR’un yaklaşımı gençlerin öncelikli hedef olarak alınması ve 
gençlere yönelik prgramların yaygınlaştırılması olarak ifade edilmektedir 
(Ata, 2007). 
 
Türkiye’de işgücü piyasasında gençlere yönelik kurumsallaşma sağlamak 
gerekmektedir. Münhasıran gençlere yönelik eğitim, eşleştirme ve 
rehberlik  kurumların olması gençlerin başvurularını artırmak, cesareti 
kırılmış ve dezavantajlı gençleri teşvik etmek açısından yaralı olacaktır. 
Gençler için özel olarak tasarlanmış eğitim ve iş eşleştirme merkezleri 
gelişmiş ülkelerde çok yaygındır. Bu tür kurumların genç işsizliği 
konusunda veri/bilgi toplama kanalı olma işlevleri de çok önemlidir.  
 
Türkiye’de işsiz gençlerin ne kadarının iş alanı olmadığı için, ne kadarının 
eğitim ve deneyimleri olmadıkları için, ne kadarının iş arama kanallarını 
bulamadıkları için işsiz kaldıklarını ele alan bir araştırma yoktur. Ayrıca 
işgücü arzı ve talebinin türdeş olmaması nedeniyle uyumsuz eşleşmenin 
nelerden kaynaklandığnı inceleyecek yeterince veri yoktur11.  
 
Türkiye’de kimler işsizdir sorusunu cevaplandırırken varolan yaygın 
mesleki eğitim kurumlarının  ya da eşleştirme kurumlarının verilerinden 
yola çıkarak değerlendirmede bulunmak mümkün değildir. Bu konuda ek 
çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  
 
 
VI. KİMLER GENÇ İŞSİZ? DEZAVANTAJLI GENÇLER 
 
Türkiye için “kimler genç işsiz?” sorusu sorulduğunda, bildik cinsiyet, 
eğitim düzeyi  ve bölgesel farklılıklara bakmak yeterli olmayacaktır. 
“Dezavantajlı gençler “ olarak tanılanabilecek gençler için ayrı politikalar 
tasarlamak gereklidir. Dezavantajlı gençlik kavramı gençlerin etnik ve 
kültürel kimlikleri, ailelerin yoksulluğu, göç etmek zorunda kalmış olması, 
engelli olması, eğitim olanaklarının ve kalitesinin düşük olduğu bölgelerde 
oturması, erken okulu terk etmek zorunda kalmış olması gibi durumlara 
maruz kalmış gençleri tanımlamaya yönelik kullanılmaktadır. Yukarıda 
sayılan ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi dezavantajların üstüste bindiği 
durumlarda ise sosyal bir dışlanmışlıktan söz edilebilir (Estivill, 2003).  
 
“Dezavantajlı gençler kavramı” gençlerin kendi bireysel 
“motivasyonsuzlukları”nın ötesinde gençlerin dezavantajlı olmalarında 

                                                 
10 Örneğin “Daha İyi Yaşam Seçenekleri” programı Hindistan’da kent çevrelerindeki 
gecekondularda ve kırsal alanlarda genç kadınlara üreme sağlığı, bilgisayar, vb. mesleki 
eğitimler sağlamaktadır (Dünya Bankası, 2007). 
11 Bu konuda var olan bir rapor “İşgücü Piyasası Beceri İhtiyaçları İncelemesi Raporu”, 
2005’tir. Rapor işgücü piyasasının talep yönünü ele alan  bir araştırmaktadır 
(www.iskur.gov.tr). 
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toplumun yapısal sorunlarının etkisine vurgu yapmak için kullanılmaktadır. 
Dezavantajlı gençliğe yönelik bir perspektif oluşturabilmek için öncelikle  
dezavantajların yalnızca bireysel  donanım eksikliğine bağlamak ve 
bireyleri sorumlu tutmaktan kaçınmak gerekmektedir. Bu nedenle 
toplumsal yapıdan kaynaklı yapısal ihtiyaçların dikkate alınması 
gerekmektedir. Ancak, dışlanmışlığın etnik, cinsel tercih vb gibi çok 
boyutluluğu hatırlandğında, farklı bireysel ve kurumsal ihtiyaçların da 
dezavantajlı gençlere yönelik politikalar oluşturulmasında dikkate alınması 
gerekir. Bu anlamda dezavantajlı gençlik için istihdama geçiş yolları salt 
bir işgücü piyasası ile ilgili  nitelik ve eğitim uyumsuzluğu olarak 
anlaşılamayacağı gibi sosyal içermeye yönelik gençlik politikalarının 
uygulanması da gündeme gelmektedir (Estivill, 2003; Yurttagüler, 2007;  
Walter ve Pohl, 2005; McGrath, 2002). 
 
Bu nedenle, genç işsizliğinin incelendiği bu çalışmanın kapsamı nedeniyle, 
dezavantajlı gençlerin özellikle işgücü piyasalarına uyumu açısından 
değerlendirilmesi, önerilecek politikaların sosyal içermeyi azaltıcı etki 
yaratması  perspektifi ihmal edilmeden,  yapılmaya çalışılacaktır.  
 
Yukarıda sayılan dezavantajların  gençlerin işgücü piyasası ile ilişkileri 
açısından en önemli sonuçları uzun dönemli işsizlik, yoksulluk ve erken 
okul bırakma olarak tanımlanmaktadır. Genç işsizlik oranlarını daha önce 
ele almıştık.  Çizim VI.1’de erken okul terketme oranları görülmektedir.  
 
Çizim VI.1: 15-24 yaş aralığında olup okulu terk edenlerin oranı, 2004 
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AB (25) ülkelerinin ortalama erken okul bırakma oranı % 15.6’dır. Okulu 
erken bırakma oranında ise alt sınır % 4.2 ile Slovenya’ya üst sınır ise 
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%39.4 ile Portekiz ve %42 ile Malta’ya  aittir. Türkiye’de bu oran yine 
Eurostat verilerine göre % 54.6’dır. Genç  yoksulluğu ise, yine Eurostat 
verilerinde  gelirin medyan değerinin % 60'ının altında gelir elde etmek 
olarak tanımlanmakta ve 2004 yılı için,  AB (25) için 19, AB (15) için 20, 
Türkiye için % 26 verilmektedir. Tanım gereği yüksek gelir farklılıklarının 
olduğu ülkelerde genç yoksulluğu yüksek çıkabilmektedir. Örneğin Çek 
Cumhuriyetinde genç işsizliği 9 iken, Fransa’da 16, Birleşik Kırallık’ta ve 
Bulgaristan’da 18, Hollanda ve Romanya’da 20, İspanya ve Polonya’da 21 
çıkmaktadır.  
 
İşgücü piyasası ile ilgili olarak dezavantajlı gençleri tanımlamak için 
başvurulan en temel üç gösterge olan işsizlik, erken okul bırakma ve genç 
yoksulluğu açısından Türkiye’nin değerleri oldukça kötüdür. 
 
Türkiye’de dezavantajlı gençlere yönelik merkezlere olan ihtiyaçla ilgili bir 
kestirim yapabilmek çok zordur. Çünkü bunlar arasında aynı zamanda 
yoksul, göç etmiş, eğitimsiz, farklı etnik kimlik taşıyan dolayısıyla bir çok 
dezavantajı üstüste binmiş bu anlamda sosyal dışlanmış geç sayısına 
ulaşmak çok kolay değildir. 2000 Nüfus Sayımı’nda yer alan sorular 
içinden  15–19, 20-24  yaş grubunda, 5 yıl önce göç yaşamış, işsiz ya da 
işgücüne katılmayan, lise altı okul mezunu, hanedeki kişi sayısı 6 ve üzeri, 
evdeki oda sayısı 2 ve daha az ve banyosu konutunun dışında olan ya da 
hiç olmayan gençlerin sayısı ve illere göre dağılımına bakılabilir. 
 
Tablo VI.I: Çeşitli dezavantajlı tanımlarına göre gençlerin sayısı 

        İşsiz/işgücüne katılmayan     

    İşsiz/işgücüne katılmayan 5 yıl önce göç etmiş     

    5 yıl önce göç etmiş Lise altı okul mezunu İşsiz/işgücüne katılmayan 
    Lise altı okul mezunu Hane kişi sayısı 6 ya da çok Lise altı okul mezunu 
    Hane kişi sayısı 6 ya da çok Oda sayısı iki ya da az Hane kişi sayısı 6 ya da çok 
    Oda sayısı iki ya da az Banyo dışarıda/yok Oda sayısı iki ya da az 

    15-19 20-24 15-19 20-24 15-19 20-24 
01. ADANA   440 260 280 120 7,720 3,160 
02. ADIYAMAN  120 20 60 20 1,520 480 
03. AFYON  20 20 0 0 440 140 
04. A� RI  140 20 80 20 1,760 360 
05. AMASYA  0 20 0 0 140 40 
06. ANKARA  420 460 40 60 3,660 1,520 
07. ANTALYA  540 120 160 20 2,660 700 
08. ARTV� N  20 0 0 0 120 140 
09. AYDIN  140 20 80 0 1,060 300 
10. BALIKES� R  140 60 0 0 660 440 
11. B� LEC� K  40 0 40 0 120 60 
12. B� NGÖL  0 0 0 0 360 80 
13. B� TL� S  60 40 40 40 2,080 640 
14. BOLU  20 40 20 0 220 160 
15. BURDUR  0 0 0 0 100 60 
16. BURSA  360 180 80 0 1,160 660 
17. ÇANAKKALE  0 40 0 0 200 80 
18. ÇANKIRI  20 0 0 0 560 120 
19. ÇORUM  0 20 0 0 420 180 
20. DEN� ZL�   120 20 20 0 640 120 
21. D� YARBAKIR  320 280 60 60 6,060 2,640 
22. ED� RNE  40 0 20 0 340 280 
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23. ELAZI�   40 0 40 0 1,020 340 
24. ERZ� NCAN  40 0 0 0 300 0 
25. ERZURUM  80 120 40 40 2,220 580 
26. ESK� � EH� R  100 40 100 0 580 200 
27. GAZ� ANTEP  640 360 340 160 9,080 3,840 
28. G� RESUN  40 40 0 0 520 140 
29. GÜMÜ� HANE  20 0 0 0 220 100 
30. HAKKAR�   0 0 0 0 700 200 
31. HATAY  400 40 220 20 4,720 1,520 
32. ISPARTA  40 120 20 120 360 280 
33. � ÇEL  1,100 340 640 180 6,720 2,160 
34. � STANBUL  2,540 1,920 240 280 11,940 6,840 
35. � ZM� R  580 500 120 100 4,180 2,220 
36. KARS  20 20 0 0 760 60 
37. KASTAMONU  60 20 0 0 320 160 
38. KAYSER�   160 60 40 40 1,660 500 
39. KIRKLAREL�   40 20 0 0 320 160 
40. KIR� EH� R  60 40 60 20 180 40 
41. KOCAEL�   500 180 160 40 2,080 660 
42. KONYA  180 60 100 20 1,400 520 
43. KÜTAHYA  40 20 0 0 260 40 
44. MALATYA  20 0 0 0 1,260 300 
45. MAN� SA  160 140 40 20 1,240 700 
46. K.MARA�   60 40 60 0 2,060 580 
47. MARD� N  60 100 0 40 3,960 1,780 
48. MU� LA  180 60 20 20 620 160 
49. MU�   60 20 40 20 1,520 520 
50. NEV� EH� R  60 0 0 0 420 80 
51. N� � DE  60 20 20 0 540 200 
52. ORDU  60 20 40 0 880 340 
53. R� ZE  0 0 0 0 0 20 
54. SAKARYA  80 40 0 20 900 580 
55. SAMSUN  40 100 20 40 940 360 
56. S� � RT  60 20 20 20 720 280 
57. S� NOP  0 0 0 0 220 40 
58. S� VAS  40 20 0 0 920 320 
59 TEK� RDA�   240 180 60 0 840 460 

60. TOKAT  20 60 0 20 680 260 
61. TRABZON  20 40 0 0 1,280 260 
62. TUNCEL�   0 0 0 0 60 60 
63. � ANLIURFA  160 120 120 100 6,420 3,660 
64. U� AK  40 20 0 0 140 40 
65. VAN  100 60 60 0 1,820 660 
66. YOZGAT  120 40 100 20 380 140 
67. ZONGULDAK  20 60 0 0 420 160 
68. AKSARAY  0 0 0 0 360 60 
69. BAYBURT  40 0 0 0 240 0 
70. KARAMAN  100 0 60 0 500 120 
71. KIRIKKALE  0 20 0 0 320 280 
72. BATMAN  200 40 80 0 2,220 880 
73. � IRNAK  340 120 20 40 1,840 720 
74. BARTIN  0 0 0 0 120 20 
75. ARDAHAN  20 0 20 0 560 140 
76. I� DIR  80 0 80 0 900 180 
77. YALOVA  60 20 0 0 240 60 
78. KARABÜK  0 20 0 0 60 100 
79. K� L� S  0 20 0 20 1,020 220 
80. OSMAN� YE  60 40 40 20 1,880 400 
81. DÜZCE  100 40 20 0 840 240 

  Türkiye 12,300 7,000 4,020 1,760 120,880 48,300 

Kaynak: TÜİK, 2000 Nüfus Sayımı                                                                     
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Türkiye’de, elde edilebilecek veriler ışığında değişik dezavantaj tanımlarına 
bağlı olarak, 6.000 ile 170.000 arasındaki 15-24 yaş grubunda kalan 
gençten dezavantajlı diye söz edebiliriz.  
 
