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Bu Rapor, UNDP’nin düzenli olarak yayınladığı 
ulusal ve uluslararası İnsani Gelişme Rapor-
ları çerçevesinde hazırlandı. İnsani Gelişme, 
bir ülkenin, insanlarının kapsamlı özgürlükler 
çerçevesinde, uzun ve sağlıklı yaşamlar sür-
mesine olanak sağlayacak şekilde, gelişmesi 
anlamına geliyor. Dolayısıyla, İnsani Gelişme, 
bireylerin önlerindeki fırsatların zenginleşti-
rilmesi ve  kapasitelerinin arttırılması yoluyla, 
hayatlarını değer verdikleri şekilde yaşayabil-
mesine ve temel insan haklarını kullanabilme-
sine imkan sağlayan bir süreç olarak tanım-
lanıyor. Kapasiteler, şekil ve içerik açısından 
farklılıklar gösterebiliyor, ancak çoğu kez bir-
birleriyle yakından bağlantılı. Örneğin, okulda 
verilen eğitimin ya da serbestçe dolaşmak ve 
istenilen yerde yaşamak için sahip olunan öz-
gürlük ve ekonomik gücün sağladığı imkanlar, 
bu kapasitelerin arasında yer alıyor. Toplumsal 
yaşama, kamuoyu tartışmalarına ve politik ka-
rar alma mekanizmalarına katılma imkanı gibi 
‘sosyal’ özgürlükler de bu kapasiteler arasında 
sayılıyor.1

Türkiye’de Gençlik konulu 2008 Ulusal İnsa-
ni Gelişme Raporu, alışılmışın dışında bir yön-
temle hazırlandı. Ülkenin gençleri, özellikle 
araştırma aşamasında, çalışmalara doğrudan 
katıldılar. Ayrıca, tüm Türkiye’yi temsilen 12 
değişik bölgede, 15-24 yaşlarında 3.000’den 
fazla genç arasında geniş kapsamlı bir Gençli-
ğin Durumu Araştırması gerçekleştirildi ve hem 
gençlerle hem yetişkinlerle toplam yirmisekiz 
odak grup toplantısı yapıldı.

Türkiye’nin genç kadın ve erkekleri ülkenin 
geleceğini oluşturuyor. Gençlerin yetenekleri, 
emelleri, vizyonu ve enerjisi var. Ama bunları 
sonuna kadar kullanabilmek için fırsatlara da 
ihtiyaçları var. Bu başarılırsa, ülkenin sürdürü-
lebilir geleceği güven altına alınmış olacak. 
Bunun en iyi şekilde nasıl yapılabileceği dü-
şünülürken, Raporda konunun çok çeşitli yön

ÖNSÖZ

leri değerlendirildi ve  olası çalışma alanları 
ile ilgili öneriler getirildi. Yapılan değerlendir-
melerin gençlik politikası ve gençlerin eğitimi, 
istihdamı ve katılımı konularında devam eden 
tartışmalara ve fikir alışverişlerine katkıda bu-
lunacağına inanıyoruz. Bu değerlendirmeler, 
ayrıca, gençliğin ihtiyaçlarının ve yapmak is-
tediklerinin, ulusal kalkınma gündemine yan-
sımasına yardımcı olacak, sürdürmekte oldu-
ğumuz faaliyet ve programları genişletecek ve 
gençlik konusunda daha fazla çalışma yapmak 
için gerekli politik ortamı güçlendirecektir. 

Şimdi, gençlerin sesini dinleme, duyduklarına 
inanma ve ortaya konan düşüncelerin genç-
lerle birlikte en iyi şekilde nasıl değerlendiri-
lebileceğini araştırma görevi ve sorumluluğu, 
politika yapıcılarında -ve Türkiye’nin her tara-
fında çeşitli konumlardaki diğer yetişkinlerde.- 
Bu, gelecek kuşağa sorumluluk ve fırsat ver-
mek, gençlerin önündeki engellerin bazılarını 
ortadan kaldırmak için, bir ilk adım olabilir. 

Genç bireylerden devlet kurumlarına ve aka-
demisyenlere kadar, gerçekten ulusal nitelikli 
bu İnsani Gelişme Raporu’nun hazırlanmasın-
da emeği geçen, geniş çapta yardım eden ve 
bizimle iş birliği yapan herkese içten takdirle-
rimizi iletiyoruz.                              

                            
                                       

Mahmood Ayub
BM Türkiye Koordinatörü ve 

UNDP Türkiye Temsilcisi
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Bu Rapor, Aygen Aytaç’ın yönetiminde,   
Beri�an Eliş, Orta Doğu Teknik Üniversite-
si’nden Dr. Kezban Çelik ile Dr. Hakan 
Ercan ve Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Ali 
Çarkoğlu’nun oluşturduğu bir ana yazarlar 
grubu tarafından, BM Türkiye Koordinatörü 
ve UNDP Türkiye Temsilcisi Mahmood 
Ayub’un genel rehberliğinde ve denetiminde 
hazırlandı. 

Türkiye’deki gençler, Raporun hazırlık sürecine 
fiilen katıldı ve çalışmaların tüm aşamalarına 
katkıda bulundular. Hazırlık çalışmalarına 
katılan gençler, bu süreçte odak toplantıları 
gerçekleştirmenin tekniklerini öğrendiler 
ve Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Esra 
Burcu’nun rehberliğinde ve denetiminde, 
kendileri de odak grup toplantıları düzenle-
diler. Gençliğin Durumu Araştırması’ndan 
ve odak gruplarından elde edilen bulgular, 
gençlerin görüş ve önerilerini açıklamak 
amacıyla, çoğu kez doğrudan aktarılan 
cümlelerle verildi. Ancak, bilgilerin kişiselliği 
nedeniyle,  Raporda  kullandığımız   açıklamaları 
yapan bireylerin gerçek isimlerini kullanma-
dık. Tüm bu bilgileri değerlendirirken, 
gençlerin görüş ve beyanları arasından geneli 
temsil edenlerin seçilip derlenmesini sağlayan 
Dr. Kezban Çelik’in üstün mesleki yetenek ve 
sosyoloji deneyiminden yararlandık. 

Tüm Rapor ekibinin müteşekkir olduğu           
Sir Richard Jolly, İnsani Gelişme Raporu’nun 
nasıl yazılacağı konusunda her aşamada 
danışmanlık yaptı, temel mesajların ve 
önerilerin belirlenmesinde yol gösterdi. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. 
İlhan Tekeli Raporun içeriği konusunda 
danışmanlık yaptı. Dr. Üner Kırdar ve Yusuf 
Işık’tan geniş kapsamlı ve son derece yararlı 
tavsiyeler alındı. UNDP Türkiye Temsilciliği’nin 
gerek içinden, gerekse dışından birçok kişi de 
değerli yorumlarıyla Rapora katkıda bulundu.

TEŞEKKÜRLER 

Türkiye’de Eğitim Reformu Girişimi üyeleri,                                       
Raporun ilgili bölümlerini gözden geçirerek, 
fikir ve önerileriyle katkıda bulundular.2  Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi’nden Dr. Ayşe 
Hoşgör ve Dr. Mustafa Şen, Hacettepe 
Üniversitesi’nden Prof. Nazmi Bilir ve Dr. Hilal 
Özcebe, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 
Seyhan Aydınlıgil, Ankara Üniversitesi’nden 
Dr. Nilay Çabuk, Hacettepe Üniversitesi’nden 
Dr. Hakan Acar, UNICEF, ILO, IOM, FAO, 
UNAIDS ve UNHCR Türkiye temsilcilikleri ve 
UNV Cene�re Temsilciliği de önemli katkı-
larda bulundular.

YADA (Yaşama Dair Vakıf) Raporun niceliksel 
araştırmasını gerçekleştirdi (‘Gençliğin Durumu 
Araştırması’) ve istatistiksel eklerin hazırlanma-
sına katkıda bulundu. Gökçe Pişkin, Cem Ko-
ray Olgun ve aralarında Derya Altun Erdem, 
Ferhat Gök, Rukiye Parlas ve Songül Kaya’nın 
da bulunduğu Habitat için Gençlik Derneği 
üyeleri, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde düzen-
lenen odak grup toplantılarına büyük destek 
sağladılar. GSM-Gençlik Servisleri Merkezi ve 
British Council  İnsani Gelişme ve gençlik ko-
nularına odaklanan bir interaktif web sitesinin           
(www.genclikpostasi.org) kurulmasına kat-
kıda bulundular. British Council, TUSİAD, Coca 
Cola ve BM Türkiye Koordinasyon Ofisi proje 
faaliyetlerinin uygulanmasında maddi des-
tek sağladılar. Ankara Dünya Ticaret Merkezi, 
Raporun gençlerle paylaşıldığı Bilgi Fuarı’nın 
düzenlenmesi için fuar alanı dahil, her türlü 
imkanı seferber etti.  

Rapor ekibi, gençlik STKları, gençlik çalışanları, 
hükümet yetkilileri, özel sektör kuruluşları, 
gençlik uzmanları, aileler ve tabii gençler ile 
düzenli toplantılar, yüz yüze mülakatlar ve 
odak grupları dahil olmak üzere çok sayıda kişi 
ve kurumla danışma toplantıları yaptı. Birçok 
genç, Raporun web sitesine, yazılarıyla kat-
kıda bulundu.
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Berkan Toros, Gökçe Yörükoğlu, Murat 
Çitilgülü, Ayşegül Özgan, İlkay Okdemir, 
Yeşim Sözeri, Mustafa Birbilen ve Fulya 
Özerkan Raporun hazırlık çalışmalarına yar-
dım etti. Aralarında Seda Atabay, Ozan 
Çakmak, Nazlan Ertan, Ali Fuat Sütlü, 
Yasemin Kök, İlknur Erdem, Fatma Hasçalık, 
Özge Gören, Melike Baykal, Burcu Şengül, 
Alper Şentürk, C. Emre Doğru, Nalan Koçak, 
Gökçe Erbatu, Gözde Özden, Gökşin Şahin, 
Huriye Se�gi Tokgöz, Hürrem Kara, Sinem 
Toprak, Onur Şentürk,  Hüseyin Aktürk ve Elif 
Ünal Arslan’ın bulunduğu onlarca gönüllü, 
sürecin çeşitli aşamalarında destek oldu.   

Devlet Planlama Teşkilatı’ndan Nuri Duman, 
British Council’dan Çağrı Öner, GSM-Gençlik 
Servisleri Merkezi’nden Mehmet Arslan, 
Şirin Soyöz ve Öyküm Bağcı ve Habitat için 
Gençlik Derneği’nden Sezai Hazır, Bilkent 
Üniversitesi’nden Perin Öztin ve Akif  Yeşil-
kaya,  Ankara Dünya Ticaret Merkezi’nden 
Obahan Obaoğlu proje faaliyetleri sırasında 
daima yardıma hazırdılar. 

Canan Silay Raporu Türkçe’ye tercüme etti 
ve metnin her iki dildeki versiyonlarının, son 
kontrollerinin yapılmasına yardımcı oldu. 

Tasarımhane Raporun kapak tasarımını 
hazırladı ve sayfa düzenini yaptı. 

Videa Film’den Özhan Önder ve Alper 
Şen Ulusal İnsani Gelişme Raporu’na eşlik 
eden belgesel TV filminin prodüksiyonunu 
gerçekleştirdi.

UNDP Türkiye Temsilciliği, tüm katkıda bu-
lunan kişi ve kurumlara teşekkürlerini sunar.
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KISALTMALAR 

AB  : Avrupa Birliği
AİGPP  : Aktif İş Gücü Piyasası Politikaları 
AMATEM : Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi 
ATAUM  : Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi
AR-GE  : Araştırma ve Geliştirme
BİT  : Bilişim ve İletişim Teknolojileri
DPT  : Devlet Planlama Teşkilatı
FACT  : Aile ve Çocuk Eğitimi Programı
FAO  : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
GSGM  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
GSYİH  : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
ILO  : Uluslararası Çalışma Örgütü
IOM  : Uluslararası Göç Örgütü
IPA (AB)  : Katılım Öncesi Yapısal Düzenlemelerle ilgili Mali Yardım
IPEC  : Çocuk İşçiliğini Ortadan Kaldırma Uluslararası Programı
İGKO  : İş Gücüne Katılım Oranı
İŞKUR  : Türkiye İş Kurumu
KOBİ  : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
KPSS  : Kamu Personeli Seçme Sınavı
MEB  : Milli Eğitim Bakanlığı 
OECD  : Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
OKS  : Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı 
ÖSS  : Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı
PISA  : Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 
SHÇEK  : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
STK  : Sivil Toplum Kuruluşu
TDSA  : Türkiye Demografi ve Sağlık Araştırması
TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
TÜİK  : Türkiye İstatistik Kurumu
UNAIDS : Birleşmiş Milletler Ortak HIV/AIDS Programı
UNDP  : Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
UNESCO : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu
UNFPA  : Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
UNHCR  : Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
UNICEF  : Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu
YKG  : Yaşam Kalitesi Göstergesi
YEN  : Gençlik İstihdam Ağı 
YÖK  : Yükseköğretim Kurulu  
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Türkiye, ekonomisine büyük zarar veren ve 
toplumsal dokusunu sarsan 2001 ekonomik 
krizinin ardından, bir dizi kapsamlı önlem 
alarak, 2002-2006 döneminde ortalama %7,5 
oranında kesintisiz ve yüksek bir ekonomik 
büyüme sağladı. Bazı alanlarda hala süren 
kırılganlığa rağmen, ekonomik kapasiteyi 
arttıran yatırım ve verimlilik alanları dahil, 
ülke ekonomisi genel olarak, hayli güçlü 
bir performans sergiliyor. Çok daha yüksek 
ihracat ve doğrudan yabancı sermaye yatırımı 
düzeyleri sayesinde Türkiye’nin dış ekonomik 
bağlantıları da artmış durumda. Öte yandan 
işsizlik, yine aynı dönemde, ısrarla %10 
civarındaki düzeyini korudu; iş gücüne genel 
katılım oranları geriledi; hatta kadınların iş 
gücüne katılımı %26 gibi düşük bir düzeye 
indi. Gençler arasında işsizlik ciddi bir sorun 
olmaya devam ediyor. Bir dizi nicel artış ve 
gelişmeye rağmen, eğitim sisteminde de 
gözle görülür, kaydadeğer fazla bir ilerleme 
sağlanamadı.  Gençler için kritik önem taşıyan 
mesleki eğitim konusunda pek az gelişme 
kaydedildi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik 
ve uyum sürecinde başka alanlarda ilerle-
meler elde edilirken, sosyal alanda görece 
zayıf kalındı. 