Sayı olarak karşılaştırılması zor bile olsa, AB sosyal fonlarından da 
yararlanarak İrlanda’da dezavantajlı gençlere yönelik kurulan merkezler 
(YouthReach) bu konuda başarılı bir örnektir. YouthReach İrlanda’da  15-
19 yaş grubundaki gençlere genel eğitim, meslek eğitim ve iş deneyimi 
bileşimi sunmayı hedeflemektedir.  İrlanda da var olan bu merkezler en 
dezavantajlı kesimlerin oturduğu şehir ve kırsal alanlarda kurulmuştur. 
YouthReach kendisini şöyle tanımlamaktadır:  Örgün  eğitimi başaramamış 
ya da sürdürememiş gençler için bir öğrenme ortamı yaratmak, bireyi bir 
bütün olarak algılayarak,  katılımcı merkezli, takım çalışmasını ve eğitmen 
ile eşit ve yakın ilişki kurulmasını öne çıkaran, kaılımcıların kendini 
ifadelerine olanak sağlayan, mesleki bilgiler yanısıra kişisel gelişime 
yönelik iletişim becerileri, sağlık, vatandaşlık gibi konularda farkındalık 
yaratan, katılımcıların kendine kimliklerine, kendi yapabildiklerine saygı 
duymalarını  sağlayan, derslere devamı teşvik eden, eğlenceli ve 
arkadaşça bir ortamda, sınav ve not kaygından çok başarıyı ön plana 
çıkaran, süre ve içerik olarak katılımcının ihtiyaçlarına dayalı olacak şekilde 
tasarlanmış esnek bir arkadaş. 
 
Dezavantajlı gençlere yönelik çalışmalar yapan merkezlerin gençlerin 
güçlenmelerine katkı yaparak  sosyal içermeye yönelik sonuçlar 
sağlayabilmeleri önemlidir12. Sosyal içerme söz konusu olunca, 
merkezlerin çalışmalarına yönelik iki önemli yaklaşım ortaya çıkmaktadır. 
Birincisi gençlerin güçlendirilmesi, ikincisi ise konunun sadece piyasa-
yönelimli bir “geçiş süreci” olarak algılanmamasıdır (McGrath, 2002). 
Güçlendirme önemlidir  çünkü dezavantajlı gençler sadece işbulmak 
konusunda güçsüz değildirler aynı zamanda yurttaş olarak toplumsal 
kararlara katılımda, yurttaş olarak haklarını savunmak, bağımsız bireyler 
olmak ve toplumsal değişimin öncüsü olmak açısından da güçsüzdürler. 
Gençler eğitim, beceri gibi beşeri sermayelerini geliştirmek kadar sosyal 
ilişkiler kurmak, ağlara katılmak gibi sosyal sermayelerini de geliştirmek 
ihtiyacındadırlar (Edmonton Social Plan, 2005). 
 
Bu merkezlerin sadece işgücü piyasasına/yetişkinliğe ‘geçişe’ 
odaklanmaları bu gençlerin yetişkin olana değin yapacakları herşeyin 
piyasada işe yaraması açısından değerlendirilmesine neden olacak ve 
gençlerin toplumsal yaşama  katılım ile ilgili kendi farklı yol ve 
yordamlarını anlamsız hale getirecektir (McGrath, 2002). Gençlerin 
yaratıcılıkları, hayalleri ya da projeleri sadece işbulmak için sahip olmaları 
gereken yaratıcılık anlamında algılanmamalıdır, ne de gerçekleştirdikleri 
tüm ekip çalışmaları ve sosyal çalışmalar iş bulmakta onlara yardımcı 
olacak bir özgeçmiş maddesine indirgenmelidir. Burada kastedilen işgücü 
                                                 
12 Dışlanmışlar arasında, gençlerin yetişkinlere göre daha fazla dışlanmışlık hissettiklerini 
gösteren bir çalışma için bkz. Adaman ve Keyder, 2006. 
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piyasasının ihtiyaçlarına indirgenmemiş bir özgürlük ve eleştirellik 
ortamında kendilerini geliştirme şanslarının onlara verilmesidir. Türkiye de 
(bir çok başka ülkede olduğu gibi) okul ve aile bu ortamı gençlere 
sağlamakta oldukça yetersiz kalmaktadır13.  
 
 
Türkiye’de dezavantalı gençlere yönelik merkezlere de ihtiyaç vardır. Bu 
merkezler sosyal içermeye yönelik te katkıda bulunabilirler: Bu  katkı 
öncelikle dezavantajlı gençlerin güçsüz oldukları birçok alanda 
güçlendirilmesine yönelik olmalıdır: Toplumsal kararlara katılmaları, 
bağımsız bireyler olabilmeleri, toplumsal değişimin öncüsü olabilmeleri, 
yaratıcılıklarını ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri, bireysel gelişme ve 
sosyalleşmelerine olanak bulabilmeleri   vb. 
  
Tüm bu güçlendirme çalışmalarının dezavantajlı gençlerin  işgücü 
piyasasına/yetişkinliğe ‘geçişine’ odaklanmamaları, gençlerin toplumsal 
yaşam ile ilgilerinin, katılım ve yaratıcılıklarının tek değerlendirme 
kriterinin “piyasada bir değeri olmaya” indirgenmeyeceği özgürlük ortamı 
olarak kurgulanmaları (kendileri tarafından)  önemlidir.  
 
 
Bu tür merkezlerin bütçeleri kısmen uluslararası sosyal fonlardan 
karşılanabilir. Bu tür merkezlerin faaliyetlerinin bir diğer temel kaynağı 
belediyelerin bütçeleri olabilir. Diğer yandan işsizlik fonundaki finanse 
edilir. Kamu kaynaklarından faiz dışı fazlada sağlanabilecek çok küçük bir 
azalmadan finanse edilebilir. Bu merkezler özellikle eğitim ve staj 
faaliyetlerinin düzenlenmesinde üniversiteler, meslek odaları, STK’lar ve 
özel söktör tarafından insan kaynağı ve finansal kaynak konusunda 
desteklenebilir. Türkiye’de genç işsizlik oranları ve sürekliliği, sadece 
firmaların ya da devletin iş yaratması ile mücadele edilebilecek boyutta 
değildir. Bu sorun tüm dünya için geçerlidir, bu nedenle sosyal koruma 
kurumlarının yaygınlaştırıması ile birlikte düşünülmeli (ILO, 2003), sosyal 
yardım harcamalarından desteklenebilmelidir 14.   
 

                                                 
13 Gençlerden beklenen her türlü nitelik donanımı ile işyerlerinde işçilerden beklenen post-
fordist üretim sistemine uyumlu işgücünün niteliğindeki değişimlerin benzerliği 
konusunda bkz. Ertürk, 2006. 
14 Türkiye’de işsizlik sigortası fonunda birikmiş olan 2007 ortalarında 26 milyar YTL 
bulunmaktadır (www.iskur.gov.tr). İŞKUR tarafından  işsizlik sigortası kapsamında 
işsizlere yönelik olan eğitimlerin kaynağı İşsizlik Sigorta Fonu’dur. Kırsal kesimnden 
şehirlere göç eden ve gecekondulara yerleşen genç kadınlara yönelik İŞKUR’un yaptığı 
mesleki eğitimlerin kaynağı UNICEF’tir. Dünya Bankası ve bütçe kaynaklı “İstihdam ve 
Eğitim Projesi”, Dünya Bankası’ndan sağlanan krediyle desteklenen özelleştirme sonrası 
işsizlere yönelik “Özelleştirme Sosyal Destek Projesi”  İşgücü Uyum Projesi”, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan desteklenen “Bilişim Çıraklık Projesi” örnek olarak 
verilebilir (www.iskur.gov.tr). 
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B. GENÇ İŞSİZLİĞİNİ ETKİLEYEN ÇEŞİTLİ FAKTÖRLER 
 
Genç işsizliğini etkileyen çeşitli faktörlerin ele alınacağı bu ikinci bölümde 
genç ve yetişkin işgücü piyasalarının farklılıkları işgücü arzı ve talebine 
yönelik nasıl farklılık gösterdiğine bakılacaktır. Bu çalışmada genç işgücü 
arzı ve talebine yönelik tüm unsurların tartışılması amaçlanmaktadır. 
İşgücü arzına yönelik katılım oranı ve çalışmama nedeni, işgücü tabebine 
yönelik gençlerin hangi sektörlerde istihdam edildiği, kayıt dışı istihdam ve 
büyüme ile istihdam arasındaki ilişkiye bakılacaktır.  Bu bölümde, önce 
genel işgücü piyasasında işsizliği etkileyen faktörlerin genç işsizliği 
üzerindeki etkisi incelenecektir.  
 
 
VII. GENÇ VE YETİŞKİN İŞSİZLİĞİ ARASINDAKİ BAĞLANTI 
 
Yukarıda, Çizim I.1’de görüldüğü gibi genç işsizliğindeki gelişimlerle 
toplam işsizlikteki  gelişmeler oldukça benzer bir gelişme göstermektedir. 
Yetişkin işsizliğinin genç işsizlik ile ilişkisinin çok yakın çıkması, işgücü 
piyasasını etkileyen koşulların genç işgücü piyasası için de geçerli 
olduğuna yönelik bir işaret olarak kabul edilebilir. Diğer yandan genç 
işsizliği genç nüfusun payı ile de ilgili olabilir. Gençler, eğer yaşları ve 
işgücü piyasasında tecrübesiz olmaları nedeniyle belli bazı işler için 
rekabet ediyorlarsa, genç nüfusun payının yükselmesinin, gençlik 
işsizliğine olumsuz katkı yapması beklebilir.  Bu nedenle, Korenman ve 
Neumark(1996)’daki çalışmalar izlenerek, işgücü piyasasında yetişkinler 
için geçerli olan işsizlik oranının ve yazında “göreceli kohort büyüklüğü” 
olarak kavramsallaştırılan genç nüfus payının genç işsizliğine etkisi 
aşağıdaki denklem ile tahmin edilmiştir.  
 
ln(GİOT) = a + b1*ln(GKBT)+b2*ln(YİOT) 
 
GİOT: Genç işsizlik oranı (15-24), toplam (kadın ve erkek) 
GKBT: Göreceli kohort büyüklüğü = toplam genç nüfus / toplam nüfus  
YİOT: Yetişkin işsizlik oranı (25+), toplam (kadın ve erkek) 
 
ln(GİOT) = 0.29   + 0.38 ln(GKBT) + 0.65 ln(YİOT) 
                 (0.71)    (0.05)                (0.00) 15 
R2= 0.85 
 
Regresyon sonuçları, genç işsizliğinin her iki değişkene de istatistiksel 
olarak anlamlı tepki gösterdiğini orataya koymaktadır. Buna göre, yetişkin 
işsizlik oranındaki yüzde 10’luk bir artış (örneğin yüzde 10’dan yüzde 
11’e), genç işsizlik oranında yüzde 6.5’luk bir artışa yol açmaktadır. 
Göreceli kohort büyüklüğündeki yüzde 10’luk bir artışın etkisi ise yüzde 

                                                 
15  Parantez içinde, katsayıların anlamlılık testlerinin p-değerleri verilmiştir. Bu değerin 
0.05’ten küçük olması katsayının sıfırdan farklı olduğu anlamına gelmektedir.  
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3.8 olarak kestirilmiştir. Genel ekonomik koşulların, gençlik işsizliğine 
daha büyük bir etki ediyor olması bulgusu ise Korenman ve 
Neumark(1996)’ın bulguları ile tutarlıdır.  
 
2000 yılında toplam nüfus 66.187.000 iken, 15-19 yaş arasındaki 
gençlerin oranı ise  % 9.8’dir. Bir başka deyişle 15-19 yaş arasındaki genç 
sayısı 6.511.000 kişidir. ABD Nüfus Bürosu’nun 2025 tahminine göre 
Türkiye’de nufüs 82.205.000 kişi olacak ve 15-19 yaş grubundaki 
gençlerin oranı % 6.7 olacaktır. Bu tahmine göre % 6,7 genç nüfus oranı 
ile Türkiye Avrupa ve OECD ülkeleri arasında birinci sırayı alacaktır 
(Gençlik Çalışmaları, 2007). Bu oran üzerinden hesaplanırsa 2025 yılında 
Türkiye’de 15-19 yaş grubunda 12.229.000 genç olacaktır.  
 
Türkiye’de işgücü piyasasını etkileyen koşullar genç işsizliğini de önemli 
oranda etkilemektedirler. İşgücü piyasası ile ilgili tartışılan politikalar genç 
işgücü piyasası içinde önemli olmaktadır. İşgücü politikaları konusunda 
iktisatçılar arasında tam bir fikir birliği olmadığı söylenebilir. Bu görüş 
ayrılıkları işgücü piyasasının esnek ya da katı olmasından, işsizlik 
sigortasının kapsamına, uygulanan yüksek faiz dışı fazla politikalarından, 
finansal işlemlerin üretken sektörlerin yatırım ve istihdamı üzerindeki 
yıpratıcı  etkilerine kadar çok geniş bir alana yayılmaktadır.  
 
Türkiye’de regülasyonlar anlamında bir katılıktan söz edilebilse bile, 
özelikle uygulamada esnekliklerin yaygın olduğu görüşü önemlidir (Gürsel 
vd., 2004) Bu görüş özellikle pazarlık şansı düşük olan gençler için 
geçerlidir.  
 
IMF ile yapılan kemer sıkma politikaları çerçevesinde uygulanan yüksek 
faiz dışı fazlanın daha düşük düzeylerde tutularak gençlere yönelik 
istihdam yaratabilecek sektörlere ve bölgelere teşvik ve gençlerin ilgili 
niteliklere sahip olması için mesleki eğitim çabaları için kullanılabilmesi 
önemlidir.   
 
1990’lı yıllar ele alındığında siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda yaşanan 
en keskin olgunun finansal küreselleşme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun 
ekonomi alanındaki etkileri olarak ülkelerarası mal ticaretine oranla 
finansal akımların kazandığı yoğunluk ve dünya finansal piyasalarında 
ulaşılan işlem hacminin sanayiye dayalı üretim ve birikim olanakları 
üzerindeki yıpratıcı etkisine dikkat çekmek gerekmektedir. Büyümenin 
düşük istihdam yaratmasının şuçlusu olarak yüksek verimilik artışı 
sağlayan teknikleri işaret etmektense, üretken sektörlerin karşı karşıya 
olduğu yıpranmaya dikkat çekilebilir ve bunun etkisini azaltabilmek için 
finansal sermayenin küresel kazancı üzerinden genç işsizliği ve yoksullukla 
mücadele için küresel kaynak yaratmak önerilebilir (www.attac.org).  

 

 

 



 27 

Diğer yandan, genç nüfusun payının yükselmesinin de genç işsizliği 
üzerinde etkisi bulunmaktadır.  Kısa orta dönemde bu miktarda sorunun 
kendi kendine çözülmesini sağlayacak kadar büyük bir demografik 
değişme beklenmiyor olması, genç işsizliğine özel bir önem vermek ve 
gençler için ayrı  politikalar oluşturmak gündeme gelmelidir.  
 
Bir önceki alt başlıkta değindiğimiz, Korenman ve Neumark(1996)’ın genç 
işsizliği ile ilgili çalışmalarında, nüfus ve genç işsizliği toplam olarak ele 
alındığı gibi, kadın ve erkek genç işsizliği için ayrı tahminlerde de 
bulunulmuştur. Bu çalışmada da, Türkiye’de kadınların işgücü piyasasına 
katılımları çok düşük oranlarda olduğu dikkate alınarak genç işsizliği genç 
kadın ve genç erkekler için ayrı ayrı olarak tahmin edilmiştir. Açıklayıcı 
değişken olarak, toplam yetişkin nüfustaki işsizlik oranı değişkenine 
alternatif olarak, sadece kadınlar ve erkekler için geçerli olan işsizlik oranı 
değişkeni de test edilmektedir. Dolayısıyla, aşağıda özetlenen ilgili 
regresyon sonuçları iki cinsiyete ilişkin sonuçları vermektedir. 
 
Kullanılan değişkenler ve açıklamaları şöyledir:  
GİOK: Genç işsizlik oranı (15-24), kadın  

GKBK: Göreceli kohort büyüklüğü = toplam genç kadın nüfus /  
                                          toplam kadın nüfus  

YİOK : Yetişkin işsizlik oranı (25+), kadın  
GİOE: Genç işsizlik oranı (15-24), erkek 

GKBE: Göreceli kohort büyüklüğü = toplam genç erkek nüfus /  
                                          toplam erkek nüfus  

YİOE : Yetişkin işsizlik oranı (25+), erkek 
YİOT : Yetişkin işsizlik oranı (25+), toplam 

 
Kadınlar için iki denklem tahmin edilmiştir.  Bunlarda birincisinde, 
açıklayıcı değişken olarak, yetişkin kadınlar için geçerli olan işsizlik oranı 
kullanılmıştır.  
 
Ln(GİOK) = 2.27 -  0.18 ln(GKBK) + 0.67 ln(YİOK) 
                  (0.00)  (0.23)               (0.00) 
R2= 0.90 
 
Burada, daha önceki bölümde elde edilen sonuçlardan farklı olarak 
göreceli kohort büyüklüğünün genç kadın işsizliği üzerinde anlamlı bir 
etkisi olmadığı görülmektedir. Buna karşılık, kadın yetişkin işsizlik oranının 
katsayısı anlamlı pozitif bir esnekliğe işaret etmektedir.  
 
Kadınlar için tahmin edilen ikinci denklemde ise açıklayıcı değişken olarak 
tüm yetişkinler için geçerli olan işsizlik oranı kullanılmıştır.  
 
Ln(GİOK) = 1.99 -  0.07 ln(GKBK) + 0.56 ln(YİOT) 
                  (0.25)  (0.86)               (0.01) 
R2= 0.61 
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Her iki denklemden elde edilen sonuçlar büyük farklılık göstermemekle 
beraber, ikinci denklemden elde edilen esneklik değerinin daha küçük 
olduğu not edilebilir. 
 
Genç kadın nüfus oranının genç kadın işsizliği üzerinde anlamlı bir etkisi 
gösterilememektedir. Buna karşılık, yetişkin işsizlik oranı (kadın ve 
toplam) genç kadın işsizliği üzerinde etkilidir.  
 
Erkekler için tahmin edilen denklem aşağıda verilmiştir. Erkekler için 
tahmin edilen iki denklemde de her iki değişken anlamlı çıkarken kohort 
büyüklüğünün artmasının genç erkek işsizliği üzerindeki etkisinin ciddi 
boyutlarda olduğu görülmektedir. 
 
Ln(GİOE) = 0.12 + 0.47 ln(GKBE) + 0.57 ln(YİOE) 
                  (0.89)  (0.03)           (0.00) 
R2= 0.76 
 
Ln(GİOE) = -0.73 + 0.65 ln(GKBE) + 0.71 ln(YİOT) 
                  (0.25)   (0.00)               (0.00) 
R2= 0.89 
 
Yukarıda kadınlar için elde edilen sonuçlardan farklı olarak, genel işgücü 
piyasasındaki işsizlik oranının etkisi, erkek işgücü piyasasındaki işsizlik 
oranına göre daha büyük bir esnekliğe işaret etmektedir.  
 
Genç erkeklerin işsizlik oranı toplam yetişkin işsizlik ve erkek yetişkin 
işsizlik oranından etkilenmektedir. Genç erkeklerin nüfus oranının 
artmasının genç erkek işsizliği üzerindeki etkisi ciddi boyutlarda 
çıkmaktadır.  
 
Genç kadınların nüfus oranının artması genç kadın işsizliğini artırdığı 
gösterilememektedir. Genç kadın nüfus oranının artışı ile işgücünün 
eğitiminin yükselmesi paralel giderse, o zaman kadın nüfus artışı genç  
kadın işsizliğini artırabilir. Eğitimli kadınların işgücüne katılımın artması 
sadece tarım dışı kadın işsizliğin değil aynı zamanda tarım dışı erkek 
işsizliğini de artırabilir.  
 
 
VIII. İŞGÜCÜNE KATILIM  
 
Tablo VIII.1 yaş grubuna göre gençlerin eğitime katılma, eğitimde 
olmayanların ise istihdam edilme, işsiz olma ve işgücüne katılma oranlarını 
vermektedir. Tablo’da gösterilen bir çok ülkenin ortalamaları Türkiye’nin 
ilgili oranları ile karşılaştırılmaktadır. Tablodan çıkan en önemli 
sonuçlarından birisi Türkiye’de her yaş grubunda gençlerin eğitime katılma 
oranının çok düşük olduğudur (1. sütün). Kadınların eğitime katılmaları 
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ülke ortalaması alınan ülkelerde erkeklere göre yüksek iken Türkiye’de çok 
düşüktür. Eğitimde olmayan gençlerin oranı (sütün 2) kendi içinde 
istihdam edilen (sütün 3), edilmeyen (sütün 4) ve işgücüne katılmayan 
(sütün 5) olarak üç ayrı kategoride incelendiğinde, özellikle kadınlarda 
eğitimde olma oranının çok düşük olduğu 20 yaş sonrasında işgücüne 
katılım da çok düşüktür. Yani genç kadınlar gerek eğitime gerek işgücüne 
katılma oranı açısından karşılaştırma yapılan ülkelerin ortalamasına göre 
çok kötü durumdadır.  
 
Genç kadınların isgücüne katılım oranı 25-29 yaş grubunda bir önceki yaş 
grubuna göre düşmektedir. Dolayısıyla, 20-24 yaş grubunda işgücüne 
katılan genç bir kısmının evlilik ve çocuk sahibi olma gibi nedenlerle işgücü 
piyasasından çekilmeleri, daha sonra işgücü piyasalarına yeniden 
dönmeleri ise çok yaygın değildir (Gürsel vd., 2002).  
 
Tablo VIII.1:Yaş grubuna göre gençlerin eğitimde olma ve eğitimde     
 olmama, istihdam edilme ve edilmeme ve işgücüne katılım oranları,                       
                                          2003 

 
Yaş 
grubu Eğitimde Eğitimde olmayan    

    
Eğitimde 
olan oranı 

Eğitimde 
olmayan 
oranı 

İstihdam 
edilen 

İstihdam 
edilmeyen 

İşgücüne 
dahil 
olmayan 

      1=2+3+4 2 3 4 
Toplam             
Türkiye 15-19 46 54 39 9 52 
  20-24 16 84 43 12 44 
  25-29 4 96 55 8 37 
Ülke ortalaması* 15-19 82 18 53 15 29 
  20-24 39 61 73 12 14 
  25-29 14 86 78 8 14 
Erkek             
Türkiye 15-19 52 48 53 13 34 
  20-24 20 80 63 19 18 
  25-29 5 95 81 12 8 
Ülke ortalaması* 15-19 81 19 57 15 22 
  20-24 37 63 78 13 8 
  25-29 14 86 87 8 5 
Kadın             
Türkiye 15-19 39 61 27 5 68 
  20-24 12 88 28 7 65 
  25-29 2 98 28 4 68 
Ülke ortalaması* 15-19 83 17 49 11 36 
  20-24 41 59 67 11 21 
  25-29 15 85 69 7 23 
*Ortalamaya alınan ülkeler: Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çek 
Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, 
İrlanda, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Norveç, Polonya,Portekiz, Slovakya, 
İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD. Kaynak: OECD, 2006. 
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Erkeklerde yaş grubunda ilerledikçe işgücüne katılma ve istihdam artış 
göstermektedir. Ülkelerin ortalamasıyla karşılaştırıldığında Türkiye’de 
işsizlik 20-29 yaş grubunda yüksek çıkmaktadır. 
 
Tablo VIII.1’e göre Türkiye’nin her yaş grubunda gençlerin eğitime katılma 
oranı çok düşüktür. Türkiye’de eğitimde olmayanlar gençler içinde 
işgücüne katılmayanların oranı çok yüksektir. Bu kategori “sıfır statü” 
olarak adlandırılabilir ((Walter ve Pohl, 2005).  
 
En çarpıcı sonuçlarından birisi gençlerin eğitim durumu ile ilgilidir. 
Türkiye’de her yaş grubunda gençlerin eğitime katılma oranı çok düşüktür. 
Özellikle kadınların eğitime katılmaları olağanüstü düşüktür.  Her ne kadar 
eğitimde kalma oranının (eğitim süresinin) hem gelişmiş ülkelerde hem 
Türkiye’de yükselme göstermesi söz konusu olsa bile, Türkiye’de eğitimde 
olmayanlar içinde işgücüne katılmayanların oranı da çok yüksektir. 
Özellikle kadınlarda eğitimde olma oranının çok düşük olduğu 20 yaş 
sonrasında işgücüne katılım da çok düşüktür. Yani Türkiye’deki genç 
kadınlar gerek eğitime gerek işgücüne katılma oranı açısından AB 
ülkelerine göre çok kötü durumdadır.  
 