İnsani Gelişme yaklaşımına göre, ilerleme için 
gerekli olan ve toplumsal kalkınma, tatmin 
olma ve mutluluk fırsatları yaratan ekonomik 
büyüme, bu hedeflere ulaşmak için kendi 
başına yeterli olmuyor. Arzu edilen ilerleme, 
ekonomik büyümenin yanı sıra, toplumun 
bireylerinin kişisel potansiyellerini özgürce 
koruma ve geliştirme yeteneğini elde etmesi 
ve arttırması, fırsatlara adil bir şekilde erişmesi 

mümkün olunca gerçekleşiyor. Dahası, İnsani 
Gelişme yaklaşımı yalnızca bir tercih sorunu 
değil; ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği 
de, toplumun tüm üyelerinin sosyal kapa-
sitelerinin mümkün olan en üst düzeyde 
gelişmesini gerektiren bileşenlerle yakından 
bağlantılı. Bilgi ekonomisinin uluslararası ve 
küresel düzeyde giderek daha baskın bir ni-
telik kazandığı günümüzde bu bağlantı daha 
da geçerli hale geliyor. Tüm bu nedenlerden 
ötürü, Türkiye’nin daha çok ilerlemesi için 
daha geniş tabanlı bir gelişme modeli ve hem 
sosyal alanda hem de İnsani Gelişme yaklaşımı 
çerçevesi içinde, bu modele tekabül eden, 
ileriye dönük güçlü adımlar atılması gerekiyor. 
Günümüzde gelişme ve ilerlemenin ekono-
mik ve sosyal boyutları arasında ayrım yapmak, 
salt kavramsal düzeyde bile, gitgide daha 
geçersiz hale  geliyor. Bilgi  ekonomisinin ortaya 
çıkması, insanın bilgisi ve bilişsel kapasitesine 
sınırsız bir gelişme perspektifi kazandırıyor 
ve böylece ekonominin işleyişinde genellikle 
ekonomik ve sosyal faktörler diye tanımlanan 
unsurları birbirine daha çok yaklaştırıyor.

Gençlik (bu Raporda, gençlik 15-24 yaş grubu 
olarak ele alındı), Türkiye’nin önümüzdeki 
dönemdeki gelişme perspektifinde İnsani 
Gelişme tabanlı gündeminin hayati ve büyük 
ölçüde belirleyici bir bölümünü oluşturuyor. 
Gençliğin özündeki değerin yanı sıra, her 
genç kuşak, iş gücü, beceri, kültür, değerler, 
eğitim, bilgi, öğrenim, yönetişim, idare ve 
yeni kapasiteler yaratma gibi kritik unsurlar 
açısından bir sonraki gelecek diliminin 
hazırlanmasında belirleyici role sahip. 
Bu alanlardaki gerek güçlü, gerekse zayıf 

 YÖNETİCİ ÖZETİ VE ÖNERİLER

“Gençlerimizin geleceğini inşa etmeyi her zaman 
başaramayabiliriz, ama onları geleceğe hazırlayabiliriz.”

Franklin D. Roosevelt
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özellikler sonraki kuşaklar üzerinde ciddi 
etkiler yaratıyor. Gençlik toplumun en canlı, en 
duyarlı kesimi ve değişimin başlıca sürükleyici 
gücü... Buna karşılık gençliğin potansiyelinin 
kısıtlanması durumunda, ilerlemeye pek 
olanak kalmayacağı da aynı ölçüde doğru.   

Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk’ün önder-
liğinde cumhuriyetin kurulması ile 1923’te 
güçlü bir çağdaşlaşma sürecini başlattı. Bu 
sürecin başlangıcında gençliğe, gençliğin 
eğitimine ve kültürel gelişimine büyük bir 
önem verildi. Ülkenin modernleşme sürecinin, 
genel çizgileri itibariyle o günden bu yana 
kesintisiz devam etmesine ve Türkiye’nin 
bugün Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri 
yürütüyor olmasına rağmen, ülke hala 
ciddi zorluklarla başetmek durumunda. Bu 
zorlukların bir bölümü AB’ye yeni giren üye 
ülkelerin sorunları ile benzerlikler taşıyor, bir 
diğer bölümü ise, AB’ye daha önce katılan 
bazı Güney Avrupa ülkelerinin karşılaştığı 
sorunlar ile benzeşiyor. Türkiye açısından bu 
süreçte genel olarak sosyal boyut ve özel 
olarak gençlik boyutu aksıyor. Gençliğin göreli 
konumu ve gençliğe yönelik politikaların 
kapsamı ve etkinliği çeşitli nedenlerden ötü-
rü zaman içinde gerilemiş durumda. 

Çoğu geçtiğimiz birkaç on yıllık süre için de 
geçerli olan ana nedenlerden bazıları şöyle 
özetlenebilir: Sosyal politika cephesinde 
genel ilerleme görece zayıf kaldı. Genelde 
eğitim sistemi, özelde mesleki eğitim ye-
terince  modernleştirilmedi ve iyileştirilmedi. 
Türkiye’de Bilişim ve İletişim Teknolojileri’nin  
(BİT) geliştirilmesine geç başlandı. İstihdam 
yaratma, özellikle yüksek verimli, modern ve 
ileri teknolojili iş alanlarında zayıf kalırken, 
daha yakın dönemde vasıflı iş gücü yetersizliği 
nedeniyle iş gücü arz ve talebi arasındaki 
uyumsuzluk arttı. Genç kadınların geleceğini 
ve fırsatlarını kısıtlayan cinsiyet ayrımcılığı 
ile erken  bir  aşamada  yeterince güçlü 
bir biçimde mücadele edilmedi. Tarımda 
modernleşmede uzun süre gecikildi.  Gençli-
ğin siyasal ve dolayısıyla sosyal katılımı, 

1980’lerin ilk dönemlerine kadar demokratik 
yaşamdaki kesintiler yüzünden olumsuz yön-
de etkilendi ve bu durum sonuçta gençlerin 
toplumsal yaşama katılımını uzun bir süre 
geciktirdi. Kurumların büyük bir bölümün-
deki hiyerarşik yönetişim yapıları çok uzun 
süre katılığını korudu. Gençliğin ihtiyaçlarına 
yönelik hükümet organları ve politikaları, 
merkezi ve yerel idare düzeylerindeki 
çabalara rağmen, şimdiye dek yeterince etkin 
olamadı; bununla birlikte yerel düzeyde son 
zamanlarda bir iyileşme gözlemleniyor. Öte 
yandan, konuyu değerlendirirken geçmiş 
yıllarda gençlik sorunlarına yönelik çabalar ve 
halen devam etmekte olan çalışmalar gözardı 
edilmemeli. Bunların arasında başarı öyküleri 
de var. Örneğin bazı eğitim alanlarında 
ve kurumlarında kaydedilen ilerlemeler, 
yerel gençlik meclisleri, engelli gençler gibi 
dezavantajlı gruplara destek programları, 
bazı spor alanlarında sağlanan başarılar, AB 
ile değişim programları, vb... Ama en önemli 
husus, gençliğin kapasitesi ve bu kapasitenin, 
Türkiye’nin potansiyelleri ve gelişme hedefleri 
açısından, geçirmekte olduğu evrim. Bu 
alanda belirgin bir açık var. Gerek başarılar-
dan gerekse eksikliklerden yalnızca hükümet 
kurumları değil, değişen ölçülerde aileler, 
STKlar, öğretmenler, özel sektör ve sendikalar 
da sorumlu. 

Özet olarak, değişik alanlarda ve sektörlerde 
gençliğin ihtiyaçlarına yanıt verme çabalarına 
rağmen, gençliğe yönelik politikaların kapsa-
mı ve sonuçları, genel olarak çağdaş dünya-
nın ihtiyaçları ile orantılı olamadı. Bu nedenle 
Türkiye, “demografik fırsat penceresi”nin 
sunmuş olduğu fırsatların önemli bir 
bölümünü kaçırmış gibi görünüyor. Ancak, 
Türkiye’nin hala güçlü potansiyelleri var. Daha 
özgül bir ifadeyle, “fırsat penceresi” 2040 
yılına kadar açık olacak. Bu durum Türkiye’ye 
gençliğin bilgi ekonomisiyle ilgili becerilerini, 
yetkinliklerini, öğrenme yeteneğini, kültürel 
donanımını, bilgi yönetimi yeteneğini, 
bilişsel kapasitesini, yaratıcılığını, istihdam 
fırsatlarını, seçeneklerini, motivasyonunu, 
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sağlığını, katılım potansiyelini, yurttaşlık 
rolünü, demokratik değerlerini ve öz güvenini 
geliştirecek bir dizi politika  oluşturup hayata 
geçirmek açısından bir kerelik büyük bir fırsat 
sağlıyor. Bu fırsatın değerlendirilmesinin 
gelecek kuşaklar üzerindeki etkisi de çok 
güçlü ve olumlu olacak. Böyle bir gelişme, 
ülkenin genel kalkınma hedefleri ve ilgili 
uyum eksenleri yönündeki ilerlemesini 
hızlandırmak koşuluyla, AB’ye üyelik sürecini 
güçlendirmeye katkıda bulunmanın yanı sıra, 
Türkiye’nin bölgesindeki rolünü de olumlu 
yönde etkileyecek. Bir kez kapsamlı iyileşmeler 
başladıktan sonra  gelişme perspektifleri kısa 
bir süre içinde bile güçlenecek.

Gençliğin ihtiyaç ve perspektiflerine odak-
lanarak eğitimden isitihdama, bütçe tahsis-
lerine, bölgesel politikalara ya da sosyal 
güvenliğe kadar ilgili değişik alanlarda politika 
ve kurumları eşgüdüm içinde tutarlı ve 
uyumlu bir biçimde bu hedef doğrultusunda 
düzenleyen ve  yeniden şekillendiren bir 
yaklaşıma ihtiyaç var. Demografik fırsat 
penceresinin hala açık olan kısmından 
yararlanabilmek için, ilgili alanların çoğunda, 
gençlik için ve gençler tarafından en yüksek 
kalitenin  sağlanması gerekiyor.  Öte yandan, bu   
yaklaşımın  kurumsal tarafı, gençlik sorunları 
alanında özellikle elverişsiz olan ve katılımcılı-
ğı ve özerk davranışı köstekleyen sıkı merkezi 
bürokratik yapılar yaratmaktan kaçınmalı. 
Gençliğe yönelik politikaların aynı zamanda 
gençlerin yaşam yolunda katettiği tüm kritik 
aşamaları ve geçişleri de kapsamasına ihtiyaç 
var. Bunların arasında eğitim, işe başlama, 
bekar veya aile kurmuş bir birey olarak ayrı 
bir konuta yerleşme, yurttaşlık haklarını talep 
etme ve her aşamada özgürleşme ve aktif 
katılım da var. Konunun bir diğer boyutu ise, 
yoksullar, savunmasızlar ve dezavantajlılar 
gibi tüm sosyal kategorilerin kapsanması 
gereği. Gerçekte gençlik, olanaklar ve özerklik 
açısından birbirinden değişik ölçülerde 
farklı olan kategorilerden oluşuyor. Bölgesel 
eşitsizliklerin etkilerini aşmak için coğrafi 
faktörün de tüm yönleriyle dikkate alınması 

gerekiyor. Gençlerin daha önceki eğitim 
aşamaları ve daha ileri yaşlardaki istihdam 
durumları gibi bağlantılı politika alanları 
üzerine de eğilmek gerekiyor ve Raporda 
bunlara da değiniliyor. Ancak, bu Raporun ana 
odak noktasını 15-24 yaş grubunu doğrudan 
etkileyen konular oluşturuyor.

Daha yalın çözümler gerektiren başka sorun-
lar da bulunmakla birlikte, gençlik alanında 
benimsenecek yaklaşımın genel çerçevesi-
nin Türkiye’nin genel yönelimine uygun olarak  
bilgi ekonomisinin perspektifleriyle uyumlu 
olmasına ihtiyaç var. Dünyada ilgili alanlarda 
yakın dönemde yaşanan deneyimler de bunu 
açık bir biçimde doğruluyor. Öte yandan, 
bilgi ekonomisi ile uyumlu bir ilerlemenin 
sağlanması, gençliğin kapasitesinin arttırıl-
ması ön plana çıkarılmadıkça hemen hemen 
olanaksız. Bilişsel ve ileri araştırma kapasitesi-
nin oynadığı kilit rolden, daha az hiyerarşik ve 
çok daha hızlı yönetim ve yönetişim yapıları-
na ve yeni katılım süreçlerine kadar, bilgi 
ekonomisinin nitelik ve ayırt edici özellikleri-
nin büyük çoğunluğu, gençliğin özgün 
özellikleri, olanakları, yetenekleri ve ihtiyaçları 
ile yakından bağlantılı.   Bu durum, Türkiye’de 
gençlerin potansiyelinin bu perspektifler 
doğrultusunda  tam olarak geliştirmesini 
gerekli kılıyor. Aynı bağlamda, Türkiye’nin 
2023 yılı ve ötesine uzanan ve yüksek rekabet 
gücü, daha yüksek istihdam, büyümenin 
sürdürülebilirliği, daha çok eşitlik ve kadın-
erkek eşitliği gibi hedefleri de içeren gelişme 
perspektifi  gençlik üzerine odaklanan etkin 
bir politikayı daha da anlamlı kılıyor. Bu durum 
aynı zamanda toplumun tüm kesimlerinin 
gençliğe odaklı böyle bir politikaya yönelik 
irade ve taahhüdünü ortaya koymasını da 
gerektiriyor. 

Bu Raporun hazırlanmasında, 15-24  yaşların-
da  3.322 genç arasında, tüm ülkeyi temsil e-
den 12 ayrı bölgede (İstanbul, Adana, Malatya, 
Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Diyarbakır, 
Samsun, Trabzon, Kayseri ve Erzurum) 
yürütülen “Gençliğin Durumu Araştırması”nın 
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ve 24’ü gençlerle, dördü de yetişkinlerle yapı-
lan odak grup toplantılarından yararlanıldı. 
Hem Türk kaynaklarından hem uluslararası 
kaynaklardan, gençlik literatürü üzerine geniş 
bir tarama yapıldı. Odak grup toplantılarında 
200’den fazla gencin ve 30’dan fazla yetişkinin 
görüş ve fikirleri alındı. Yirmiden fazla genç 
ve yetişkinle yüzyüze görüşmeler yapıldı. 
Türkiye’deki BM kuruluşları,  tüm gençlik 
örgütleri, yaklaşık 40 akademisyen ve uzman, 
en az 35 kamu kurumu ve 100’den fazla 
gönüllü genç rapora makale, araştırma, fikir 
veya önerileriyle katkıda bulundu. Mart ile 
Temmuz 2007 arasında, 150’den fazla toplantı 
ve mülakat yapıldı ve 5.000’den fazla e-posta 
okunup değerlendirildi.

Aşağıda yer alan gençlikle ilgili değişik 
alanlardaki politika önerileri bu geniş çaplı 
araştırmaların sonuçlarına göre oluşturuldu:

�. Türkiye’nin  daha belirgin bir gençlik 
politikasına �e gençliğe destek 
olacak kurumlara ihtiyacı �ar.

Türkiye’nin, gençlik sorunları karşısında halen 
sürdürmekte olduğu sorun odaklı ve sektörel 
temele dayalı yaklaşımın ötesine geçerek, 
kapsamlı bir gençlik politikası benimsemesi 
ve bunun izlenmesi için gerekli kurumları 
oluşturması gerekiyor. Gerçekte, gençliğe 
ilişkin temel istatistiksel veriler, genç nüfusun 
büyüklüğü ve özellikleri dikkate alındığında, 
bu alanda geleceğe yönelik zorlukların ve 
mücadelenin niteliğini de gözler önüne 
seriyor. 

2007  nüfus sayımı sonuçlarına göre bugün 
Türkiye’de 15-24 yaşları arasında yaklaşık 12 
milyon genç yaşıyor. Bu da, genel nüfusun 
%17,6’sına tekabül ediyor.3  Gençlik, Türkiye 
için kuşkusuz çok güçlü bir potansiyeli temsil 
ediyor. Ancak, bu potansiyelin gelişimi yeter-
siz kalıyor. Gençlik içinde, politika oluşturma 
açısından çok farklı koşulları ve ihtiyaçları olan 
çeşitli kategoriler var. 15-24 yaş arası 12 milyon 
400 bin genç insandan %30’u okula gidiyor, 

%30’u çalışıyor. Bu gençlerin bir kısmı eğitim 
kurumları içinde yüksek kaliteli öğrenime 
erişme  imkanı bulurken ve çalışanların bir kısmı 
yüksek nitelikli işlerde istihdam edilirken,  çok 
daha büyük bir kısmı bu olanaklardan yoksun. 
Dahası, gençlerin yaklaşık %40’ı, yani 5 milyon 
kişi “atıl” durumda. Ne çalışıyor, ne okula gidiyor. 
Bir başka ifadeyle, Türkiye’de “görünmeyen 
veya az görünen gençlik” kategorisine giren 
milyonlarca genç birey var.  Ne öğrenim ne de 
çalışma hayatında olan kadınlar (2,2 milyon 
civarında), fiziksel engelliler (yaklaşık 650.000 
kişi), tüm ümitlerini kaybetmiş ve iş aramaktan 
vazgeçmiş gençler (300.000 dolayında), 
çocuk ve genç hükümlüler (22.000 civarında), 
sokak çocukları ve sokakta yaşayan gençler, 
ülke içinde yerinden olmuşlar, insan ticareti 
kurbanları ve bilimsel araştırma veya medya 
organlarında adından nadiren söz edilen di-
ğer bireyler, bunlar arasında yer alıyor. 

Türkiye’nin gençlik politikası, ülkenin tüm 
genç erkek ve kadınları için güçlü bir insan 
hakları boyutunu içermeli ve ileriye bakan, 
gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ve 
sorunları göz önüne alan bir politika olmalı. 
Bu politika, geleceğe ışık tutması açısından, 
ülkenin İnsani Gelişme önceliklerine de 
odaklanmalı ve bu çerçevede gençlerin 
özgür ve insanlık onuruna yakışan yaşamlar 
sürdürme, bilgilerini ve seçeneklerini daha 
çok  geliştirme kapasitelerini arttırmalı.

Böyle bir gençlik politikası katılımcı bir 
yaklaşımla hazırlanmalı. Ülkenin her yanın-
dan gençler bu oluşumda yer almalı. 
STKlar, akademisyenler, özel sektör, medya 
ve sendikalar gibi paydaşlar da bu sürece 
dahil edilmeli. Süreci desteklemek ve ileriye 
götürmek için tüm gençlik STKlarını içine alan 
bir  Gençlik Konseyi’nin kurulmasına da ihti-
yaç var.

Uzun vadede bir Gençlik Parlamentosu 
kurulması, gençlerin kendilerini etkileyen 
sorunlar ve politikalar üzerinde fikirlerini dile 
getirebilecekleri bir platform oluşturabilir. 
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Gençlik Parlamentosu, -seçilme yaşı 30’dan 
25’e indirilmiş olsa bile- gençlerin milletvekili 
seçilme zorlukları konusunda devam eden 
kaygılarının azalmasına yardımcı olabilir.

Bunun yanı sıra merkezi ve bürokratik 
olmayan, esnek  bir kurumsal yapı, gençliğe 
ilişkin politika ve faaliyetlerin arasında daha 
büyük tutarlılık sağlanmasına yardımcı olabilir 
ve bu alandaki çalışmaların düzenli biçimde 
izlenmesi için bir mekanizma oluşturabilir. Bu 
kurumun üyeleri arasında gençler yüksek bir 
oranda yer almalı.

Son zamanlarda bilişim teknolojisi alanında 
kaydedilen gelişmeler, gençlere fikirlerini 
ifade edip paylaşmak ve dünyanın başka 
köşelerindeki gençlerle ilişki kurmak açısından 
yepyeni hedef ve fırsatlar yaratıyor. Türkiye’nin 
gençlik politikası, eşitlik ilkesi doğrultusunda, 
tüm gençlere sayısal teknolojiye daha kolay 
erişim sağlamayı amaçlamalı. Bu gelişme, 
gençlerin katılımcı/demokratik toplum ve 
vatandaşlık kavramları ile daha yaygın bir 
şekilde karşılaşmalarına  olanak verir.

2. Eğitimin hem niteliğini hem 
niceliğini iyileştirmek öncelikli bir 
konu. Bundan toplumun tümü yarar 
sağlar �e Türkiye’nin sürdürülebilir 
�e parlak geleceği için gerekli bir 
koşul yerine getirilmiş olur.

a. Zorunlu eğitim �� �eya �2 yıla çıkartılmalı. 
Bu her şeyden önce, Türkiye’nin ortalama 
eğitim süresi ve kalitesini, ulaşmayı amaçladığı 
ülkelerdeki düzeye getirmesi için gerekli. Bu 
düzenlemeyi gerçekleştirmenin maliyetinin, 
önümüzdeki 10-12 yıllık süreç içinde, 25-30 
milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor 
ki bu, orta ve uzun vadede getireceği stratejik 
yararlar düşünüldüğünde üstlenilmeye değer 
bir maliyet. 

b. Eşit eğitim fırsatları konusunda iyileşme 
sağlanmalı. Eğitimi herkesin bu alandaki  
fırsatlara erişmesini sağlayacak şekilde 

yaygınlaştırmak önemli bir öncelik. Devlet, bir 
gencin sosyoekonomik statüsü ile eğitimde 
başarı durumu arasındaki ilişkiyi etkin eğitim 
politikalarıyla zayıflatabilir. Bu tür politikaların 
bazı örnekleri şunlar:

• Erken yaşta sağlanan eğitime odaklanarak, 
değişik sosyoekonomik kesimlerden gelen 
çocukların tümünün kaliteli okul öncesi 
eğitime ulaşmalarını sağlamak.

• Okullarda asgari kalite standardını garanti-
lemek. Bunun için çeşitli maddi teşvikler 
kullanılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 
bir kısmı yerelleştirilip, her okula asgari bir 
standart sağlayacak düzeyde doğrudan fon 
aktarılırsa, bu, eğitim kalitesini hem arttırma-
ya hem de değişik okullar arasında daha eşit 
hale getirmeye katkıda bulunur. 

• E-yatırım sistemini kullanarak, eğitim sek-
töründeki kamu yatırımlarının daha eşit 
biçimde dağıtılmasını sağlamak. Hükümet, 
halen e-yatırım sistemini uygulama hazır-
lıklarını sürdürüyor.

• Önemli ölçüde dezavantajlı olan çocuk ve 
gençlere eşit fırsatlar sunmak. Standart okullar 
ve öğretme yöntemleri dezavantajlı çocuk 
ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılamada her 
zaman yeterli olmuyor. İstisnasız tüm çocuk 
ve gençlere uygun ve kaliteli eğitim sağlamak 
için, daha kapsamlı bir stratejinin parçası 
olarak daha esnek, çok yönlü ve uyumlu 
eğitim yaklaşımları tasarlanmalı.

• Değişik eğitim düzeyleri arasındaki öğrenci 
izleme ve seçme sistemleri, bir eğitim 
sisteminin  farklı   sosyal  zeminlerden 
gelen tüm gençlere ne ölçüde eşit fırsatlar 
sunabileceğini belirlemede çok önemli bir 
rol oynuyor. Öğrenci seçme yöntemlerini 
değiştirerek ortaöğrenim okullarında 
her yıl sonunda çoklu sınavlar uygulayıp 
yükseköğrenime yerleştirme kıstası olarak  
bu sınavların kümülatif sonuçlarını kullanma 
yönünde yürütülen reform çabaları bu 
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konunun önemini vurgulayan olumlu işaret-
ler. Ancak, yeni seçme  sistemi  başka adım-
larla ve geliştirilmiş öğretim kapasiteleri ile 
takviye edilerek, özel kurslara ve dershanelere 
olan bağımlılık aşamalı olarak ama etkin 
biçimde ortadan kaldırılmalı. Devlet sınırlı 
eğitim olanaklarına sahip, düşük gelirli 
bölgelerden gelen gençler, özellikle genç 
kadınlar için pozitif ayrımcılığa dayalı sistem-
ler de geliştirebilir. 