Gençlerin işgücüne katılmamasının nedenleri ile ilgili bir çalışmanın üç 
ülkeye göre sonuçları ILO (2006) tarafında yayımlanmıştır. Genç kadınlar 
için bunun en büyük nedeni ev ve bakım işleridir (Çin % 50, Kosovo %27, 
Suriye % 44). Ailenin izin vermemesi nedeni ile işgücüne katılmama genç 
kadınlar için Çin’de % 0 iken Suriye’deki genç kadınlar için % 33 
çıkmaktadır. Sağlık sorunları ve işgücü piyasasının koşullarının cesaret 
kırıcı olması erkekleri için ilk iki sırayı tutmaktadır (Kosovo’da sağlık 
koşulları/engellilik erkeklerin işgücü piyasasına katılamamasında ilk 
sıradadır).  
 
Yukarıda belirtildiği gibi, 2000 yılında 15-19 yaş arasındaki gençlerin oranı 
ise  % 9.8 olduğu ABD Nüfus Bürosu’nun 2025 tahminine göre aynı  yaş 
grubundaki gençlerin oranı % 6.7 olacaktır. Bu anlamda bakılırsa işgücüne 
katılım genç nüfusun baskısı ile daha uzun yıllar artma gösterecektir. 
Özellikle yine yukarıda incelendiği gibi genç kadınların eğitiminin artması 
işgücüne katılımı artıracaktır.  
 
Gençlerin işgücüne katılımı artmaya devam edecektir. İşgücüne katılımın 
artması, yüksek bir büyüme yakalamak için önemli bir faktördür. Ancak 
bunun için eğitim-nitelik-verimlilik artışları ile bir paralellik sağlanmalıdır. 
İşgücüne katılımın tek başına artışı işsizliği, yoksulluğu ve sosyal 
güvensizliği kolaylıkla beraberinde getirebilir.  
 
Hane Halkı İşgücü Veri tabanının sonuçlarına göre bu sayılar sırasıyla 
21.500 (istihdam) ve 7.700 (tarım istihdam) ile istihdamın % 36 tarımda 
istihdam edilmektedir. Bu oran uluslararası karşılaştırmalar yapıldığında 
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çok yüksektir. Örneğin tarımın payının en yüksek olduğu AB ülkelerinde 
bile bu oran en çok % 20’lere çıkmaktadır. 
 
Toplumsal ve ekonomik nedenlerle köyden kente göç olgusu, tarıma 
yapılan gelir transferlerinin esas olarak 2000’li yıllarla son ermesi, tarımın 
uluslararası rekabete açılımının artması, tarımda çalışanların hem oransal 
hem mutlak olarak azalmasına, tarım dışı sektörlere yönelik genç işgücü 
arzının artmasına yol açacak özelliklerdir. Tarımdan yaşanan göçün 
özellikle eğitimsiz işgücünde işsizliği artıracağı etkisi olması beklenmelidir. 
Hane halkı işgücü verilerine göre tarımda çalışan nüfusun içinde kadın ve 
yetişkinlerin payı artmaktadır.  
 
Gerek gençlerin işgücüne katılımını artırmak gerek genç işsizliğini 
azaltmak açısından bakıldığında, tarımdan tarım dışı kesime doğru 
yaşanacak olan genç işgücü arzının eğitimsiz gençlerde yaratacağı işsizlik 
artışına karşı, örgün eğitim sisteminin dışına taşan beceri ve nitelik 
kazandırma merkezlerinin oluşturulması önem kazanmaktadır.  
 
İşgücüne katılım Türkiye’de tarım ve tarım dışı olarak ayrı ayrı 
incelenmelidir. İşgücüne katılımın temel göstergesi olan işgücüne katılımın 
oranını çeşitli yaş grupları için, ilgili yaş grubunda işgücüne dahil olanların 
yine aynı yaş grubunun nüfusuna oranı şeklinde hesaplıyoruz. Tarım dışı 
katılım oranı olarak üretmeye çalıştığımız değişken ise  hem işgücü hem 
de nüfus rakkamlarından tarım istihdam rakkamlarını çıkararak elde 
edilmiştir. Tarım dışı ve tarımda olduğu kadar kadınların ve erkeklerin 
katılımını etkileyen süreçlerin farklılık olması bu kategorileri ayrı ayrı ele 
almamızın nedenidir.  
 
Kadınların işgücüne katılımının (tarım ve tarım dışı dikkate alındığında) 
2006 yılında % 25 civarında olduğu görülmektedir. Bu oran daha önce 
uluslararası karşılaştırmalar yapılarak incelendiği gibi olağanüstü düşük bir 
katılım oranıdır. İlginç olan bu oranın 1980’li yılların sonlarında % 
35’lerden gerilemiş olmasıdır. Yaş gruplarına bakınca bu gerilemenin 
büyük oranda 15-19 yaş grubundaki genç kadınların eğitimlerinin uzaması 
nedeniyle işgücüne katılımlarının azalmasından etkilendiği görülmektedir. 
Ancak 20-29 yaş grubundaki genç kadınların da işgücüne katılım oranları 
aynı dönem için % 40’lardan % 30’lara inmiştir (Tablo VIII.2). 
 
Kadınların işgücüne katılımı tarım dışı yetişkinlerde, 2006 yılı için % 15’in 
üzerindedir. Bu oran olağanüstü düşüktür. Ancak kadınların tarım dışı 
işgücüne katılım oranı artış göstermektedir. Bu artış özellikle 20-29 yaş 
grubundaki genç kadınların katılımından kaynaklanmaktadır. Tarım dışında 
yetişkin kadınların işgücüne katılım oranı % 15 iken 20-29 yaş grubunda 
bu oran % 25’e kadar yükselmektedir. Kadınların işgücüne katılımın bu 
kadar düşük olduğu ülke grubu Orta-Doğu ve Kuzey Afrikadır (ILO, 
2006a). 
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  Tablo VIII.2 İşgücüne Katılım Oranı       
       (Kadınlar, Tarım Dışı)   (Kadınlar, Tarım ve Tarım Dışı) 

  15-19  20-24  25-29  15+   15-19 20-24 25-29 15+ 
1988 17.7 23.0 19.2 14.1   40.5 40.8 35.9 34.3 
1989 18.5 23.3 19.7 14.8   41.3 41.8 37.2 36.1 
1990 16.3 22.3 17.8 13.4   38.4 40.7 35.8 34.1 
1991 14.6 21.7 17.3 12.8   39.8 40.8 34.3 34.1 
1992 14.6 24.3 18.0 14.0   35.0 40.6 33.8 32.7 
1993 12.9 19.6 17.7 12.1   29.1 33.6 29.6 26.8 
1994 13.6 21.9 19.3 13.5   33.6 38.1 33.4 31.3 
1995 13.0 21.0 19.2 13.1   32.3 36.2 34.1 30.9 
1996 11.8 20.2 17.8 12.4   32.1 36.2 32.1 30.6 
1997 12.9 23.1 18.7 13.1   28.4 36.1 31.1 28.8 
1998 13.1 22.1 20.0 13.2   28.4 35.0 33.3 29.3 
1999 13.1 24.2 20.3 14.2   28.8 37.6 32.1 30.0 
2000 12.4 21.8 20.8 13.5   24.4 31.5 31.7 26.6 
2001 11.2 21.8 20.2 13.4   23.1 33.5 30.9 27.1 
2002 11.9 24.7 23.2 15.0   23.1 34.5 32.6 27.9 
2003 11.2 23.9 23.6 14.7   20.9 32.3 32.1 26.6 
2004 10.3 24.1 22.9 14.1   19.0 32.7 31.2 25.4 
2005 10.9 25.2 24.4 15.0   18.0 31.9 31.4 24.8 
2006 11.3 25.4 25.6 15.8   17.7 31.4 31.9 24.9 

 
Yetişkin ve genç kadınların işgücüne katılımı çok düşüktür. Son yıllarda, 
eğitime katılmanın artması nedeniyle bu oran  15-19 yaş grubu için daha 
da düşmektedir. Tarım dışında kadınların % 85’i işgücüne 
katılmamaktadır. 20-29 yaş grubunda bu oran % 75’e düşmektedir. Bir 
başka deyişle Türkiye’de tarım dışında 20-29 yaş grubundaki genç 
kadınların sadece % 25’i işgücüne katılmaktadır.  
 
Eğitimde olma durumunun artması ve  eğitim süresinin uzaması ile birlikte 
kadın işgücünde 15-19 yaş grubunun işgücüne katılımında düşme çok 
belirgindir. Kadınların şehirlerde işgücüne katılım oranı yüksek 
öğretimlerde daha yüksektir. Uzun dönemde genç kadınların eğitimde 
kalma sürelerinin uzaması özellikle şehirde yaşayan kadınların işgücüne 
katılımını artırıcı etki yapacaktır. Özellikle 20-29 yaşında olup tarım 
dışındaki kadınların işgücüne katılımlarında 1980’lerin sonundan itibaren 
görülen artışın devam etmesi beklenmelidir.  
 
Kadınların işgücüne katılımının % 15’e ulaşması ile 2001 krizi birlikte 
olmuştur. Tarım dışı kadının işgücüne katılımında benzer bir artış 1994 
krizi ile kendini göstermiştir. Kadınlarda görülen bu “ek çalışma etkisi” 
genç kadınlar kadar kadın yetişkin kadınlarda da kendini göstermektedir. 
İşgücüne katılımın şehirli kadınlarda artması krizle birlikte gerileyen aile 
gelirleri telafi etmek için daha niteliksiz ve daha düşük ücretli işlere 
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kadınların razı olarak işgücü pazara girmeleri olarak düşünülebilir16 
(Başlevent ve Onaran, 2003;  Gürsel ve Tunalı, 2006; Gürsel vd., 2002 ve 
2004). 2001 krizi ile işgücü pazarına giren kadınlardaki artış esas olarak 
20-29 yaş grubundaki genç kadınlardan kaynaklanmaktadır. İleride 
erkeklerin katılım oranı incelenirken değinileceği gibi, genç ve yetişkin 
erkeklerde 2001 krizi ile birlikte ek çalışma etkisi ortaya çıkmamaktadır. 
Bu anlamda ek çalışma etkisi yaş grubuna göre değil cinsiyete göre 
farklılaşmaktadır.  
 
Kadınların işgücüne katılmaya karar vermelerindeki en temel iktisadi 
etkenler ücret, aile reisinin kazancı, emeklilik sistemi ve yüksek işsizlik 
sayılabilir. Kadınların aile içinde yerine getirdikleri bakım, temizlik ve gıda 
üretimi gibi ekonomik faaliyet sayılmayan işleri yerine getirmelerinin 
piyasa kuralları içinde hizmet olarak satın alınmadığı için işgücüne katılım 
olarak görülmemesi de katılımın düşük olmasının nedenlerindendir. 
Nitekim IX. alt başlıkta görüleceği gibi şehirlerde çalışmayan kadınların %   
85’i ev kadını oldukları için çalışmadıklarını belirtmektedirler. Diğer yandan 
ev işlerinde gündelikçi olarak çalışan şehirlerde yaşayan düşük eğitimli 
kadınlarda yaptıkları işi geçici (kocalarının işsizliği süresince) ya da  
yapılan işin ücretli emek ilişkisinin ötesine geçen çeşitli farklılıklar taşıması 
nedeniyle çalışma değil “ev işine gitmek” olarak tanımlamaktadırlar (Bora, 
2005). Ayrıca, kriz dönemlerinde aile gelirini düşmesi ile birlikte genç 
kadınların düşük gelirle ve kayıt dışı olarak çalışmayı göze almaları ve 
yaygınlaşmaya başlayan ev eksenli çalışan kadınların işgücüne katılmıyor 
olarak görülmesi katılım oranının düşük olmasının nedeni olarak sayılabilir. 
 
Ayrıca şehirde yaşayıp eğitim düzeyinin düşük olması, düşük eğitim 
düzeyine bağlı olarak düşük ücret düzeyleri, geleneksel (reisin ve geçim 
sağlayanın erkek olduğu kabul edilen) aile yapısı, kadının evde yerine 
getirdiği çocuk/hasta bakım gibi hizmetlerin piyasada kısıtlı ve pahallı 
olması, yukarıdaki hizmetleri ev içinde üreterek aileye yapılan katkının 
beklenen ücretten daha yüksek olması, özellikle genç kadınlar için medeni 
hal ve doğurganlık gibi etkenler de önemlidir (Tunalı ve Başlevent 2006; 
Gürsel vd., 2002; Bora, 2005;  Özbay, 1991; Tan, Ecevit, Üşür, 2000; 
Taştı, 1996; Eyüpoğlu, Özar ve Tanrıöver, 2000; Goldin, 1995; 
Psacharopoulos ve Tzannatos, 1989;  Mammen ve Paxon, 2000; Tansel, 
2002;  Dayıoğlu, 2000).  
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Bu konu uluslararası yazında ilk olarak Long (1953) tarafından ele alınmış, Heckman ve 
MaCurdy (1980) ve Lundberg (1985) gibi iyi bilinen makalelerde de ek çalışma etkisinin 
varlığı gösterilmiştir. Ancak Benati (2001)’de belirtildiği üzere, yazında söz konusu etkinin 
ampirik olarak gözlemlenemediği birçok çalışma da yer almaktadır. 
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Şehirlerde yaşayan düşük eğitimli genç kızların işgücüne katılımı ve kayıtlı 
işgücü olma oranları düşüktür. Buna tarımdan göçerek şehirlere gelecek 
olan eğitim düşük genç kadınlar eklendiğinde şehirlerde yaşayan ve kayıt 
dışı ya da enformel söktörde çalışan genç kadın sayısı çok yükselebilir. Bu 
nüfusun artması nedeniyle, gerek gündelikçi olarak gerek ev eksenli 
çalışan genç kadınların sosyal haklarını gündeme getiren politikalar 
tasarlamak gerekli olacaktır.  
 