• Üniversiteye  giremeyen gençlere maddi 
yardım yapılarak, onlara ikinci bir şans 
tanımak. Böylece, çalışmak zorunda kaldığı 
için öğrenimini terk etmiş olan gençlere, daha 
az çalışarak, tekrar eğitimini sürdürme fırsatı 
sağlanabilir. Günümüzde, geleneksel okulda 
eğitim anlayışının yerini yaşam boyu öğren-
me, uzaktan öğrenim, elektronik öğrenim ve 
“akran eğitimi” gibi yeni sistemler alıyor. 

c. Eğitim kalitesini her se�iyede iyileştirmek 
de eşit ölçüde öncelikli olmalı.  Bu yaklaşım 
konunun yukarıda değinilen “herkese eşit 
fırsat” boyutuna da katkıda bulunur. Son 
yıllarda müfredatı daha çocuk merkezli ve 
konstrüktivist yaklaşımlar doğrultusunda  
yenileme çabaları, gençlerin yenilikçi bir 
ekonomi ve demokratik bir topluma etkin 
bir şekilde  katılmalarını kolaylaştırma 
potansiyelini taşıyor. Reformların nasıl 
uygulanacağı, etkinlikleri açısından doğal 
olarak yaşamsal bir önem taşıyor. 

d. Öğretmenlere  mesleki  becerilerini art-
tırmaları için daha çok olanak sağlamaya 
ihtiyaç �ar. Eğitim uzmanları,  hükümete 
“Eğitim Reformu Girişimi”4 çerçevesinde 
sundukları öneriler paketinde, ‘Öğretmenleri 
gerekli araç ve becerilerle donatıp eğitmek ve 
onların öğrencilerini her zaman insan haklarını 
savunan demokrat ve çağdaş bireyler olarak 
yetiştirmelerini teşvik etmek için, 2008-2012 
arası dönemin “Öğretmenler Beş Yılı” olarak 
ilan edilmesini’ tavsiye ediyor.5

e. Gencin yaşamındaki aşamalar arasında 

yumuşak geçişler sağlanması, örgün 
eğitimden yaygın eğitime �eya bir 
akademik dal ya da bölümden diğerine 
geçişin kolaylaştırılması �e gençlere her 
zaman ikinci şanslar tanınması önemli. 
Eğitim sistemini büyük ölçüde  pragmatist 
olan çerçevesinden arındırmak ve öğrenmeyi 
zevk alınan ve değer verilen bir deneyim 
haline getirmek için yeni bir yaklaşım ve 
değerler dizisinin benimsenmesi gerekiyor. 
Diğer taraftan toplumda üniversiteler dışında 
da saygın ve değerli bir eğitim alınabileceğine 
dair bilinç yaratılmalı.

f.  Meslek okulları �e  mezunlarının  de�let-
ten, iş dünyasından �e genelde toplumdan 
daha fazla destek almaya ihtiyaçları �ar. Bir 
taraftan mesleki ve teknik okullar, diğer taraf-
tan da  sanayi ve hizmet dallarında faaliyet 
gösteren özel sektör kuruluşları arasında 
karşılıklı etkileşim ve iş birliği sağlamaktan 
başlayarak, eğitim ağında etkin bir yönlendir-
me sistemi benimsenmeli. Gençlerin eğitim 
aldıkları dallardaki yeteneklerini ve ne ölçüde 
istekli olduklarını doğru bir şekilde ölçecek 
yeni bir değerlendirme sistemi geliştirilebilir.

g. Üni�ersitelerin işleyişi ile ilgili yeni önlem-
lere ihtiyaç �ar.  Yükseköğrenim kurumlarının 
sayısı her gün artsa da, üniversite eğitiminin 
kalitesini iyileştirecek politikalar izleme niyeti 
sık sık dile getirilse de, halen söz konusu 
eğitimin kalitesi bir yerden diğerine ve bir 
üniversiteden diğerine farklılık gösteriyor. 
Mevcut üniversitelerin ve özellikle yeni 
kurulmakta olanların tamamında yeterli eğitim 
kalitesinin sağlanması gerekiyor. 

h. Ek kaynaklara ihtiyaç �ar.  Birkaç yıl içinde  
12 milyon kişinin çalışma yaşına erişeceği 
Türkiye’de eğitimin hem niceliği hem niteliği 
büyük sorunlar oluşturuyor. Bugünkü 
okullaşma oranlarını korumak için bile ek 
kaynaklar gerekiyor.

i. Her düzeydeki eğitim kurumlarının 
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uluslararası �e A�rupa Birliği standartlarına 
uygun sertifikasyon alması, eğitimin 
kalitesini �e etkinliğini arttıracaktır. 
Türkiye’de bazı eğitim kurumları tarafından 
şimdiden ulaşılan bu hedef, hem Türk eğitim 
kurumlarının müfredat standartlarının 
iyileştirilmesine katkıda bulunacak hem de 
mezunların Türk ve dünya iş gücü piyasaları 
bağlamındaki beceri ve fırsatlarının artmasını 
sağlayacaktır.

j. İleri �e yaygın bir Bilişim �e İletişim 
Teknolojileri (BİT) donanımı, etkin �e 
çağdaş eğitimin sağlanması için temel 
bir zorunluluk. Sistemin verimli bir şekilde 
kullanılabilmesi için uygun bir eğitimle 
takviye edilmesi de gerekir. Halen Türkiye’de 
bu alanda sürdürülmekte olan çalışmalar, 
teknoloji, öğretim ve kapasite açısından 
sürekli yenilenerek daha da geliştirilmeli ve 
yaygınlaştırılmalı.

k. Son ama aynı derecede önemli bir husus 
ise, eğitim sisteminin tüm aşamalarında 
gerçekleştirilecek reform �e değişikliklerin 
bilgi ekonomisinin ihtiyaçlarına odaklan-
masının �e bu alanda birikim yaratmasının 
gerekliliği.

�. Gençlerin sağlığı da özel olarak 
odaklanılması gereken bir alan.

Gençlerin sağlık sorunları yoksulluk, 
yetersiz yaşam becerileri eğitimi, gele-
neksel yaklaşımlar ve ailelerin  çocuklarının 
fiziksel ve psikolojik gelişimleri sırasında 
yaşadıkları kimlik ve uyum sorunlarıyla 
ilgilenmek  konusunda isteksiz davranması 
sonucunda daha da kötüleşiyor. Bu 
sorunları madde kullanımı ve bazı ailelerde 
veya okul çevresinde yaşanan şiddetli 
çatışmalar da arttırabiliyor.

Ergenlerin sağlık koşullarına yatırım 
yapmanın, çocuk ve gençlere yaşam-
becerisi eğitimi sağlamanın yolları daha 

fazla  araştırılmalı. Sağlık  Bakanlığı, 
STKlar   ve uluslararası kuruluşlar arasında 
iş birliği ile gerçekleştirilen projeler 
çeşitlendirilmeli. Başarıyla uygulanan ak-
ran eğitimi programları yaygınlaştırılmalı.

Uyuşturucu kullanımını ve cinselliği 
tartışmak tabu olmaktan çıkarılmalı, 
gençler bu konularda bilgilendirilmeli ve 
yönlendirilmeli. Aile üyeleri arasındaki 
yaygın hiyerarşik ilişkiler, cinsellik gibi 
konuların karanlıkta kalmasına yol 
açabiliyor. Bu tabuyu yıkmak için gençlere 
sınıflarda -sağlık ve hijyen çerçevesinde 
zaten verilmekte olan bilgilerin ötesinde- 
cinsellikle ilgili eğitim verilmeli.

Sigara içme alışkanlığı ile mücadele 
konusunda -örneğin- çocukları hedef alan 
programlar arttırılmalı ve sigara içilmeyen 
kamu mekanları yaygınlaştırılmalı.

Gençliğin sosyal güvenlik sorununun 
çözülmesine ihtiyaç var. Gençleri sosyal 
sigortasız veya yetersiz sosyal sigortayla 
çalıştırmaya karşı daha sert önlemler 
alınmalı.

Buna bağlı olarak, iş yerinde yaşanan 
kazaların çok fazla olması, bunları azalt-
mak için daha etkin önlemlerin alınmasını 
gerekli kılıyor. 

Çocuk işçiliği tamamen ortadan kal-
dırılmalı. Yetişkinlere oranla çocuk ve 
gençler işyeri risklerinden iki kat daha 
fazla etkileniyorlar. Bu da ciddi bir sağlık 
sorunu oluşturuyor. Çocuk işçi çalıştırma 
konusundaki yasal düzenlemeleri zaten 
güçlü olan Türkiye, Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) Türkiye Temsilciliği’nin de 
teyid ettiği gibi, bu alandaki uygulamada 
da gözle görülür iyileştirmeler sağlamak 
için ciddi çaba gösteriyor. Ancak, çocuk 
işçiliği tamamen ortadan kaldırılıncaya 
dek daha da fazla çaba gerekiyor. 
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�. Gençliğin istihdamı temel bir sorun 
olarak �e etkin bir stratejiyle ele 
alınmalı.

a. Türkiye’nin en kısa zamanda, kapsamı 
iyi belirlenmiş bir istihdam stratejisine 
ihtiyacı �ar. Bu stratejinin ortaya konması aynı 
zamanda Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler 
(Gençlik İstihdam Ağı) çerçevesinde de uygun 
bir gelişme oluşturacaktır.  Gençliğin istihdam 
sorunlarını bir ulusal eylem planı çerçevesinde 
ele almak en elverişli ve uygun yaklaşım olur. 

b. İstihdam yaratma açısından, Türkiye’nin 
en çok önem taşıyan  özgül niteliklerini, 
sıkıntılarını �e fırsatlarını teşhis etmek 
yaşamsal bir önem taşıyor. Son yıllarda 
kentlerdeki gençler arasında artan işsizlik 
oranı, politik tartışmalara yol açıyor ve genel 
anlamda gençliğin istihdam sorununa aciliyet 
kazandırıyor. Örneğin, cinsiyet sorunları  ül-
kenin iş gücüne katılım oranlarının düşük 
olmasında son derece etkili ve cinsiyet 
alanındaki eşitsizlikler eğitime erişimde, 
ekonomik ve  sosyal yaşamın  diğer 
boyutlarında ve kadınların siyasi yaşama 
katılımında da sürüyor. Bu sorun, içeriğine 
uygun, özel çareler gerektiren özgül  bir 
mücadeleyi gerektiriyor. 

c. Türkiye, gençlerinin ortalama eğitimini 
�e teknik �asıflarını kesinlikle arttırmak 
zorunda. Aksi halde, tüm sektörlerde uzun 
vadeli verimlilik artışları sınırlanmış olacak. 
Aynı zamanda halen sürmekte olan yüksek 
verimlilik artış hızı da kısıtlanacak. Bu yüzden, 
yukarıda da önerildiği gibi, zorunlu eğitimin 
gerek kırsal, gerek kentsel bölgelerde 11 ya 
da 12 yıla çıkartılması şart. Bunu yapmadan, 
gençliği hedef alan aktif iş gücü piyasası 
politikalarını uygulamak ya imkansız ya da çok 
zor olacak.

d. Ekonomik açıdan az gelişmiş bölgelerde 
yaşayan gençler için, ilgili yörenin rekabet 
üstünlükleri belirlenerek,  oradaki organize 

sanayi bölgeleri �e ticaret �e sanayi 
odalarının destek �e iş birliğiyle mesleki 
eğitim kursları düzenlenebilir. Bu bağlamda, 
büyük fabrikalar ve şirketlerin yanı sıra, hiz-
met sektöründe faaliyet gösterecek, nispeten 
küçük sermayeyle kurulan daha küçük 
işyerleri ve atölyeler başarılı bir biçimde teş-
vik edilebilir. Aynı çerçevede, gençlere verilen 
mikro krediler arttırılabilir. STKlar, ticaret 
birlikleri ve diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak, 
gençlere girişimcilik ve iş idaresi yöntemleri  
ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulabilir.

e. İşin niteliği, isitihdam edilmek kadar  
önemli. Gençlerin paralı �e  “düzgün” bir 
işi olması önemli. Bu, tam sosyal güvencesi 
olan, insana ekonomik bağımsızlık ve kendini 
geliştirme fırsatı sağlayan bir iş demek. 
Dolayısıyla, “herhangi bir iş, hiç işi olmamaktan 
iyidir” düşüncesi, özellikle gençlerin gözünde, 
kayıtsız şartsız geçerli değil.

f.  Genç nüfusun işsizlik, kötü çalışma koşul-
ları �e düşük ücret sorunlarıyla mücadelede, 
gençlerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış 
yeni �e daha spesifik  istihdam politikaları 
uygulanmalı. Gençlerde girişimciliğin 
geliştirilmesi teşvik edilmeli. Gençliğin 
ekonomik bağımsızlığına giden yolları açmak 
için düzgün bir yaşam standardı sağlayacak 
ücretleri ve güvenli istihdam koşullarını temin 
etmek şart.

�. Tüm ülke çapında gençliğin karar 
alma süreçlerine daha fazla katıl-
ması, İnsani Gelişme’ye büyük 
katkıda bulunur.

Gençler, kendilerini ilgilendiren konularda 
karar alma sürecinin içinde olmalı. Bunda baş 
rol ailelere düşmekle birlikte yakın çevrenin 
ve gerek yerel, gerekse ulusal düzeylerde 
STKların, siyasetçilerin ve politika yapıcıların 
da sorumluluğu var. STKlara ve özel sektöre, 
gençleri demokratik sürece ve yönetişime 
dahil etmede yeni yollar bulmak için büyük 
görevler düşüyor. Genel olarak genç kadınların 



� TÜRKİYE 2008 / İNSANİ GELİŞME RAPORU  

ve erkeklerin sesini daha fazla dinlemeye 
ihtiyaç var.

Gençliğin siyasete karşı güvensizliği oldukça 
yaygın görünmekle birlikte, sivil toplum 
kuruluşları gençlere bazı uygun katılım 
olanakları sunabilir. Gençliğin siyaseti algılayış 
biçimi de değişmeli. Çünkü, siyasi katılım 
gençlerin sorumlu yurttaşlar haline gelmesi-
nin en önemli araçlarından biri.

Gençliğin sosyal yaşama katılmasını 
arttırmak, son yıllarda Türkiye’de yaygınlaştığı 
gözlemlenen dışlanma ve yabancılaşma 
olgusunu azaltmanın ve ortadan kaldırmanın 
etkili yollarından biri.

Büyümenin bir parçası olarak, gençlerin erken 
yaşlardan itibaren daha fazla sorumluluk 
almaya ihtiyaçları var. Aile içinden başlayarak, 
ve giderek artan düzeylerde sorumluluk al-
mak  bu çabanın önemli bir parçası.

Devlet, belediyeler, STKlar ve özel sektör bu 
tür etkinliklere en fazla ihtiyacı olan yoksul 
gençlerin ücretsiz olarak yararlanabileceği 
sosyal faaliyet tesisleri kurmaya ve çeşitli 
konularda kurslar açmaya devam etmeli. Bu 
faaliyetleri, kursları ve çalışmaları gençlere 
daha iyi tanıtmanın yolları bulunmalı.

Politikaların ve uygulamanın tüm alanlarında 
genç kadın ve kızların tam katılımını mümkün 
kılmak ve sağlamak için çaba gösterilmesine 
önem verilmeli.

Cinsiyet ayırımcılığı genç kadın ve kızları 
çok ciddi biçimde etkileyen bir olgu. Kadın-
erkek eşitliğini sağlamak, en üst düzeyde 
ve aynı zamanda maddi kaynak aktarımı ile 
de desteklenen  tam ve sürekli bir bağlılık 
gerektiren uzun bir süreç. Bu can alıcı konuda 
genç kadınların farkındalığını geliştirmenin, 
kaliteli ve tatmin edici bir yaşam sürmek 
için bilinçli tercihler yapabilmelerini 
sağlamanın yolu öncelikle eğitimden geçiyor. 
Sürdürülebilir gelişme ancak kadınlara eşit 

fırsatlar sağlamakla güvence altına alınabilir.

Politikalar oluştururken Türkiye’de 2,2 milyon 
genç kadının ne eğitim, ne de iş hayatında 
yer aldığını unutmamak gerek. Kadınların 
görünürlüğünü ve bağımsızlığını arttırmak 
ülkenin kalkınmasına da katkıda bulunur. 
Genç kadınlara sadece eşit fırsatlar değil, 
değişik seçenekler de sunulmalı. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, 
erken evlilikleri ve namus cinayetlerini önlemek 
için daha etkin kamuoyunu bilinçlendirme 
kampanyaları düzenlenmeli.

�. Türkiye’nin 202�’e uzanan yolunda 
gençlikle ilgili bazı politika önerileri.

Türkiye, Cumhuriyet’in kuruluşunun yü-
züncü yılını kutlayacağı 2023 yılına kadar, 
gelir düzeyini büyük ölçüde yükseltmeyi 
ve çok daha ileri bir kalkınma ve gelişme 
aşamasına ulaşmayı hedefliyor. Yukarıda da 
belirtildiği gibi, bu perspektifi gerçekleştir-
mek kesinlikle mümkün. Bunu sürdürülebilir 
bir biçimde yapabilmek  ise, geniş tabanlı, 
bilgi ekonomisi ve İnsani Gelişme odaklı, 
fırsatlara erişmede eşitliğin vurgulandığı ve 
yoksullukla çok güçlü biçimde  mücadele  
edilen bir süreç gerektiriyor. Bu çerçevede, 
demografik fırsat penceresinin etkin bir 
biçimde değerlendirilebilmesi amacıyla  
gençlerin üretken istihdam için gerekli yük-
sek becerilere kavuşmalarını sağlamaya da 
ihtiyaç var.  Bu süreçte, yukarıda kısmen ele 
alınan eğitim ve iş gücü bileşenlerinin yanı 
sıra, bilgi ekonomisine  geçiş için bir strateji 
geliştirmenin de vazgeçilmez bir unsur 
oluşturduğunu vurgulamakta yarar var. Çok 
büyük sayıda yüksek nitelikli gence ihtiyaç 
duyan ve aynı zamanda onlara fırsatlarla 
dolu bir gelecek sunacak olan bu strateji, 
bilim ve teknoloji odaklı üretime yönelik 
büyük bir dönüşüm gerektiriyor. Bu dönüşüm 
çerçevesinde, temel bilimlere vurgu yapılması, 
özel sektör Ar-Ge faaliyetlerinin büyük 
ölçüde arttırılması, devlet-sanayi-üniversite iş 
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birliğinin güçlendirilmesi, üniversitelerde yeni 
araştırma kapasiteleri yaratılması ile  çok ileri 
düzeyde ve sürekli yenilenen Bilişim ve İletişim 
Teknolojileri altyapılarına sahip olunması 
özel bir önem taşıyor. Bu doğrultuda, Bilişim 
ve İletişim Teknolojileri sektöründe gençler 
tarafından çok sayıda şirket kurulması teşvik 
edilmeli ve desteklenmeli. 

Bilgi ekonomisi sürecinin gençliğin artan 
aktif katılımıyla egemen hale gelebilmesi 
için şunlara da ihtiyaç var: daha esnek 
ve verimli yönetişim yapıları, kayıt dışı 
ekonomik faaliyetlerin ortadan kaldırılması 
konusunda ciddi bir ilerleme, daha kurallı 
bir rekabet ortamı ve daha güçlü bir plan 
yapma kapasitesi. Bu kapasite geleceğin 
genç kuşaklarının Türkiye’nin 2023 sonrasını 
izleyecek 20 yıllık daha da zorlu döneme  daha 
iyi hazırlanmasına olanak verecek. 
 



Bölüm 1
TÜRKİYE’DE GENÇLİK POLİTİKASI



“ İnsani Gelişme, bir insanı değer verdiği bazı şeyleri 
yapma  veya olma yeteneğine sahip kılan bir alan açar.”6

 
Amartya Sen 
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erkeklerle bağdaştırıldığından,  bu konudaki
araştırmalarda genç kadınlara genellikle 
odaklanılmıyor. “Ev kızı” denen, evde oturup 
sosyal faaliyetlerden, iş gücü piyasasından 
ve eğitimden uzakta yaşayan bir kesim genç 
kız ve kadın, sonuçta sosyal yaşamın büyük 
bölümünden dışlanarak varlıklarını sürdürü-
yor. Bu kadınların bir kısmı bu tür yaşamı ken-
di arzuları ile seçiyor ve bu, onların hakkı; ancak 
birçoğu, başka seçenekler olduğunun farkına 
varamadan veya kentsel iş gücü piyasasının 
talep ettiği becerilere sahip olmadan büyük 
şehirlere göç ettiklerinde böyle yaşamak 
zorunda kalıyor.

Ulusal, bölgesel ve devlet politikalarının, 
görünmeyen bu gençlik -özellikle de genç 
kadınlar- üzerinde daha çok odaklanması 
gerekiyor. Politikalar, bu gençlerin önündeki 
fırsatları arttırmalı, gelişme potansiyellerini 
tümüyle kullanmalarını, sosyal ve ekonomik 
yaşama tam olarak katılmalarını sağlayacak 
kaynaklara ve eğitime erişmelerine yardımcı 
olmalı.  Bu “görünmeyen” gençlerin ihtiyaçları, 
daha “görünür” olan sekiz milyon diğer gence 
oranla birçok bakımdan daha büyük ve farklı. 
Ancak, görünmezler kategorisindeki bu 
gençlerin tümüne tek bir çözüm getirecek 
bir “iksir” de mevcut değil. Bu gençlerin 
farklılıklarının daha çok dikkate alınmasına, 
politika ve eylemlerin onların gerçeklerine ve 
ihtiyaçlarına uyarlanmasına ihtiyaç var. 

�.�.2. Gençler değişimin taşıyıcı gücü 
olarak önemli bir role sahip, ancak bu ger-
çek Türkiye’de yalnızca kısmen kabul ediliyor. 
Gençlerin katılımı için sunulan fırsatlar çoğu 
kez sınırlı �e kısıtlı kalıyor.

Türkiye’de gençler kendilerine daha fazla 
fırsat ve seçenekler sunulduğu takdirde, 

�.�.�. Bugün, Türkiye’de bir değil, pek çok 
gençlik kategorisi �ar. Ancak bu çeşitlilik, 
hükümet politikalarında �e medya değer-
lendirmelerinde yeterince dikkate alın-
mıyor. Genç nüfus içinde en az üç milyon 
erkek �e kadının “görünmez” olduğu 
söylenebilir.

Medyanın kamuoyuna sunduğu “gençlik 
imajı”, onları bekar, sağlıklı, dinamik ve genel-
de orta sınıf öğrenciler olarak gösteriyor. Oysa, 
öğrenciler 15-24 yaş grubunun yalnızca üçte 
birini oluşturuyor. Çalışan ne kadar genç varsa, 
bir o kadar da işsiz genç var. Gerek çalışan, 
gerek çalışmayan gençler arasında kimileri 
ebeveynleri ile birlikte yaşıyor, kimileri evli ve 
çocuklu, kimileri kayıt dışı çalışıyor, kimileri 
iş arıyor, kimileri ise iş bulma ümidini artık 
kaybetmiş durumda.

Türkiye’de “görünmeyen gençlik” kategorisine 
giren milyonlarca kişi var. Bunlar:

•  Ne öğrenim, ne de iş hayatında olan 
kadınlar –2,2 milyon civarında,7

•  Fiziksel engelliler –yaklaşık 650.000 
kişi,8

•  Tüm ümitlerini kaybetmiş ve iş 
aramaktan vazgeçmiş gençler –
300.000 dolayında,9

•  Çocuk ve genç hükümlüler –22.000 
kişi civarında,10

•  Sokak çocukları ve sokakta yaşayan 
gençler, ülke içinde yerinden olmuşlar, 
insan ticareti kurbanları ve bilimsel 
araştırmalar ile medya organlarında 
kendilerinden nadiren söz edilen 
diğer bireyler. 

Genç kadınlar bu görünmez grubun çoğun-
luğunu  oluşturuyor.   “Genç”   sıfatı  daha  çok 

BÖLÜM � TÜRKİYE’DE GENÇLİK POLİTİKASI

�.�.  Seçilmiş kritik özellikler �e sorunlar  
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vizyonları ve enerjileri ile ailelerine, topluma 
ve yakın çevrelerine ve geniş anlamda sosyal 
değişime güçlü katkılar sağlayabilirler. Türkiye 
tarihindeki birçok örnek bunu kanıtlıyor:

• Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
ve ulusal kahramanı Mustafa Kemal Atatürk 
fikirlerini yeni cumhuriyetin her köşesine 
yaymak için genç kadroları seferber etmişti. 
Cumhuriyeti Türk Gençliği’ne emanet ettiğini 
söyleyen Atatürk, 19 Mayıs Bayramı’nı da 
gençliğe armağan ederek, gençlere duyduğu 
güçlü inancı göstermişti. 

• 1940-1953 yılları arasında faaliyet gösteren 
Köy Enstitüleri bir diğer örnek. Bu okullarda 
özellikle kırsal kesimdeki gençler eğitildi; 
onlara yaratıcı, özgürleştirici ve modern bir 
kalkınma anlayışı aktarıldı. Gençlerin enerjisi 
ve yenilikçi gücü harekete geçirildi. Gençler 
köylere giderek, halkı okuma yazma, araba 
kullanma, ekip biçme, okul inşa etme, sıtma 
tedavisi gibi konularda eğitti.

• 1960’lı yıllarda da gençler, toplumun güvenilir 
ve gelecek vadeden öncüleri olarak görüldü. 
1961 Anayasası gençliğe olumlu bir rol 
öngördü. Bu dönemde gerek kırsal bölgelerde, 
gerek kentsel toplum çalışmalarında birçok 
öğrenci derneği faal rol aldı.

Bu potansiyel bugün de mevcut ve gençliğin 
geniş bir kesiminin  muhafazakar siyasi 
partilere oy veriyor olması, onların sosyal 
değişime yönelik dinamik tutumlarını hiçbir 
şekilde engellemiyor. 

Yukarıda anlatılan olumlu örneklere karşın, 
1970’li yılların sağ sol çatışmaları gençliği 
iki ayrı  kutupta  kamplaştırmıştı. Siyasi kaos 
ortamı 1980 askeri darbesi ile sonlandı. Artık 
gençliğin imajı değişmişti. Gençler toplumun 
öncüleri olarak değil, daha ziyade kavgacı ve 
tehlikeli unsurlar olarak görülüyordu. 1980 
darbesini izleyen 1982 Anayasası, gençlerin 
önüne yeni engeller dikti. Belediye düzeyinde 
mevzuat değişiklikleri ve  gençlik örgütlerinin 
kapatılması dahil, genç insanların siyasete  

katılmasını engelleyen birçok yeni düzenle-
me getirildi. Aradan geçen zamanda –1995’te 
seçmen yaşının 21’den 18’e indirilmesi gibi—
bazı değişiklikler ve reformlar yapılmakla 
birlikte, gençlerin siyasi ve toplumsal yaşama 
katılımı için sağlanan fırsatlar sınırlı kaldı. Ha-
len, siyasi partilerin halkın içindeki taban 
örgütleri görece zayıf ve genç kuşağın, özel-
likle genç kadınların, siyasette temsili çok 
zayıf. 11

20.000 insanın öldüğü 1999’daki büyük 
depremde, Türkiye bir kez daha, çoğunluğu 
genç, yüz binlerce gönüllünün seferber 
olmasına sahne oldu. Genç kadın ve erkekler, 
etkin bir şekilde birlikte çalışmak, tüm toplum 
adına inisiyatif almak ve krizi aşmak konusun-
da bir kez daha kararlılık ve beceri gösterdiler.

Öte yandan, Türkiye’de gençlere tüm 
potansiyellerini gerçekleştirmek için sunulan 
olanak ve fırsatlar hala çok az. Birçok genç, 
gün geçtikçe daha fazla sivil toplum kuruluşu 
(STK) çalışmalarında ve sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almakla birlikte, bu tür 
faaliyetler çoğu kez şüphe ve tereddütle 
karşılanmakta. Gençler arasındaki yüksek 
işsizlik oranları (yaklaşık %19) ve iş gücüne 
katılımdaki düşük oranlar (%35’in altında), 
Türkiye’de gençler için fırsatların ne kadar 
az olduğunu yansıtıyor. Uzun yıllar öğrenim 
görmüş olmak, Türkiye’nin bu demografik 
ve iş gücü piyasası geçiş sürecinde, gençlere 
kentsel alanlarda yüksek nitelikli bir iş bulma 
garantisini getirmiyor. Bu geçiş süreci baskıları 
ancak önümüzdeki birkaç on yıldan sonra 
hafifleyecek.