 
  Tablo VIII.3 İşgücüne Katılım Oranı       
       (Erkekler, Tarım Dışı)   (Erkekler, Tarım ve Tarım Dışı) 

  15-19  20-24  25-29  15+   15-19 20-24 25-29 15+ 
1988 53.4 83.2 97.3 74.9   64.2 87.5 97.9 81.2 
1989 49.9 83.1 97.2 74.0   60.7 87.3 97.8 80.6 
1990 51.6 84.0 96.0 73.0   61.8 88 96.8 79.7 
1991 49.3 80.2 96.3 73.5   61.1 85.2 97.1 80.2 
1992 44.8 82.0 96.3 73.1   56.5 86.2 97.1 79.6 
1993 40.2 79.3 95.9 71.2   52.4 84.3 96.8 78 
1994 42.5 80.4 95.8 71.9   54.3 84.9 96.7 78.5 
1995 39.4 75.7 95.2 70.9   50.4 81.2 96.2 77.8 
1996 38.4 75.7 95.7 70.5   49.9 81.3 96.6 77.3 
1997 39.5 71.9 95.4 69.8   50.2 78.3 96.3 76.7 
1998 37.7 71.0 95.1 70.0   48.3 76.6 96 76.7 
1999 38.0 70.6 92.9 69.5   48.4 76.2 94.2 75.8 
2000 36.1 67.0 89.2 67.7   45.6 71.9 90.9 73.7 
2001 33.5 66.8 88.5 66.7   43.2 71.9 90.3 72.9 
2002 32.2 65.2 89.1 66.2   39.7 69.4 90.5 71.6 
2003 29.0 64.6 89.0 65.1   35.5 68.4 90.2 70.4 
2004 28.2 69.4 91.4 66.8   35.7 73.6 92.5 72.3 
2005 30.8 70.1 92.0 67.7   36 73.2 92.9 72.2 
2006 31.3 69.5 90.8 67.3   35.5 72.1 91.6 71.5 

 
Erkeklerin işgücüne katılımı 2006 yılında % 70’ler civarındadır (Tablo 
VIII.3). Ücretlerin ve iş koşullarının çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğimiz 
bir işgücü pazarın için bu oran oldukça yüksek bir katılım oranıdır. 
İşgücüne katılım oranı üzerinde ücretler kadar toplumun erkeklere 
ailelerini geçindirmek konusunda yükledikleri sorumluluk ta etkili 
olmaktadır.  
 
Erkeklerin işgücüne katılım oranı   1998-2006 döneminde % 80’den % 
70’e düşmüştür. Tarım dışında ise % 75’ten % 67%’ye düşmüştür. 2001 
yılında yaşanan krizin erkeklerin her yaş grubunda işgücüne katılım oranını 
düşürmüştür. Krizin genç erkeklerde işgücüne katılımının artmaması “ek 
çalışan etkisi”nin sadece genç kadınlarda görüldüğünü düşündürmektedir. 
2003 yılından itibaren yaşanan ekonomik büyümenin etkisiyle, 2003 yılı 
erkeklerin her yaş grubunda işgücün katılım oranının artığı bir yıldır.  
 
25-29 yaş grubunun katılımı tarım ve tarım dışı için % 90’lardır. Bu katılım 
oranı çok yüksek olmakla birlikte 1980’lerden bu yana hafif te olsa bir 
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düşüş görülmektedir. Bu yaş grubunda 1993 tarihinden itibaren başlayan 
işgücüne katılım oranındaki hafif azalma süreklilik göstermektedir. 15-19 
yaş grubunda görülen işgücündeki ciddi azalma ise eğitimde kalmanın 
yükselmesiyle olmuştur.  
 
Genç erkeklerin eğitimde kalma süreleri her yaş grubunda uzamaktadır. 
Eğitimli olmanın gelecekte yaratacağı ek ücret beklentisi yüksektir. 
Dolayısıyla eğitim süresinin uzaması, eğitiminde kalmanın maliyeti ve 
kaybettireceği fırsat maliyetinden daha yüksek bir gelir beklentisi 
olduğunu göstermektedir. Yeni mezun gençlerin ücret beklentilerinin 
yüksek olması da bir oranda eğitim nedeniyle katlanılan maliyetin yüksek 
olmasından kaynaklanmaktadır. Yüksek ücret beklentisi yeni mezun 
gençlerde işsizliğin nedenlerinden biri olmaktadır. 
 
 
IX. GENÇLERİN ÇALIŞMAMA NEDENLERİ 
 
Bu alt başlıkta 2000 Nüfus Sayımı verilerinden yola çıkılarak şehirde veya 
köyde yerleşik; çalışan veya çalışmayan genç kadınların ve erkeklerin 
eğitim durumları yaş gruplarına göre ele alınacaktır.  TÜİK, 2000 Nüfus 
Sayımı bilgileri kadınları ve erkekleri çalışan ve çalışmayanlar diye ayırarak 
çalışmama nedenlerini sorgulamıştır17.   
 
2000 Nüfus Sayımı verileri ile Hane Halkı İşgücü Anketi verileri arasında 
önemli bir fark bulunmaktadır. Nüfus sayımı verilerinde, işgücüne 
katılmayanlar ve işsizler anlamında bir ayırım yoktur. Diğer yandan soruya 
çalışıyorum diye cevap verenlerin içinden istihdam ve eksik istihdam 
ayrımı yapma olanağı yoktur. Bu nedenle özellikle köyde yerleşik kadınlar 
içinde çalışanların sayısı, hane halkı verilerinde kırda yerleşik kadınların 
içinde çalışanların sayısından yüksek çıkmaktadır. Ancak Nüfus Sayımı 
verilerinden çalışmayanların çalışmama nedenlerini ve çalışıyorum diyen 
kadınların iş durumlarını kadın/ erkek ve köy/şehir olarak ayrı dört alt 
boyutta elde etmenin mümkün olması aşağıdaki incelemede Nüfus Sayımı 
verileri kullanılmaştır.  
 
Şehirlerde yerleşik kadınların arasında çalışıyorum diyenlerin oranı % 13 
ile % 32 arasında değişmektedir (Tablo IX.1). Şehirde çalışan kadınların 
çok düşük bir yüzdesi ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığını belirtmektedir.  
Şehirli kadınlarda ev kadınlığı esas olarak çalışmama olarak 
algılanmaktadır. Tablo IX.1’de görüldüğü gibi çalışmıyorum diyen şehirli 
kadınların çalışmama nedeni olarak ev kadını olmaları kimi yaş gruplarında 
% 90’ı geçmektedir. 
                                                 
17 2000 Nüfus Sayımı’nda “Bir işte çalıştı mı?” sorusunun cevabında 5 cevap seçeneği 
bulunmaktadır: 0 = 0-11 yaş veya çalışmayan; 1= Ücretli, maaşlı ve yövmiyeli; 
2=İşveren; 3= Kendi hesabına; 4= Ücretsiz aile işçisi. Aynı sayımda “Çalışmama 
nedeni?” sorusunun cevabında  cevap seçeneğim bulunmaktadır: 0 = 0-11 yaş veya 
çalışan; 1= İş buldu başlayacak; 2= Öğrenci; 3= Ev kadını; 4= Emekli; 5= İrad sahibi; 
6= Diğer ; 9= Bilinmeyen. 
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Tablo IX.1: Şehirlerde Yerleşik Kadınların Çalışma Durumu 
  15-19 20-24 25-29 30+ 15+ 

Toplam şehirde yaşayan kadın 113030 110526 100227 453901 777684 
Çalışıyor (toplamın % si 
 olarak) 20.40 31.62 27.60 13.37 18.82 
Çalışan kadınlar içinde ücretsiz 
aile işçisi olanların oranı 1.98 1.88 2.83 5.94 3.76 
Çalışmıyor (toplamın % si 
 olarak) 79.60 68.38 72.40 86.63 81.18 
Çalışmayan kadınlar içinde 
çalışmama nedeni olarak ev 
kadını olduğunu belirtenlerin 
oranı 47.10 83.76 96.45 90.16 83.98 
Kaynak: TİÜK, 2000 Nüfus Sayımı                                                              

 
Şehirlerde yerleşik yetişkin kadınların  % 13’ü çalışıyorum derken 
çalışmayanların % 90’ı ev kadını oldukları için çalışmadıklarını 
belirtmektedirler. Ev kadını olduğu için çalışmama oranı, eğitim nedeniyle 
çalışmadığını belirten 15-19 yaş grubu dışında kalan, 20-29 yaş grubu 
genç kadınlar için de yüksektir. 
 
Köyde yerleşik kadınlarda ise durum farklıdır. Tablo IX.2’den görüldüğü 
gibi  köyde yaşayan kadınların çalışma oranı yaş gruplarına göre % 74 ile 
% 92 arasında değişmektedir. Köyde çalışan kadınların ortalama % 86’sı 
ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Köyde çalışmadığını söyleyen kadın 
oranı çok düşüktür.  Köyde çalışan kadınları ücretsiz aile işçisiyim demeye 
iten faktör şehirdeki kadınların aile içinde yerine getirdikleri bakım ve ev 
işleri değildir. Esas olarak kadının tarımsal üretimde bulunması ve bu 
üretim için ev dışı alanlara çıkıyor olmasıdır. Dolayısıyla ev dışına çıktığı 
andan itibaren yapılan iş çalışma olarak ve bir ücretsiz aile işçiliği olarak 
kabul edilmektedir. Ev içinde yapılan işin piyasa değeri ne olursa olsun 
toplumsal cinsiyet rolü açısından kadının doğal görevi olarak kabul 
edilmesi söz konusudur denilebilir18.   
 
Köyde yaşayan kadınları arasında ücretsiz aile işçisi olarak çalışma genç ve 
yetişkin yaş gruplarında fark göstermemektedir. Köyde yaşayan genç 
kızların % 86’sı ücretsiz aile işçisidir. Köyde ücretsiz aile işçisi olarak 
çalışan kadınların hiç bir sosyal güvence olmadan çalıştıkları ise ileride 
Tablo XI.1’ den görülmektedir. Bu şekilde çalışan ve yaşayan genç 
kadınların özerk birey olarak topluma katılma olanaklarının olmadığını ve 
en bağımlı kesimi oluşturduklarını vurgulamakta yarar var. 
 
  

                                                 
18 Bu konuda Bora, 2005 ve Özyeğin,2004 kadınların ev kadını olmalarını kentlilikle ilgili 
olarak idealleştiriyor olabileceklerini, köylü kadınların annelik ile ücretli çalışmayı çelişkili 
olarak görmediklerini tartışmaktadırlar. 
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Tablo IX.2: Köylerde Yerleşik Kadınların Çalışma Durumu 
  15-19 20-24 25-29 30+ 15+ 
Toplam köylerde yaşayan kadın 62569 52931 45876 250081 411457 
Çalışıyor (toplamın % si 
 olarak) 73.78 92.00 92.30 88.40 87.07 
Çalışan kadınlar içinde ücretsiz 
aile işçisi olanların oranı 87.04 86.70 88.39 85.63 86.28 
Çalışmıyor (toplamın % si 
 olarak) 26.22 8.00 7.70 11.60 12.93 
Çalışmayan kadınlar içinde 
çalışmama nedeni olarak ev 
kadını olduğunu belirtenlerin 
oranı 11.65 62.74 92.73 86.65 62.02 
Kaynak: TİÜK, 2000 Nüfus Sayımı  
 
Şehirlerde yerleşik erkeklerin içinde 25-29 yaş grubunda olanların çalışma 
oranları % 90’ı aşmaktadır. Tablo IX.3’te köyde yerleşik erkeklerle şehirde 
yerleşik erkekler arasında bir karşılaştırma olanağı kazanmak için ücretsiz 
aile işçiliği ve kendi hesabına çalışma seçeneklerine yer verilmiştir. 
Şehirlerde çalışan erkekler arasında kendi hesabına çalışma ve ücretsiz 
aile işçiliği düşüktür (Tablo IX.3), dolayısıyla geri kalan iki seçenek olan 
ücretli çalışma ve işveren olma payları yüksektir. Şehirlerde yerleşik ve 
çalışan erkeklerde ücretli ve maaşlı çalışma ağır basmaktadır. 
 