�.�.�. Türkiye’de aile desteği �e daya-
nışması güçlü olmakla birlikte, bu duruma 
‘garanti’ gözüyle bakmamak gerekiyor. 
Birçok genç insan, özellikle çok çocuklu 
yoksul ailelerden gelenler, kırsal bölgelerde 
yaşayanlar �eya büyük kente yeni göç etmiş 
olanlar kendilerini güçsüz bir konumda 
bulabiliyor. Sosyal de�let kapsamındaki 
hizmetler alanında gençleri güçsüz bırakan 
önemli boşluklar �ar.
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Yoksulluk, işsizlik ve kentsel iş gücü piyasasının 
talep ettiği iş becerilerine sahip olmadan büyük 
kente göç etmek, ilerlemek bir yana, gencin 
yaşamda kendine bir yer edinme şansını bile 
sınırlandırıyor. Düşük aile geliri, birçok genç 
için hem sosyal ve ekonomik yaşamdan 
dışlanmak hem de yaşam standartlarını ve 
sosyal hareketliliklerini arttırma fırsatlarının 
sınırlanması demek.

Türkiye’deki 15-24 yaş arası gençler, destek 
verilmesi gereken birçok alanda sorunlarla kar-
şı karşıya kalıyor: öğrenimini devam ettirmek, iş 
bulmak, kariyer yaşamına başlamak, bağımsız 
bir kimlik oluşturmak, ev bulmak ve belki aile 
kurmak gibi… Birçoğunun ilk cinsel deneyimi 
sağlık riskleri altında gerçekleşiyor. Tüm bu 
konular, toplumsal çevre ve devletten destek 
alınması ihtiyacını doğuruyor, ama sağlanan 
hizmetlerde büyük boşluklar var. 

Desteğin eksik olduğu ana alanlar şunlar:

• İlk ve ortaöğrenimde okullaşma henüz %100 
değil –okulu terk etme oranları, özellikle 
kızlar arasında ve çoğunlukla ekonomik 
nedenlerden ötürü, hala yüksek.

• Okul öncesi eğitim, okul öncesi çağdaki ço-
cuk nüfusunun %20’sinden azını kapsıyor.

• (Gençliğin Durumu Araştırması’nın bulgularına 
göre) gençlerin yarıdan fazlasının, devletin 
sunduğu burslardan ve kredi olanaklarından 
haberi yok.

• 18 yaş üzeri işsiz genç erkeklerin çoğu kez 
sağlık sigortasına erişimi yok ya da ancak sınırlı 
ölçüde var.

• İlk kez iş arayanların işsizlik ödeneği alma 
olanağı yok.

Sosyal devlet  hizmetlerindeki bu boşluklar, 
Türkiye’de geniş kapsamlı bir gençlik politikası 
olmadığını gösteriyor. Böyle bir politikayı 
oluştururken, gençler için sağlık ve eğitim 
hizmetlerinin yeterliliğinin gözden geçiril-

mesi önceliklerin başında gelmeli.

�.�.�. Genç kızlar �e kadınlar, gerek aile 
içinde �e sosyal çe�relerinde  gerekse  
internet kafe gibi “modern” kamusal 
mekanlarda çok yönlü ayırımcılık �e 
dışlanma ile karşı karşıya kalıyorlar. Bu 
durumdan yalnızca kadınlar değil, tüm Türk 
toplumu zarar görüyor. 

Kadın-erkek eşitsizliği, Türkiye’deki sosyal 
sorunların birçoğunu daha da şiddetlendi-
riyor. Geleneksel olarak, erkeklerin ve oğlan 
çocuklarının, kadınlara ve kız çocuklarına 
tercih edilmesi yaşamın her alanında kendini 
hissettiriyor. Ergenlik çağındaki erkeklerin ne 
yapacağı belli olmaz, hırçın ruh hali, “delikanlı” 
deyimiyle de ifade edildiği gibi, olağan kabul 
edilirken, aynı yaşlardaki kız çocuklar bu anla-
yışı görmüyorlar. Bu tür bir çifte standart tüm 
dünyada yaygın olmakla birlikte, Türkiye’de 
erkek çocukların ve gençlerin kızlara üstün 
tutulması çoğu kez daha uç biçimde ortaya 
çıkıyor ve bunun sonuçları Türk toplumunun 
genelinde ciddi zararlara yol açıyor.

Kızların öğrenim görme şansı, erkek çocuklara 
oranla hala düşük. Kız çocukların okullaşma 
oranları yükselmekle ve ilköğrenimde okula 
kaydolma ve devam etmede kız-erkek eşitsizliği 
son yıllarda %15 oranında azalmış olmakla birlik-
te, 2006-2007 öğrenim yılında erkek öğrencilerin 
lehine ilköğrenimde %4, ortaöğrenimde ise 
%8’lik bir fark bulunuyordu.12

Ergenlik çağındaki kız öğrenciler, çeşitli neden-
lerden ötürü öğrenimlerini terk edebiliyor 
veya aileleri tarafından okuldan alınabiliyor. 
Gençliğin Durumu Araştırması’na göre, genç 
kızların aile baskısı yüzünden okulu terk 
etme olasılığı, aynı nedenle okuldan ayrılmak 
zorunda kalan erkeklere oranla dokuz kez 
fazla. Bu sorun, 6. ile 8. sınıflar arasında daha 
çok ortaya çıkıyor, çünkü bu yıllarda çok 
sayıda genç kız evlenmek, çalışmak ya da her 
ikisini birden yapmak için okuldan ayrılıyor. 
Kadınların iş gücüne katılma oranları yalnızca 
%25 dolayında. 
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Genç kadınların karşı karşıya kaldıkları 
negatif ayrımcılığın en çarpıcı örneklerinden 
biri, internet kafeler gibi modern kamusal 
mekanlara ulaşmada yaşadıkları güçlükler. 
Özellikle kırsal bölgelerde ve küçük şehir ve 
kasabalarda yaşayan genç kız ve kadınlar, 
artık hemen her yörede kurulmakta olan 
internet kafelerden çoğu kez yararlanamıyor. 
Çünkü, “internette erkeklerle sohbet etmek” 
veya bu mekanları erkeklerle buluşmak için 
kullanmakla suçlanıyorlar. 13

Türkiye’de genç kadınların politik yaşama 
katılımları da çok düşük.  Türk  kadınları  1935’te 
- birçok Avrupa ülkesinde olduğundan yıllar 
önce- seçme ve seçilme hakkını kazandığı 
halde, parlamentodaki kadın temsilci sayısı 
halen çok düşük. 550 sandalyeli mecliste  ka-
dın milletvekili sayısı 50 – kaldı ki bu rakam 
daha önceki, yani Temmuz 2007 seçimlerin-
den önceki kadın temsilci sayısının iki katı!

Genç kadınların yalnızca kağıt üstünde değil, 
gerçekleşen uygulamada da eşit haklara 
ihtiyacı var. Yalnızca siyaset alanında değil, her 
türlü politika ve eylem alanında eşit katılım 
fırsatlarına ihtiyacı var. Tüm Türkiye çapında 
sürdürülebilir bir İnsani Gelişme sağlamak, ül-

ke nüfusunun yarısı tam ve etkin bir katılım-
dan uzak tutulduğu sürece mümkün olamaz.

Yaptığımız araştırmalar, odak grup toplantıları, 
gençlerle kurduğumuz ve bu Rapora yarar-
lı kaynaklar sağlayan doğrudan iletişim, 
kadınların güçlü bir farkındalığa sahip ol-
duğunu göstererek umutlu bir  mesaj veri-
yor. Bugünün Türkiyesi’nde genç erkek ve 
kadınların, ülkelerine olduğu kadar kendi 
yaşam ve gelişmelerine katkıda bulunacak 
vizyonu, enerjisi ve emelleri var. Ama bunları 
başarmak için fırsatlara, beceri ve yetenekle-
rini güçlendirmek için daha fazla desteğe 
ihtiyaçları var. İnsani Gelişme yolunda bizi 
bekleyen en büyük görev bu.

Bu, yalnızca devletin üstleneceği bir görev 
değil. Her ne kadar devlet her düzeyde daha 
çok gayret göstermek zorunda olsa da, aynı 
zamanda tüm sivil toplum kuruluşları, özel 
sektör, toplum ve çevre, ve aileler de çaba 
harcamak zorunda. Türkiye’nin geleceği, 
–yeni kuşağın liderleri ve yöneticileri, işçileri 
ve iş kadınları, ebeveynleri ve toplum liderleri 
olacak olan- tüm gençlere, vizyonlarını ve 
emellerini hayal etmek ve gerçekleştirmek için 
fırsat, öğrenim ve eğitim sağlanmasına bağlı. 

Türkiye’de her gün, 15-24 yaşları arasındaki 
yaklaşık 12 milyon genç insan14  iş bulmak, bir 
okuldan mezun olmak veya eğitimi terket-
mek, bir kimlik oluşturmak, ana-baba evin-
den ayrılmak veya kendi ailesini kurmak gibi 
yetişkinliğe geçiş sürecinin güçlüklerinden 
en az biriyle başetmek zorunda kalıyor. Bu 12 
milyon kişinin yaklaşık %30’u okuyor, %30’u 
çalışıyor, %40’ı -yani 5 milyon genç-  ise ne 
okula, ne işe gidiyor, yani “atıl” durumda. 

Türkiye’de İnsani Gelişme açısından en 
düşündürücü kesim bu “atıl” gençlik gözük-
mekle birlikte, diğer kategorilere ilişkin ra-

kamların da dikkatle değelendirilmesi gere- 
kiyor.  Bu 12  milyon genç arasından öğrenci olan 
3 milyon 800 bininin tümünün diğerlerine göre 
daha iyi durumda olduğunu söylemek  güç. 
Tüm gençlerin düzgün bir kalite standardına 
sahip okullara devam edip etmediği, ailelerin 
okul masraflarını ödeme güçlerinin olup 
olmadığı, okulların yeterli imkan ve donanıma 
sahip olup olmadığı -örneğin, yeterli sayıda 
öğretmen istihdam edip edemedikleri, ailelerin 
bir çocuğun okul giderlerini karşılayabilmek 
için diğer çocuklarının ihtiyaçlarından -
örneğin, tedavi ve ilaç giderlerinden- fedakarlık 
etmek zorunda kalıp kalmadığı, okula giden kız 

 �.2.   Gençlik politikası yeterince belirgin mi?
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durumdakilerin önünde dünya kadar fırsat var; 
kendilerine sağlanan olanakları sonuna kadar 
kullanmak için sağlık, eğitim, yaşam becerileri 
ve öz güvene sahipler. Bu durumdan yalnızca 
kendileri değil, aileleri, sosyal çevreleri ve bir 
ölçüde tüm toplum da yarar sağlıyor.

Buna karşılık en kötü durumlarda ise, gençlerin 
önündeki fırsatlar çok daha kısıtlı. Son yıllardaki 
ilerlemelere rağmen, Türkiye’deki gençlerin 
pek çoğu, önlerinde fırsatlar açık olsa bile 
bunları yakalayacak en temel eğitim, sağlık, 
yaşam becerileri ve öz güvenden yoksun.  
Bu durumda herkes kaybediyor – yalnızca 
bireylerin kendileri değil, aileleri, yakın çevre 
ve uzun vadede tüm toplum. 

Özel Katkı        İnsani Gelişme nedir? 
 

İnsani Gelişme, ekonomik ve sosyal politikaların merkezine insanı koyar. 
Amacı, tüm ülke nüfusunun insani sorunlarını kamusal ve özel eylemin hedefi 
ve nihai göstergesi kılmaktır. 

1990’da yayınlanan ilk İnsani Gelişme Raporu’nda denildiği gibi: 

“İnsani Gelişme, insanların yararlandıkları olanakları genişleten bir süreç. 
Bu çok çeşitli olanaklardan en hayati olanları uzun ve sağlıklı bir yaşam 
sürmek, eğitim görmek ve insanca bir yaşam standardı sağlamak için gerekli 
kaynaklara ulaşmak. Diğer olanaklar arasında politik özgürlük, insan haklarının 
güvence altına alınması ve öz saygı yer alıyor.”   (UNDP, İnsani Gelişme Raporu 
1990, s.1)

UNDP, o tarihten bu yana İnsani Gelişme Kavramı ve Ölçülmesi, İnsani Gelişme 
ve Finans, Katılım, İnsan Güvenliği, Kadın-Erkek Eşitliği, Yoksulluk, Ekonomik 
Büyüme, Teknoloji, Demokrasi, Kültürel Özgürlük, Küreselleşme, İnsan Hakları 
ve İklim Değişikliği gibi birçok konuda 20’ye yakın Uluslararası İnsani Gelişme 
Raporu yayınladı. Yaklaşık 140 ülke, toplam 550’den fazla Ulusal İnsani Gelişme 
Raporu hazırlayarak, ülkelerindeki sorunların çözümünde ve politikalarında 
raporun metodolojisini uyguladılar.

İnsani Gelişme’nin, geleneksel ekonomik politikalarla örtüşen önemli ortak 
yönleri var. İkisi de ekonomik ilerleme, istihdam ve yaşam koşullarının 
iyileştirilmesiyle uğraşıyor. Ama geleneksel ekonomik bakış açısı,  ekonomi 
iyi işlerse ve büyürse insanların yaşamlarının da kendiliğinden iyileşeceği 
varsayımına dayanarak, ekonominin daha iyi işlemesinin yolları üzerine 
odaklanıyor.  İnsani Gelişme ise, bu duruma kesin gözüyle bakmıyor ve birçok 
istisnaya dikkat çekiyor. İnsani Gelişme’de insanlar nihai amaçtır, sonuca 
götüren araçlar değil. Buna göre, insanların kapasitelerini güçlendirmek, 
seçeneklerini arttırmak ve insan haklarını güvence altına almak tüm siyasal, 
ekonomik, sosyal, ulusal, bölgesel ve küresel politikaların amacı ve göstergesi 
olmalıdır.