Tablo IX.3: Şehirlerde Yerleşik Erkeklerin Çalışma Durumu   
  15-19 20-24 25-29 30+ 15+ 
Toplam şehirde yaşayan 
erkek 124660 121702 105717 477755 829834 
Çalışıyor 44.47 79.27 91.17 69.65 70.02 
   Ücretsiz aile işçisi 4.80 4.08 4.23 1.70 2.81 
   Kendi Hesabına 1.25 2.95 9.02 17.82 12.31 
Çalışmıyor 55.53 20.73 8.83 30.35 29.98 
Kaynak: TİÜK, 2000 Nüfus Sayımı  
 
Köyde yaşayan erkekler arasında (IX.4) da çalışmıyorum diyenlerin oranı 
çok düşüktür. Çalışan gençler erkekler de esas olarak ücretsiz aile işçisi 
olarak çalıştıklarını belirtseler de yaş grubu ilerledikçe kendi hesabına 
çalıştıklarını belirtmektedirler. Sanayi ve hizmetlerin yoğun olduğu 
şehirlerde ise işgücüne katılım esas olarak ücretli işçilikten geçmektedir.  
 
Köy de yaşayanlar arasında, ister kadın ister erkek olsun, gençlerin 
ücretsiz aile işçisi olarak çalışması tarımsal üretimin doğası gibi kabul 
edilebilir. Ancak genç kadınlarda ücretsiz aile işçiliği ve bir sosyal 
gücencesiz olarak çalışma ilerleyen yaş gruplarında da sürmektedir. Köyde 
yaşayan genç erkeklerde esas olarak ücretsiz aile işçisi ve sosyal 
güvencesiz olarak çalışmakta ancak yaş grubu ilerledikçe kendi hesabına 
ve sosyal güvenceli olarak çalışma oranı hızla yükselmektedir. Bu çarpıcı 
sonuç köyde yaşayan ve tüm hayatları boyunca ücretsiz aile işçisi olarak 
çalışacak olan genç kadınlar için özel bir sosyal güvenlik sistemi 
tasarlanmasını gündeme getirmelidir.  
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Tablo IX.4: Köylerde Yerleşik Erkeklerin Çalışma Durumu   
  15-19 20-24 25-29 30+ 15+ 

Toplam köyde yaşayan erkek 59317 51438 48274 255880 414909 
Çalışıyor 66.41 92.87 97.97 94.37 90.60 
   Ücretsiz aile işçisi 60.03 45.51 35.59 12.49 24.58 
   Kendi hesabına 6.67 8.25 22.37 62.72 44.85 
Çalışmıyor 33.59 7.13 2.03 5.63 9.40 
Kaynak: TİÜK, 2000 Nüfus Sayımı  
 
 
X. GENÇLERİN İSTİHDAMI HANGİ SEKTÖRLERDE? 
 
Bu alt başlıkta gençlerin istihdam olanağı buldukları sektörlerin hangisi 
olduğu ve gençlerin kayıt dışı istihdamı olmak üzere iki önemli nokta 
incelenmeye çalışılacaktır. Hane halkı işgücü veri tabanı kullanılarak elde 
edilen sonuçlara göre (Çizim X.1)  gençlerin yetişkin insanlara göre imalat 
sanayi ve ticarette çalışma oranları daha yüksek iken sosyal işler, inşaat, 
diğer hizmetler ve tarımda daha düşük oranda çalışmaktadırlar.  Gençlerin 
% 26.3’ü imalatta, % 25.7’si ticarette, % 24.4’ü tarım ve madencilikte 
çalışmaktadır (Çizim X.1).  
 
 Çizim X.1: Genç ve Yetişkinlerin Alt Söktörlerde Çalışma Oranları, 2006 
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TÜİK 2000 Nüfus Sayımı verilerinde çalıştığını belirtenlerin şehir ve köyde 
yaşayanlarının erkek ve kadın olarak hangi sektörlerde çalıştıkları Tablo 
X.1’de  oran olarak verilmektedir. Bu tabloya göre şehirde yaşayan 
yetişkin kadın ve erkeklerin tarım, sanayi ve hizmetlerde çalışma oranları 
çok benzeşmektedir.  
 
Şehirde çalışan yetişkinlerin yaklaşık % 70’i hizmetlerde, % 24’ü sanayide, 
% 4.5’i tarımda çalışmaktadır. Şehirde yaşayan genç kadın ve erkekler 
açısından bakıldığında, yaş ilerledikçe hem genç erkek hem genç 
kadınların sanayiden hizmetlere doğru kaydığı görülmektedir. 
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Köyde yaşayan kadın ve erkeklerin durumları ise birbirine göre farklılık 
göstermektedir. TÜİK 2000 Nüfus Sayımı’nda 2000’den az kişinin yaşadığı 
yerler olarak tanımlanan köylerde yaşayan her yaş grubundan kadınların 
ortalama % 95’i tarımda çalışmaktadır. Köyde yaşayan erkeklerin ise farklı 
yaş gruplarına göre, % 25 ile % 43’ü sanayi ve hizmetlerde  çalışmaktadır. 
Örneğin 15-19 yaş grubunda sanayi ve hizmetlerde çalışma % 28 iken 20-
29 arası yaş gruplarında % 43’e ulaşmaktadır. 30 yaş üzeri yetişkinlerde 
ise sanayi ve hizmetlerde çalışma yine % 26’ya düşmektedir. Bir anlamda 
köyde yaşayan kadın nüfus tarımda çalışan nüfus ile çakışırken, köyde 
çalışan erkekler için bu çakışma % 70’lerin civarında kalmaktadır.  
 
Köyde yaşayan genç erkeklerin 20-29 yaş grubunun ortalama % 30’u 
hizmetlerde çalışırken, ortalama % 10’u da sanayide çalışmaktadır. Bu 
oranlar yetişkinlerde daha düşüktür. Bu anlamda köyde yaşayan genç 
erkek işgücü de tarımdan uzaklaşmaktadır.  
 
 
Tablo X.1:  Şehirde yaşayan ve çalışanların     Köylerde yaşayan ve çalışanların  
   faaliyet alanlarına göre dağılımı     faaliyet alanlarına göre dağılımı  
Kadın 15-19 20-24 25-29 30+ 15+   15-19 20-24 25-29 30+ 15+ 
Tarım 5.1 2.8 2.8 6.3 4.7   94.4 92.8 93.7 97.4 96.0 
Sanayı 41.2 27.9 21.7 19.4 24.6   3.2 2.5 1.6 0.7 1.4 
Hizmetler 53.7 69.3 75.5 74.3 70.7   2.4 4.6 4.7 1.9 2.6 
Erkek 15-19 20-24 25-29 30+ 15+   15-19 20-24 25-29 30+ 15+ 
Tarım 2.4 1.8 2.7 4.9 3.9   71.2 55.6 56.1 72.7 68.4 
Sanayı 33.4 19.5 28.5 22.7 24.0   9.1 8.5 11.6 6.2 7.5 
Hizmetler 64.2 78.7 68.8 72.4 72.1   19.7 35.8 32.3 21.1 24.2 
Kaynak: TÜİK,  
 

 2000 
 

 Nüfus 
 

 Sayımı 
                 

 
Aşağıda Tablo X.2 ve X.3 gençlerin yoğun olarak temsil edildiği ve 
edlimediği sektörlerin listesini vermektedir. Bu tablolardan Tablo IX.2’de 
gençlerin yoğun olarak temsil edildiği sektörler çeşitli yaş gruplarının 
durumları dikkate alınarak 5 kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan askerlik 
nedeniyle 20-24 yaş grubunun yoğun olarak temsil edildiği 5. kategoriyi 
bırakırsak, 1. kategori her üç yaş grubundaki gençlere istihdam sağlayan 
üç sektörün dokuma-giyim, diğer imalat sanayi ve lokanta-otel sektörleri 
çıkmaktadır. Burada örneğin lokanta-otel sektörü ortalama gelirin en 
düşük olduğu sektördür (Gürsel vd., 2004). Dokuma-giyim de ücretlerin 
düşük olduğu, mevsimlik ve geçici istihdamın yüksek olduğu bir sektördür.   
 
Oldukça niteliksiz işgücünü gerektirdiği kabul edilebilecek olan dokuma-
giyim ve lokanta-otel gibi sektörlerde sektörde gençler istihdam 
bakımından güçlü temsil ediliyorlar. 
 
Genç yaş grubundan 15-24 yaş grubunda olanların yoğunlukla temsil 
edildiği sektörler kişisel hizmet, orman ürünleri ve metal eşya makina 
sektörleridir. İsmi belirtilen son iki sektör giriş çıkışları çok fazla ve düşük 
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ücretli olduğu ikincil işler açısından (marangoz, makina tamirciliği)  genç 
yaş grubuna istihdam sağlayan sektörler olabilir.  
 
Tablo X.3’de yer alan sektörler gençlerin temsiliyetinin düşük olduğu 
sektörlerdir. Bu tabloda sektörler üç kategori olarak ele alınmaktadır. Tüm 
genç yaş gruplarının ve 15-24 yaş gruplarının düşük temsil edildiği 
sektörler balıkçılık, ormancılık, kömür, elektrik, haberleşme ve tarım 
sektörleridir. Bunların arasındaki haberleşme dışındaki tüm sektörler 
tarım, maden ve enerji sektörleridir. Tablo IX.3’ün son kategorisindeki 
sektörler 15-24 yaş grubunun düşük temsil edildiği sektörlerdir. Bu 
sektörlerde 25-29 yaş grubu ile 30 üzeri yaş gruplarının temsil edilme 
durumları benzerlik göstermektedir.  
 
Genç nüfus sayısındaki artış ve gençlerin işgücüne katılımında olası artış 
dikkate alındığında gençlerin istihdamına yönelik iş alanlarının 
yaratılabilmesi önemli bir sorun olacaktır. Bu anlamda, gençlerin eğitim 
düzeyi yükselirken nitelikli işgücü kullanılan sanayi ve hizmet sektörlerine 
nitelikli istihdam olanağı artırılması önem kazanmaktadır. Özellikle 
istihdam dostu olarak bilinen hizmet sektörlerindeki istihdam olanakları 
gençlere yönelik yarı zamanlı çalışma olanakları ile paralel düşünülebilir 19. 
Gençlerin yetişkinlere göre çalışma oranlarının düşük olduğu sosyal 
hizmetler ve ulaştırma-haberleşme gibi yüksek teknolojilerin kullanıldığı 
sektörlerde çalışmalarını teşvik edecek politikalar tasarlanabilir.   
 
Gençlerin kendileri için iş alanı yaratabilmeleri için sürekli eğitim ve 
danışma merkezleri içinde şirket kurma, yönetim, girişimcilik, yenilik 
yaratma ve teknoloji kullanımı ile ilgili eğitimlerin yer alması da önemlidir. 
Toplumun en yenilikçi ve yaratıcı kesimi olması beklenen gençlerin yaratıcı 
fikirlerini geliştirebilmelerini destekleyen kurumlar geç işsizliğini azaltmak 
açısından kakıda bulunabilirler. Diğer yandan, iş kurma amaçlı sermayeye 
ulaşım ve kredi kullanımı için gençlere yönelik özel koşullar yaratılması, 
dezavantajlı gençler için mikro kredi uygulamaları gençlerin kendilerine 
istihdam alanları yaratma açısından vurgulanabilir.  
 
Türkiye’de gençlerin kendi işlerini kurma, girişimcilik ve yaratıcılık 
yeteneklerini geliştirebilmelerine yönelik olarak eğitim, danışmanlık ve 
sermaye sağlayan kamu ve özel kurumların yayğınlaştırılması 
gerekmektedir. Bu konuda çalışmalar yapan az da olsa sivil toplum 
kuruluşu bulunmaktadır.  
 
   

                                                 
19 Özellikle hizmet sektörü olan yazılım sektöründe gençler yönelik eğitim ve sağlanan 
istihdam ile uluslararası rekabetin yakalanabildiğine iki örnek olarak Hindistan ve İrlanda 
verilmektedir.  
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. 
Tablo X.2: Gençlerin Yo!unlukla Tablo X.3: Gençlerin Temsiliyetinin 

                 Temsil Edildi! i Sektörler                  Dü?ük Oldu!u Sektörler

1)Tüm genç ya? gruplar?n?n yo!un temsil edildi! i 15-19 20-24 25-29 30+ 1)Tüm genç ya? gruplar?n?n dü?ük temsil edildi! i sektörler 15-19 20-24 25-29 30+

Yyi tan?mlanmayan
7 , 2 8 3 8 , 4 6 5 7 3 3 - 9 , 6 7 6 B a l ? k ç ? l ? k  - 6 - 1 7 - 1 1 4

D o k u m a ,  g i y i m 4 , 0 4 0 3 1 7 9 7 8 - 2 , 7 7 1 O r m a n c ? l ? k  v e  o r m a n  ü r ü n l e r i - 8 1 - 1 2 6 - 2 8 1 5 3

D i ! e r  i m a l a t  s a n a y i 7 0 6 1 3 - 4 6 K ö m ü r  i s t i h s a l i - 2 1 7 - 1 7 8 - 1 1 9 4

L o k a n t a  v e  o t e l 2 8 7 0 2 0 5 - 2 0 9 E l e k t r i k ,  g a z  v e  s u - 3 0 3 - 2 0 5 - 1 5 2 8 8

2)15-24 ya? grubunun yo!un temsil edildi! i 15-19 20-24 25-29 30+ Haberleº me
- 5 1 5 - 3 9 4 - 8 1 6 0 9

Kiº isel hizmetler
2 , 3 4 1 - 1 2 1 6 6 - 6 6 7

2)20-29 ya? grubunun dü?ük temsil edildi! i sektörler 15-19 20-24 25-29 30+

Orman ürünleri 146 -23 202 -98 Ziraat ve avc?l?k
7 8 - 6 , 2 8 0 - 5 , 6 4 4 5 , 5 5 8

M e t a l  e ? y a ,  m a k i n a 1 0 - 4 5 5 9 4 - 1 0 2

3)15-24 ya? grubunun dü?ük temsil edildi! i sektörler 15-19 20-24 25-29 30+

3)20-29 ya? grubunun yo!un temsil edildi! i sektörler 15-19 20-24 25-29 30+ Metalik olmayan -11 -6 2 4

E!lence ve kültür
- 6 4 2 0 4 6 - 5 H a m  p e t r o l  - 1 3 - 5 0 7

T a ? ? n m a z  m a l l a r - 3 4 2 8 5 3 6 5 - 3 8 M e t a l i k  c e v h e r - 2 5 - 2 3 0 2 3

4)25-29 ya? grubunun yo!un temsil edildi! i sektörler 15-19 20-24 25-29 30+ G?da, içki ve tütün
- 2 9 - 1 5 1 1 5 5 6

Ka!?t, ka!?t ürünleri
- 3 - 1 7 9 - 1 1 M i l l e t l e r a r a s ? - 3 7 - 2 3 6

K i m y a ,  p e t r o l - 3 5 - 2 4 2 7 7 - 1 0 Ç e v r e  s a ! l ? ! ?  - 4 1 - 3 3 2 1

T a ?  v e  t o p r a ! a  d a y a l ? - 3 9 - 3 8 2 6 0 - 5 S u y u n  t e m i z l e n m e s i - 6 7 - 5 6 0 5 5

5)20-24 ya? grubunun yo!un temsil edildi! i sektörler 15-19 20-24 25-29 30+ Sigorta -73 -3 25 5

Kamu idaresi -1,259 26,093 -538 -3,161 Perakende ticaret -204 -95 456 0

Yn?aat
- 2 0 9 - 4 2 1 4 4 7 4 0

T o p t a n  t i c a r e t - 3 1 4 - 2 9 3 2 4 2

M a l i  k u r u m l a r - 1 , 0 1 2 - 3 9 5 1 2 3 4

M e t a l  a n a  s a n a y i - 1 8 8 - 8 6 8 9 3 7

S o s y a l  v e  i l g i l i - 6 , 4 2 8 - 9 7 0 1 , 4 0 1 1 , 0 5 4

U l a ? t ? r m a - 2 , 4 6 8 - 1 , 0 8 2 5 0 1 , 2 3 9

K a y n a k :  T Ü Y K ,  2 0 0 0  Y ? l ?  N ü f u s  S a y ? m ?

 
 
Not: Tabloda yer alan sayılar, işaretli ki-kare (signed chi-square) değerleridir. Bu değerler, tablonun herhangi bir hücresinde gözlenen 
(observed) sayının, sektörel dağılımın yaş gruplarına göre değişmediği varsayımı altında hesaplanan beklenen (expected) değerden 
farkına dayanan  [(Oij-Eij) 2 / Eij ] × sgn(Oij-Eij) formülü ile hesaplanmaktadır. Burada i harfi sektörü ve j harfi yaş grubunu işaret 
etmektedir; sgn ise işaret fonksyonudur. Buna göre, artı işaretli ki-kare değeri, söz konusu yaş grubunun söz konusu sektörde yoğun 
temsil edildiği, eksi değer ise düşük temsil edildiği anlamına gelmektedir. 
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XI. ÇALIŞAN GENÇLER KAYITLI MI KAYIT DIŞI MI? 
 
Türkiye’de katmanlı bir işgücü piyasasının varlığı bilinmektedir. Bu 
piyasada bir yandan daha yüksek nitelik, yüksek ücret ve daha sürekli iş 
sözleşmeleri varken ikincil işler ise daha niteliksiz, düşük ücretli, giriş-
çıkışın yüksek olduğu işlerdir. İkincil işlerin daha çok gençler ve kadınlar 
tarafından yapılan işler olduğu belirtilmektedir (Gürsel vd., 2004; Tunalı 
ve Ercan, 1997). Örneğin kayıtlı olarak çalışanların gelirleri kayıt dışı 
çalışanların gelirlerinin iki katı çıkmaktadır (Gürsel vd., 2004). Yine 
özellikle gençlerin yoğun olarak işteki durumunun ücretsiz aile işçisi 
olduğu, ücretsiz aile işçisi olarak  çalışanların % 86.2’sinin kayıt dışı 
olduğu belirtilmektedir (Gürsel vd., 2004).  
 
Sosyal güvenceden yoksun çalışma çok yaygındır ve gittikçe artmaktadır. 
Bu alt başlıkta önce gençlerin kayıt dışı istihdamının boyutlarına bakacağız. 
Sonra sosyal güvenlik sisteminin dünyada geçirmekte olduğu değişimi, 
özellikle dezavantajlı gençler açısından ortaya çıkan gelişmeler ışığında,  
ele alarak değerlendirmeye çalışacağız. 
 
Çeşitli yaş grupları ve cinsiyetlere göre istihdam edilen bu gençlerin ne 
kadarının kayıt dışı ekonomide olduklarını anlamak ve bunu yetişkinlerin 
kayıt dışı ekonomide bulunma oranları ile karşılaştırabilmek gençlerin 
hangi katmanda yer aldıklarını anlamak ve buna bağlı politikalar üretmek 
açısından önemlidir. 
 
Tablo XI.1’den görülebildiği gibi, erkeklerde ister kır ister kentte yaşasın20 
her yaş grubundan gençlerin bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı 
olmadan çalışma oranı yetişkinlere (30+) göre çok yüksektir. 15-19 yaş 
grubundaki erkeklerin kentte kayıt dışı çalışma oranı % 76.6 kırda % 
89.4’tür. Genç erkekler arasında kayıt dışılığın çok yüksek olduğu, küçük 
ölçekli işyerlerinde (enformel sektörde) çalışma (tamirci, bakkal vs. 
yanında) çalışmanın yaygın olmasına dayalı olabilir.  
 
Kadınlar açısından durum ilginçtir. Kentte çalışan kadınların 15-19 yaş 
grubunun kayıt dışı çalışma oranı % 70.5’tir. Ancak 20-29 yaş gruplarında 
kadınların kayıt dışı çalışma oranı yetişkin kadınların kayıt dışı çalışma 
oranından düşüktür. Kentte çalışan genç kadınların daha eğitimli oldukları 
çalışmanın önceki bölümlerinde vurgulanmıştı. Genç kadınların yetişkin 
kadınlara göre sosyal güvenliği olan işlerde çalışması sahip oldukları eğitim 
düzeyi ile uyuşmaktadır. Köyde çalışan kadınların işteki durumlarının 
neredeyse tümünde ücretsiz aile işçiliği olduğunu çalışmanın önceki 
bölümlerinde göstermiştik.  
 
 
 

                                                 
20 TÜİK Hane Halkı İşgücü Anketinde kent kır ayrımında kır 20000 kişinin üzerinde 
insanın yaşadığı yerler olarak tanımlanmaktadır. 
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Köyde ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınların hiç bir sosyal güvence 
olmadan çalıştıkları görülmektedir. Bu şekilde çalışan ve yaşayan genç 
kadınların bağımsız birey olarak topluma katılma olasılıklarının olmadığını 
vurgulamakta yarar var. Daha öncede belirtildiği gibi, köyde yaşayan 
gençler için özel bir sosyal güvenlik ağı tasarlanması gündeme gelmelidir. 
 
Tablo XI.1:      2006 yılında istihdam etilenlerin kayıtlılık durumu   
    KENTTE     KIRDA   

  
 İstihdam     
(1) 

Bir sosyal 
güvenlik 
kuruluşuna 
kayıtlı 
olmayan (2) (2)/(1) 

 İstihdam     
(1) 

Bir sosyal 
güvenlik 
kuruluşuna 
kayıtlı 
olmayan (2) (2)/(1) 

Kadın             
15-19 190 134 70.5 262 239 91.2 
20-24 445 160 36.0 335 274 81.8 
25-29 546 137 25.1 366 290 79.2 

30+ 1534 634 41.3 2134 1965 92.1 
Erkek             
15-19 577 442 76.6 377 337 89.4 
20-24 1019 461 45.2 527 364 69.1 
25-29 1907 594 31.1 840 431 51.3 

30+ 6867 2026 29.5 4409 2341 53.1 
 
 
Kentte yaşayan her yaş grubundan gençlerin bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışma oranı yetişkinlere  göre çok yüksektir. 
Kentte çalışan 15-19 yaş grubundaki genç kadınların yetişkin kadınlara 
göre kayıt dışı çalışma oranından yüksektir.  
 
Enformel sektörde çalışan gençleri kayıt içine çekebilmek için yarı zamanlı 
ya da meslek öğrenme ve staj amaçlı çalışmaların sosyal güvenlik 
kapsamına alınmasının kolaylaştırılmasına yönelik önlemler alınması 
gündeme gelmelidir.  
 
Kayıt dışı istihdamla mücadelede belirli bir istihdam düşüşü öngörülmelidir 
(Taymaz ve Özler, 2005). Kayıt dışı istihdamın kayıt içine alınmasında 
ortaya çıkabilecek olan istihdam kayıplarının yetişkinlerden çok gençlerin 
istihdamını azaltma olasılığı vardır. Bu nedenle kayıt dışılıkla mücadelede, 
kayıtlılığın özellikle küçük ölçekli firmalara getireceği ek maliyetler dikkate 
alınarak yöntem belirlenmelidir.  
 
Sosyal güvenlik sisteminin gelecekte alacağı şekil özellikle dezavantajlı 
gençler açısından çok önemli bir tartışmadır. Geçmişe baktığımızda tam ve 
sürekli istihdama dayalı ikinci dünya savaşı sonrası konjonktürde 
arkasında devlet garantisi olan sigorta zorunluluğu ve bunun 
genelleştirilmesi, risklerin maliyetini paylaşmak için üyelerin ait oldukları 
kurumlara/gruplara (sendika/meslek örgütü) aidat ödedikleri, ve bu 
temelde de çalışan neredeyse tüm bireylerin korunduğu (sigortalanmış 
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olduğu) bir toplum söz konusuydu. Yani toplumsal risklerden (hastalık, 
ihtiyarlık, işsizlik vb.)  korunmanın temelinde dayanışmacı, karşılıklı 
kuşaklararası yardımlaşmaya dayanan bir model vardı. Ama bu güvence 
sistemleri karmaşık ve maliyetliydi,  güçlü bir devlet desteği 
gerektirmekteydi.  
 
1970’lerin sonu ile birlikte istihdamda yaşanan azalma, sürekli iş 
imkanlarının kısıtlanması, yaşanan küreselleşmenin ulus-devletin 
uygulayabileceği ekonomi politikalarının baştan aşağı değişiyor olması, 
ulus devletin zayıflamasının toplumsal dayanışma ve bölüşümü 
dengelemeye yönelik kurumları zayıflatması ya da ortadan kaldırmaya 
başlaması, aktif nüfusun azalması, yaşam süresi beklentilerinin uzaması 
gibi demografik olgularla birleşince, sosyal güvenlik sistemini de 
değiştirmeye başladı. Çalışma dünyasının istikrarlı istihdam koşulları 
temelinde filizlenen kollektif (ortak) sosyal güvenlik yönetimin yerine 
bireyselleşmiş güvenlik yönetim geçmeye başladı (Castel, 2004; Yentürk, 
2006).  
 