Sir Richard Jolly

öğrenci sayısının erkek öğrencilerden daha az 
olup olmadığı gibi soruların tümü, konumuz 
kapsamında. 

Benzer şekilde, 12 milyon gençten yaklaşık 3 
milyon 600 bini çalışıyor ama çalışma koşulları 
tehlike ve risklerden ne derece uzak? Bu 
gençler resmi olarak mı, yoksa kayıt dışı mı 
çalışıyor? Hakları ne ölçüde korunuyor? Sosyal 
sigortaları var mı? Türkiye koşullarında bunlar 
da çok geçerli sorular.

Ne çalışan ne de okula giden gençlere gelince: 
Bu grup içindeki aktif olarak iş arayan bir mil-
yon gencin ne kadar şansı var?  Veya çalış-
maya hazır olan fakat aktif olarak iş aramayan 
500 bin kişi ile iş bulma umudunu tümden 
kaybedip iş aramayı bırakmış olan 300 bin 
kişiye yeniden umut ve şans nasıl verilecek? 
En önemlisi, ne okula giden, ne iş arayan ve 
evde kalıp çocuklarına bakan veya bir “kısmet” 
bekleyen yaklaşık  2 milyon 200 bin genç ka-
dın15  yaşamlarını kendi seçimleriyle kurabile-
cek mi? Veya, kırsal alandan şehre göç etmiş 
olanlar kalifiye beceriler talep eden kentsel iş 
gücü piyasasına girmeyi başarabilecek mi? Ya 
da, kırsal kesimde kalan kadınların ne kadarı, 
tarımsal üretimde ücretsiz aile işçisi olarak 
çalışmak yerine, gerçek bir iş bulmak, ya da 
okumak istese, bunu yapabilmek için kendisini 
çevrenin sosyal baskılarından kurtarabilecek? 

Bu Raporun odak noktası, insanlar -genç erkek 
ve kadınlar, özellikle de “görünmeyen” gençler. 
İnsani Gelişme, bir ülkenin nüfusunu oluştu-
ran insanların kapasitelerini güçlendirme 
ve  eşitlik ile insan haklarına saygı ilkelerine 
dayanarak seçeneklerini arttırma süreci. 
İnsani Gelişme’nin amacı, bir ülkenin tüm 
insanlarının uzun ve sağlıklı, insan onuruna 
yakışan, doyum veren ve kendileri için anlamlı 
yaşamlar sürmesine yol açacak fırsatları ve 
yeterli maddi kaynakları yaratmaktır. 

Günümüzde Türkiye’deki gençler kapasite-
lerini geliştirme ve iyi seçimler yapma 
konusunda birçok zorluklar yaşıyor. En iyi 
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Türkiye’de 15-24 yaş arası gençler, genç kadın 
ve erkekler, kentte, kasabada, köyde, batıda ve 
doğuda, güneyde ve kuzeyde yaşayan tüm 
gençler, kendilerini bu aşırı noktalar arasında 
bir yerlerde buluyorlar. Bazı fırsatlar önlerinde 
duruyor, ama özlem duydukları veya hak 
ettiklerinin çok daha azı. Birçok gencin belirli 
becerileri ve  eğitimi var, ama bunlar yeterli 
değil;  kendi  ihtiyaçları  için  gerekenden  ve  eğer 
Türkiye 21. yüzyılın küreselleşen dünyasında 
ilerlemek istiyorsa, ülkenin ihtiyacı olandan 
daha az. Son 80 yılın modernleşme süreci, 
toplumu genelde köklü biçimde değiştirmiş 
ve milyonlarca gence eğitim, istihdam, sağlık 
ve sosyal/siyasal katılım yollarını açmış olsa 
bile, pek çok genç -özellikle ailelerinin hayal 
ve ümitlerinin üst sınırı, kendilerinin aynı  
çevreden birisiyle evlenmesi olan genç kız 
ve kadınlar-   hala ailelerinin ve çevrelerinin 
gereksiz  korkularıyla ve sınırlamalarıyla kı-
sıtlanabiliyor. 

Geçtiğimiz 10 yıl içinde dünyada 155 ülke 
kendi ulusal gençlik politikalarını ve 168 ülke 
de gençlik  koordinasyon  mekanizmalarını 
kurdu.16  Bölgede  ekonomisi en hızla büyüyen ve   
genç  nüfusu  en  kalabalık OECD ülkelerinden 
biri olan Türkiye’nin bu uluslararası ilerlemeyi 
yakalaması gerekiyor. Özellikle eğitim, sağlık, 
istihdam, sosyal ve politik katılım konularını 
içine alan kapsamlı bir gençlik politikası 
geliştirilmesi ve tüm sektörlerde gençlerle 
ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyonun 
arttırılmasına ihtiyaç var.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda gençlik 
konusunda tek bir madde yer alıyor: 

“Devlet, istiklal ve Cumhuriyetimizin emanet 
edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk 
ilke ve  inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi 
ve  milletiyle  bölünmez   bütünlüğünü ortadan 
kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme 
ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır. Devlet, 
gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu 
maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü 
alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için 

 

 

gerekli tedbirleri alır.” 58. madde böyle diyor.

Türkiye’de gençlikle doğrudan ilgili bir yasa 
yok. Gençlik hakları ve hizmetleri genel 
yasalar çerçevesinde ele alınıyor (ve bu yasa ve 
yönetmeliklerin  içinde  değişik  gençlik  tanım-
ları kullanılıyor). Bu yasalarda geçen hizmetler, 
çeşitli kamu kurumlarının bünyesindeki 
bölümler tarafından yürütülüyor. Eğitim hariç, 
tüm diğer gençlik sorunlarıyla ilgilenen en 
büyük ve en faal devlet kurumu Gençlik ve 
Spor Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı, 
Ulusal Ajans, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, 
Aile Araştırmaları Enstitüsü, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve yerel otoriteler de ilgili diğer 
kurumlardan bazıları.17  Bununla birlikte, 
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) belgelerinde 
yer alan  politikalarin kapsamlı olmasına 
ve aşağıda belirtildiği üzere  gençlikle ilgili 
temel devlet kurumunun görev alanlarının 
çerçevesinin genişliğine rağmen, gençlerle 
ilgili kurumsal çerçeve  ve  politika, tutarlılık, 
kapsam ve yararlılık bakımından zayıf kalıyor. 
Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi 
bazı belediyelerde gençlikle ilgili faaliyetlerin 
giderek artmakta olduğunu da belirtmek 
gerekiyor. 

Gençlikle ilgili projeler acil gereksinimlere gö-
re, geçici olarak, fazla bir kurumsallaşma veya  
planlama olmadan belirleniyor. Türkiye’de 
tüm yapıyı koordine edebilecek bir Ulusal 
Gençlik Konseyi’nin olmaması bu sorunun 
nedenlerinden biri.18  Avrupa ülkeleri arasında 
Ulusal Gençlik Konseyi’ne sahip olmayan iki 
ülke var: Türkiye ve Polonya.  Türkiye’de çeşitli 
sivil toplum örgütü ağları tarafından kurulan 
bazı konseyler ve değişik çevreler tarafından 
başlatılan bazı girişimler var, fakat ne gençlik 
politikalarından sorumlu olan Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü ne de bakanlıklar ve gençlik 
konularında çalışan çeşitli birimler sorunu 
geniş kapsamlı bir şekilde ele alıyor.
Gençlik alanında çalışan devlet kuruluşları ile 
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STKlar arasında koordinasyon eksikliği var.19  
Aynı alanda benzer projeler üzerinde çalışan 
kuruluşlar aralarında yeterince iş birliği veya 
bağ kuramıyor. Sonuç olarak, devlet karşısında 
birleşmiş  bir sivil toplum kimliği göremediği 
için sorunlar sürüp gidiyor ve çözümler 
erteleniyor. Resmi beyanlarda, “gençliğin 
topluma ve karar alma mekanizmalarına 
katılmasını sağlamak için önlemler alınacak” 
türünden ifadelere yer veriliyor, ama bunun 
nasıl yapılacağına dair özgül politikalar yok.20  
Aktif bir STK gönüllüsü durumu şöyle özet-
liyor: “STK’ların desteğine muhtaç olanlar var. 
Ama  STK’lar birbirlerinden habersiz  ve kopuklar. 
Birlikte çalışmayı ve güçlerini birleştirmeyi 
bilmiyorlar. Ciddi bir koordinasyon eksikliği 
var. Birilerinin bu konuda bir şeyler yapması 
lazım. TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) gibi 
kuruluşlar teşvik edilmeli. Yapabileceğimiz ve 
yapılabilecek çok şey var, ama elimiz kolumuz 
bağlı. Bizi bu kısıtlamalardan kurtarsalar neler 
yapabileceğimizi bir düşünün.” 21

Türkiye’de politika yapıcıların, bu sorunu ciddi 
bir problem olarak görmesi ve gençliğin 
ihtiyaçlarına cevap verecek, onların karar alma 

KUTU �.�.        MERKEZİ HÜKÜMET POLİTİKASINDA GENÇLİK

De�let Planlama Teşkilatı’nın 2008-20�0 Dönemi Orta-�adeli Programı

- İş gücü piyasasında zorluklarla karşılaşan kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler ve eski 

hükümlüler için fırsat eşitliği sağlanacaktır.

- Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek, öz güvenlerini geliştirecek ve 

yaşadıkları topluma aidiyet duygularını, duyarlılıklarını ve karar alma süreçlerine katılımlarını arttıracak 

tedbirler alınacaktır.

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın (200�-20��) Gençlik Stratejisi

- Gençlerin geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak şekilde, yaşadıkları topluma aidiyet duygusu, 

duyarlılık anlayışı ve öz güvenleri geliştirilecektir.

- İş gücü piyasasında zorluklarla karşılaşan kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler, engelliler ve eski 

hükümlüler için fırsat eşitliği sağlanacaktır.

- Gençlerin iş gücü piyasasında deneyim kazanmalarını sağlayıcı programlar geliştirilecektir.

- Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hale getirecek, öz güvenlerini geliştirecek, 

yaşadıkları topluma aidiyet duygusu ve duyarlılıklarını arttıracak, karar alma süreçlerine katılımlarını 

sağlayacak tedbirler alınacaktır.

organlarına katılmasını sağlayacak kapsamlı 
bir gençlik politikası oluşturması gerekiyor.  

Gençlik konusunda çalışan STKların çoğu bir 
Gençlik Konseyi’nin acilen gerekli  olduğunu 
dile getiriyorlar.  Böyle bir konsey,  Türkiye’de  
bir  ‘Gençlik Yasası’ ve ‘Gençliği Koruma Yasa-
sı’nın hazırlanmasına yardımcı olmalı. 2005-
2006 yıllarında gerçekleştirilen “Gençlik Sivil 
Toplum  Kuruluşları  ve  Kamu  Sektörü  Eşgü-
düm Projesi”nin verileri  (Bkz. Kutu 1.3.), STKlarla 
kamu kurumlarının birlikte böyle bir kanun 
taslağı üzerinde çalışabileceklerini gösteriyor. 
Daha fazla gecikmeden ve tüm tarafların 
katılımıyla, Türkiye’de bir gençlik politikası 
ve bir gençlik koordinasyon mekanizması 
kurulması şart. 
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KUTU �.2.       GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GSGM)

Başbakanlığa bağlı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Anayasa’da görev tanımı olan ve gençlikle 

doğrudan ilgilenen tek kamu kurumu. GSGM’nin bünyesindeki Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlere 

serbest zamanlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirme fırsatları sağlamakla görevli bir birim. 

GSGM’nin Vizyonu:

- Gençlerin sosyal, kültürel gelişiminde ve yetkilendirilmesinde katkı sağlayıcı olmak,

- Gençlerin toplumun tüm alanlarına aktif katılımını sağlamak,

- Gençlerin üretici, sorgulayıcı ve uygulayıcı olmaları konusunda yetiler kazandırmak,

- Gençleri zararlı alışkanlıktan korumaya yönelik tedbirler aldırmak,

- Gençlerle ilgili kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliğinde bulunmak,

- Gençlerin, tarih ve kültürlerini tanımalarına ve yaşamalarına imkan sağlamak,

- Gençlerin dünya gençliği ile entegrasyonunu sağlamak,

- Gençlik çalışmaları olgusunu geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

- Gençlik politikalarının geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmak.