Henüz sistem henüz büyük ölçüde çalışmaya bağlı olan ve çalışmadan 
alınan paylarla finanse edilen sosyal güvenliğin egemenliğinde olmakla 
birlikte ortaya çıkan dönüşüde üç türlü değişim yaşanmaktadır (Castel, 
2004): Özellikle yoksullara ve sosyal dışlanmışlara yönelik sosyal 
politikaların uygulanması toplumsal barış ve insani değerler açısından çok 
önem kazanmıştır.  Bunlar dışlanmaya karşı mücadele ve yoksullara asgari 
kaynak ve yardımı garantileyen insani dayanışmadan kaynaklanan 
korumalar, yerel düzeyde sosyal içerme olarak özetlenebilir 21. Diğer 
yandan, sosyal güvenlik politikaları açısından iki önemli değişim daha 
ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi sürekli istihdam olanağına 
kavuşmuş kişilerin kazanılmış sosyal haklarının gittikçe aşındığı; koruma 
sağlanan risklerin azaldığı veya yükümlülük eşiğinin azaldığı bireysel 
tamamlayıcı sigorta sisteminin arttığı bir sistemin gelişmesidir. Ortaya 
çıkan ikinci değişim ise, yeni konjonktürde ortaya çıkan yeni çalışma 
biçimleri ile hayatını kazanmaya çalışan kişilere yönelik  sosyal 
güvencelerin hiç olmamasıdır. Sosyal güvenlikte yaşanan reformu sadece 
tam ve sürekli istihdama yönelik sosyal haklardaki azalma çerçevesinde 
tartışmak, çeşitli formlarda çalışan bu nedenle de sosyal güvenlik sistemi 
dışında kalan toplumun önemli bir kesiminin sosyal güvencesizliğini 
görmezlikten gelme riskini taşımaktadır.  
 
Günümüzde kayıtlı ve sürekli istihdam dışında kalan ve gelişen, özellikle 
gençleri kapsayan yeni çalışma şekillerinin nasıl bir sosyal güvence ile 
ilişkilendirilebileceği önemli bir tartışmadır. Bu yeni çalışma şekilleri 
günümüzün sosyal güvenlik sisteminin tamamen dışında kalan, kısa süreli, 
mevsimsel işlerden, ev eksenli çalışmaya, şehirlerde ev kadınlarının 

                                                 
21 Yoksulluğa ve sosyal dışlanmaya karşı uygulanabilecek sosyal politikalarla ilgili 
tartışmalar çalışmanın kapsamını aşmaktadır. Bu konularda önemli yayılar için bkz. 
www.spf.boun.edu.tr . 
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çalışmalarından gündelikçi kadınlara ve nihayet tarımda ortaya çıkan gelir 
daralması sonucu göze batmaya başlayan tarımda ücretsiz aile işçisi 
olarak çalışan gençlere kadar uzanmaktadır22 ve azımsanmayacak 
büyüklüktedir. 
 
Kısa süreli, mevsimsel işlerde çalışan gençlere, ev eksenli çalışan genç 
kadınlara, gündelikçi olarak çalışan genç kadınlara; ev kadını olarak 
yaşayan genç kadınlara, tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışan gençlere 
yönelik, (istihdama yönelik aktif işgücü politikaları ile desteklenmelerinin 
yanı sıra) tam ve sürekli istihdamdan bağımsız, temel sağlık, sosyal 
emeklilik ve asgari işsizlik sigortası gibi sosyal güvenlik konularını 
kapsayan bir sistem gündeme gelmeye başlamıştır.  
 
 
XII. EKONOMİK BÜYÜMEDEN HANGİ YAŞ GRUBUNUN VE 
CİNSİYETİN İSTİHDAMI  DAHA ÇOK ETKİLENİYOR? 
 
Bu bölümde amaç ekonomi büyüme ile çeşitli yaş grupları, cinsiyetler ve 
sektörler için istihdamın zaman içinde nasıl hareket ettiğini araştırmaktır. 
Burda, Kapsos (2005)’un yöntemi izlenerek gençlerin istihdam esnekliği ile 
yetişkinlerin istihdam esnekliğini karşılaştırabilecek bir tahmin yapılacaktır. 
Bu tahminin amacı Türkiye’de istihdam ile büyüme arasındaki ilişkiyi 
hesaplanacak istihdam esnekliği üzerinden tartışmak değildir23. Burada 
amaç istihdam esnekliğinin çeşitli yaş grubu ve sektörel arasında nasıl 
farklılık gösterdiğini ele alabilmektir.  
 
İstihdam ile büyüme arasındaki ilişkinin işgücü maliyeti, sermaye yoğun 
teknolojilerin maliyetleri, firmaların yeni teknoloji kullanma yetkinlikleri ve 
işgücü verimlilikleri gibi faktörlerden etkilendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla 
bu ilişki sektörlere ve ülkelere göre çok farklılık gösterebilir, uzun 
dönemde çok değişken olabilir. Yapılan çalışmalar ele alınan sektörler ve 
dönemlere göre farklılıklar göstermektedir. Ancak son yılarda bu ilişkinin 
zayıfladığı yönünde göstergeler ağır basmaktadır. 2005 yılından sonraki 10 
yılda önceki on yıla oranla daha düşük bir istihdam-büyüme esnekliği 
öngörülmektedir (Gürsel ve Tunalı, 2005; Gürsel vd., 2004)). Nitekim İLO, 
son yıllarda büyüme ile istihdam arasındaki ilişkinin zayıflaması yönündeki 
gelişmeler nedeniyle, ve genç işsizliği için politikalar üretebilmek amacıyla 
işgücü piyasasının anahtar göstergelerinden biri olarak (gösterge 19) 
büyüme ile değişik yaş grupları ve cinsiyetler için ya da değişik alt 
sektörlerin istihdamın arasındaki ilişkiyi almaktadır 24.  
                                                 
22 Halihazırda kayıt dışı çalışmakta olan 40’lı yaşların üzerindeki kadınların önemli bir 
bölümü, yaşayan/ölmüş anne/babalarından dolayı bir eve giren bir emekli maaşına 
ulaşabilmektedirler. Kendilerinden sonra gelen kuşağa ise böyle bir katkıları 
olamayacaktır. 
23 Bu tartışma için bkz Gürsel vd. 2004; ILO, 2003. 
24 Türkiye’deki son yıllardaki büyüme artışının yarattığı istihdam kapasitesi dikkate 
alınırsa büyüme istihdam ilişkisinin zayıflamaya başladığı söylenebilir. Örneğin imalat 
sanayi çalışanlar indeksi 2001’de 83 iken 2006’da yine 90’a çıkmış, işçi başına verimlilik 
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Gösterge 19, istihdam esnekliği olarak adlandırılmaktadır. İktisadi 
sektörlere göre (tarım, sanayi, hizmetler) istihdam esnekliği ilgili 
sektörlerdeki istihdamın  o sektörün katma değerine göre 
hesaplanmaktadır.  Yaş gruplarına ya da cinsiyete göre istihdam esnekliği 
ise ilgili grubun istihdamındaki yüzde değişimin GSYİH’daki değişim ile 
ilişkisini araştırmaktadır (ILO;2005).  
 
Kapsos (2005)’un, çok sayıda dünya ülkesi ve bölgesi için yaptığı büyüme 
ile istihdam arasındaki ilişkiyi  inceleyen çalışmasında sonuç olarak, 
istihdam esnekliğinin 1999-2003 döneminde düşme gösterdiği ve işgücüne 
katılımın hızı dikkate alındığında, gençliğin istihdam esnekliğinin çok küçük 
kaldığı belirtilmektedir. Bu çalışmada öncelikle, işsizlikle mücadele 
politikalarını etkin kılabilmek için ekonomik büyümenin ya da iktisadi 
sektörlerdeki büyümenin genç ve yetişkin; erkek ve kadın hangi grubun 
istihdamını nasıl ve ne yönde etkilediğine bakılacaktır. 2000-2006 dönemi 
için üçer aylık verilerle tahmin edilmeye çalışılan denklem şöyledir:   
 
ln(emp) = a + b*ln(gdp) 
  
Cinsiyet açısından elde edilen sonuçlar Tablo XII.1’de verilmektedir: 
 
 
       Tablo XII. 1: Yaş  grupları   açısından   
Ln(emp) = a + b*ln(gdp)  sonuçları   
    Katsayı p-değeri R2 
Yetişkin  Toplam 0.256 0.000 0.75 
30+ Erkek 0.237 0.000 0.71 
  Kadın 0.313 0.000 0.41 
Genç Toplam 0.156 0.000 0.38 
20-29 Erkek 0.157 0.000 0.43 
  Kadın 0.152 0.039 0.15 
 
GSYİH’daki bir birim artış yetişkin erkek istihdamını ve yetişkin kadın 
(30+) istihdamını genç erkek ve genç kadın (20-29) istihdamına göre 
daha çok artırmaktadır25.  
 
 
 

                                                                                                                                                         
indeksi 2001’de 113 iken 2006’da 163 olmuş, imalat sanayi üretim indeksi ise 90’dan 
146’ya çıkmıştır (Yentürk, 2007). 
25 Yaş grubu olarak 15-24 alındığında GSYİH’daki artış 15-24 yaş grubundaki gençlerin 
istihdamını azaltmaktadır.  Ancak bu yaş grubu eğitimde kalma süresinin uzadığı bir yaş 
grubudur. O nedenle büyümenin eğitim süresini artırma etkisini de içinde 
barındırmaktadır. 15-24 yaş grubunu alarak bölgelere göre istihdam esnekliğinin 
hesaplandığı bir çalışmada (Kapsos, 2005) Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Japonya, Doğu 
Asya gibi ülkelerde negatif; Avusturalya ve Yeni Zellanda, Güney Doğu Asya ve Pasifik, 
Güney Asya, Latin Amerika ve Karayipler gibi ülkelerde yetişkinlere göre daha düşük bir 
istihdam esnekliği elde edilmektedir.  
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Alt sektörler açısından elde edilen sonuçlar: 
 
Tablo XII. 2 : Sektörlere,  cinsiyet ve yaş gruplarına göre    
             ln(emp) = a + b*ln(gdp)  sonuçları 
  Hizmetler Sanayi  Tarım 

Yetişkin  30+ Katsayı p-değeri R2 Katsayı p-değeri R2 Katsayı p-değeri R2 

Toplam 0.457 0.000 0.67 0.486 0.000 0.73 0.085 0.001 0.35 
Erkek 0.425 0.000 0.71 0.456 0.000 0.74 0.052 0.013 0.21 
Kadın 0.654 0.000 0.44 0.659 0.000 0.53 0.126 0.001 0.38 

Genç 20-29          
Toplam 0.289 0.000 0.61 0.320 0.000 0.57 0.119 0.052 0.14 
Erkek 0.260 0.000 0.66 0.378 0.000 0.66 0.088 0.163 0.07 
Kadın 0.388 0.000 0.38 0.123 0.315 0.04 0.152 0.015 0.21 

 
Tarım katma değerindeki artışın hem yetişkin, hem genç istihdamını çok 
az etkilediği görülmektedir (Tablo XII.2). Daha önce ele aldığımız gibi, 
köylerde yaşayan gençlerin istihdam ediliyor olarak görülüp bu istihdamın 
ücretsiz aile işçiliği şeklinde olması, köylerde gençler arasında gizli işsizlik 
ve eksik istihdam (mevsimlik işçilik) gibi olgularının yaygın olması 
nedeniyle tarımda büyüme istihdam ilişkisini ihmal etmekte yarar vardır. 
Konuya diğer iki alt sektörlerin katma değer ve istihdam arasındaki ilişki 
anlamında baktığımızda, her iki alt sektörde de büyüme yetişkin 
istihdamını daha  çok artırmaktadır. Hizmetlerde katma değer artışı genç 
kadın istihdamını genç erkek istihdamına göre daha çok artırmaktadır. 
Sanayi sektörünün katma değerindeki artış ise esas olarak genç erkek 
istihdamını genç kadın istihdamına göre daha çok artırmaktadır.  
 
Büyümenin yetişkin ve genç istihdamı üzerindeki farklı etkileri gençlere 
yönelik istihdam dostu büyüme politikalarının ayrı olarak tasarlanmasının 
da gündeme getirmektedir.  
 
Büyüme işgücü talebini olumlu etkileyen bir faktör iken, maliyetler işgücü 
talebini olumsuz etkileyen faktörleri oluşturur. Türkiye’de istihdam 
vergileri yüksektir ve istihdam vergilerinin istihdam üzerinde olumsuz bir 
etkisi bulunmaktadır (Levent ve Orhan, 2004). İlk işe girecek olan 
gençlerin niteliklerinin talep ile uyumsuz olması ve ihtiyaç duyulan eğitimin 
eksikliğinin neden olduğu genç işsizliği istihdam vergilerinde yaş grubuna 
göre yapılacak uyarlamalarla azaltılabilir. Örneğin gençleri ve genç 
kadınları istihdam etmek için gerekli olan istihdam vergilerin azaltılması, 
belirli süreler için istihdam vergisi muafiyeti gibi uygulamalar genç 
işsizliğini azaltmakta yararlı olacaktır.  
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