GSGM’nin Misyonu:

- Gençliğin sosyal, kültürel gelişiminde ve yetkilendirilmesinde katkı sağlamaya yönelik etkinlikler 

düzenlemek,

- Gençler için gençlere yönelik, toplumun her kesiminden gencin kolaylıkla erişilebileceği, modern, 

teknolojik donanıma sahip, genç odaklı fiziki yapılar oluşturmak ve yaygınlaştırmak,

- Mevcut fiziki yapıları gençlerin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek,

- Toplumun her kesiminden gençlere bilgi, beceri ve yaklaşımlar konusunda olanakların sunulduğu, 

farklı kültürlerin bir arada yaşanarak öğrenildiği ve paylaşıldığı alanlar oluşturmak,

- Gençlerin tarihini, kültürünü, sosyal yaşantısını öğrenmek ve geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası 

etkinlikler düzenlemek,

- Gençlere, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve sosyal hayata katılımları ile  yeni istihdam olanakları 

oluşturulması konusunda kolaylaştırıcı eğitim programları düzenlemek,

- Gençlik alanında yapılan bilimsel çalışmalara destek olmak.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kurulmuş olan 113 Gençlik Merkezi’nde, gençler arasında iş birliği ve dayanışmayı 

güçlendirecek, çeşitli alanlarda gençlerin temel becerilerini geliştirecek eğitimler, ve sosyal/kültürel etkinlikler ve 

kurslarla sosyalleşmelerini sağlayacak faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Ancak, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün gençlere dinlenme/eğlenme amacıyla sunduğu en önemli ve 

çoğu kez tek hizmet spor oluyor. Kurum, kültürel etkinlikler düzenlemenin yanı sıra, gençlik merkezleri, kamplar 

ve kulüpler de işletiyor. GSGM’ye devlet bütçesinden tahsis edilen pay %0,2 (yaklaşık 247 milyon dolar) 22  ve bu 

mali kaynağın yalnızca %1’i GSGM’nin bünyesinde sporla ilgili olmayan tek merci olan Gençlik Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı’na aktarılıyor. 23  Diğer bir deyişle, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 3,85 milyon dolarlık bir bütçeyle, 

12 milyon gencin kaliteli boş zaman geçirmesine olanak yaratmaya çalışıyor. GSGM, Dünya Bankası fonlarıyla 

hızlandırılmış bir yeniden yapılanma sürecine girmekle birlikte, Türkiye’de bir gençlik politikası geliştirmekten 

uzak ve zaten yasal olarak böyle bir yetkisi de yok. 24
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1�.�.�. Türkiye’nin, gençlik alanında, sorun 
bazlı, özgül problemlerin çözümüne 
yönelik, sektörel yaklaşımlardan �azgeçip, 
kapsamlı bir gençlik politikası �e bunun 
uygulanmasını yakından takip edecek 
kurumları oluşturması gerekiyor. Türkiye’nin 
gençlik politikası, ülkenin tüm genç erkek 
ve kadınları açısından güçlü bir insan hakları 
boyutuna dayanmalı ve ileriye dönük 
olmalı, geleceğin  ihtiyaç ve sorunlarını 
öngörebilmeli. Geleceği aydınlatan unsurlar 
olarak ilgili politikalar, gençlerin seçeneklerini 
genişleterek özgür ve onurlu bir yaşam 
sürme olanaklarını güçlendirmeli, ülkenin 
tüm yurttaşlarına fırsatlar sağlayacak biçimde 
gelişmesine ve Türkiye’nin bölgesinde, 
Avrupa’da ve dünyada daha etkin bir rol 
oynamasına olanak vermelidir. 

Gençliğin gelişmesi ve korunması için 
çok sektörlü ve çok boyutlu bir politika 
2008’in sonuna kadar hazırlanabilir. Bunun 

gerçekleşmesi  için Türkiye’deki politikacıların, 
karar alıcıların ve politika yapıcıların sorunların 
ülke çapında teşhis edilmesine ve bu sorunlara 
yönelik çözüm yollarına dayalı kapsamlı bir 
gençlik politikasının oluşturulmasına ihtiyaç  
olduğunu kabul etmesi gerekiyor. 

�.�.2. Gençlik politikası, Türkiye’deki 
değişik gençlik kategorilerinin tümünü 
hesaba katmalı. Yalnızca öğrencilere veya 
yalnızca erkek çocuklara odaklanmamalı; 
hem çalışan hem çalışmayan veya okula 
gitmeyen gençlere, özellikle kentte yaşayan 
ama iş gücüne katılmak için gerekli becerileri 
olmayan veya kırsal kesimde bazı sosyal açı-
dan tutucu yaklaşımların baskısı altında olan 
genç kadınlara da odaklanmalı.

Gençlerin çoğuna fırsat kapılarını açan ve 
potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlayan, 
ülke düzeyindeki politikalar ve uygulamalardır. 
Özellikle kaliteli eğitim, sağlık, istihdam olana-

�.�.     Kapsamlı bir gençlik politikası için 

KUTU �.�.        GENÇLİK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE KAMU SEKTÖRÜ EŞGÜDÜM PROJESİ

“Gençlik STKları ve Kamu Sektörü Eşgüdüm Projesi”, Aralık 2005 ile Aralık 2006 tarihleri arasında başta Ankara 

olmak üzere, Adana, Erzurum, Isparta, Antalya, İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Proje, GSM-Gençlik 

Servisleri Merkezi’nin öncülüğünde Türkiye Gençlik Birliği, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve 

Uygulama Merkezi  (ATAUM) ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün ortaklığında yürütüldü ve Avrupa Birliği 

tarafından desteklendi.

Bu proje, STKların kamu kurumları ve diğer STKlarla iletişimini ve iş birliğini arttırmak, kalıcı ve sürdürülebilir 

gençlik politikaları üretmek amacıyla başlatıldı. Proje aynı zamanda gençlik politikalarının kurulmasını ve gençlik 

alanında iletişim ağlarının çalıştırılmasını desteklemeyi amaçlıyordu. 

Bu projeyle STKların birlikte çalışma deneyimleri güçlendirildi. Birçok genç, gençlik STKları ve kamu personeli, 

gençlik politikalarıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgilendirildi ve farkındalıkları arttırıldı. Proje üzerinde çalışan 

STKların ve kamu kuruluşlarının iş birliği deneyimi arttığı için, daha etkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini 

engelleyen sorunların giderilmesi kolaylaştı. STKlar ile kamu kurumları arasında bilgi akışının sağlanması, bir 

gençlik politikasının oluşturulması ve Gençlik Yasası’nın çıkartılması çalışmalarına katkıda bulundu. Proje sırasında 

ve sonrasında geliştirilen gençlik politikalarının oluşturulması ile ilgili iletişim ağının ilk çıktısı “Gençlik Konseyi 

Derneği Yönetmeliği” ve bir Ulusal Gençlik Konseyi uygulaması için yasa tasarısının hazırlanması oldu. Bir gençlik 

kuruluşu olan GSM-Gençlik Servisleri Merkezi ile bir kamu kuruluşu olan ATAUM ortaklığında, ATAUM bünyesi 

içinde bir “Gençlik Çalışmaları Koordinasyon Merkezi” kuruldu.  
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ğı ve katılım gibi fırsatlar, genç insanlardaki 
potansiyeli harekete geçirerek, pozitif 
değişimler yaratmalarını ve sonuçta ülkenin 
gelişmesine katkıda bulunmalarını sağlar.  
Türkiye’de  devlet  kurumları, sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör ve sendikalara düşen 
görev, mevcut fırsatları daha da genişletmek 
ve tüm gençlerin bunlardan yararlanma-
sını sağlamak. Gençlik politikalarının aynı 

zamanda “görünmeyen” gençliği, özellikle 
engelli gençleri de kapsaması ve bu gençlerin 
yararlanabileceği fırsatları arttırmanın yollarını 
bularak, eğitime ve tam bir gelişim için gerekli 
kaynaklara ulaşabilmelerine yardımcı olması 
gerekiyor.  Görünmeyen gençliğin ihtiyaçları 
birçok yönden, “daha görünen” gençlerin 
ihtiyaçlarından farklı ve çok daha fazla.

KUTU �.�.   BAZI MUHAFAZAKAR VE SOSYAL AÇIDAN KISITLAYICI TUTUMLAR ÖZELLİKLE GENÇ KADINLAR  
    İÇİN ENGEL OLUŞTURUYOR

Güneydoğu Anadolu’da yapılan bir odak grup toplantısına katılan genç kadınlar şunları söylüyor:

 

“Bir de amcalarla iç içe oturmak var burada… Okula bırakmazlar…”

“Bizim burada akrabalar istemezse, kızlar okutulmaz. Benim bir erkek kardeşim var, biz zorla gönderiyoruz okula… 

Okumak istemiyor. Ben okumak istiyorum, ama göndermiyorlar. Ne yapacaksın okulda diyorlar!”

Kırsal alanlardaki sınırlı sosyal olanaklardan yararlananlar çoğunlukla erkekler. Bu bakımdan Türkiye’nin doğusu 

ile batısı arasında pek fark yok. Güneydoğu Anadolu’nun Bitlis ilindeki bir köyde yapılan odak grup toplantısına 

katılan genç bir erkek şöyle açıklıyordu: “Burada hayat erkekler için daha kolay, biz en azından anayola kadar 

yürüyüp, oradan otostop yapıp, kasabaya iniyor, kahvehaneye, pastaneye gidebiliyoruz. Kızlar içinse, bu hem tehlikeli 

hem imkansız.” 

Daha gelişmiş Trakya bölgesindeki köylerden birinde yaşayan genç kız da benzer şeyler söylüyordu: ‘Bizim 

köyde hayat saat 12’den sonra başlar... Gruplar arasında içki, muhabbet... Ama bunlara kızlar katılamaz. Bunlar erkek 

muhabbetidir. Biz o saatlerde çıkamayız.” 

Kızlar, son yıllarda kasaba, hatta köylerde bile yayılan internet kafelerden de yararlanamıyor. Eğer oralara giderlerse, 

“Internette erkeklerle chat yapmakla” suçlanmaktan korkuyorlar. Batı Trakya bölgesindeki köyünde yeni açılan 

internet kafeye gidememekten yakınan Aslı, ailesinin şöyle dediğini söylüyordu: “Orası erkek dolu, o kadar erkeğin 

içinde kızların ne işi var?” 25

Elbette, anne-babalar çocuklarının tam olarak ne yaptıklarını bilmedikleri zaman endişelenirler. Ailelerin, yalnızca 

internet kafeler değil, başka faaliyetler için de çocuklarının gittiği yerlerin güvenli olduğu konusunda ikna 

olmaları gerekiyor. Belediyenin yürüttüğü bir sosyal sorumluluk projesine katılan Aysel durumunu şöyle anlattı: 

“Babam katı kuralları olan ve daha önce “hayır” dediği bir şeye asla “evet” demeyen bir despot. Ama ben gayret ettim. 

Aileme ne yaptığımı anlatmaya çalıştım. Örneğin arkadaşlarımı onlarla tanıştırdım, hatta arkadaşlarımın ailelerini 

de tanıştırdım. Şimdi yolda karşılaştıkları bir belediye görevlisi onlara ‘kızınız çok çalışkan ve akıllı bir kız’ dediğinde çok 

memnun oluyorlar ve artık bana karışmıyorlar.”

Aysel’in yaklaşımı internet kafelere de uyarlanabilir. Aileler ne olup bittiğini bilirlerse rahatlıyorlar. Gençlerin 

büyükleri ile birlikte katılabileceği bazı ortak internet erişim programları hazırlanabilir. Böylece, çeşitli sosyal 

baskılar önlenebilir ve hem gençler hem yetişkinler için fırsatlar yaratılabilir. Yerel yönetimlerin finanse edebileceği 

bu tür faaliyetler, İnsani Gelişme politikasına da hizmet eden iyi bir örnek oluşturabilir.
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�.�.�. Gençlik politikası katılımcı bir 
anlayışla tasarlanmalı. Türkiye’nin her 
yerinden gençler, gençlik politikasının 
hazırlanmasında yer almalı. Tüm paydaşlar, 
yani ilgili devlet kurumları ve organları, yerel 
yetkililer, gençlik STKları, akademisyenler, özel 
sektör, medya ve sendikalar çalışmalara dahil 
olmalı. Tüm gençlik STKlarını içine alan bir 
gençlik konseyinin varlığı süreci hızlandırmaya 
yardımcı olabilir. 

Uzun vadede bir gençlik meclisinin yaratıl-
ması, gençleri etkileyen sorunlar ve politikalar 
üzerinde kendi görüşlerini ifade etmeleri için 
bir platform sağlayabilir. İskandinav ülkeleri 
bu konuda iyi örnekler sunuyor. Bir gençlik 
parlamentosu kurmak, seçilme yaşının 
30’dan 25’e indirilmesine rağmen, gençlerin 
milletvekili seçilmenin güçlükleri konusunda 
devam eden kaygılarının azaltılmasına 
yardımcı olabilir.

�.�.�. Gençlik politikasının, gençleri 
ülkenin karar alma mekanizmalarına dahil 
etmenin yollarını bulması gerekiyor. Bilişim 
teknolojilerindeki hızlı ilerleme, gençlere 
fikirlerini ifade etmek ve dünyanın diğer 
yerlerindeki gençlerle bağlantılar kurmak 
için yepyeni fırsatlar ve olanaklar sağlıyor. 
Türkiye’nin gençlik politikası, eşitlik ilkesi 
gereğince, gençlerin sayısal teknolojiye hızla 
ulaşmasını sağlamalı. Çocuk tacizi, pornografi 
ve daha birkaç konu hariç, tüm alanlarda 
bütün gençlerin sayısal teknolojiye erişmesini 
ve katılımcı/demokratik toplum ve vatandaşlık 
kavramlarıyla daha erken yaşta tanışmasını da 
sağlar. 

�.�.�. Gençlerin okuldan çalışma hayatına 
geçiş sorunları gençlik politikasının önemli 
bir bölümünü oluşturmalı.  Bu sayede genç-
lerin “bunca yıl neden okula gittim?” diye 
düşünerek topluma düşmanlık duymaları 
önlenebilir.  Gençlerin gelecekte geçerli 
meslekler olacak dalları seçmelerine yardım 
edilmeli ve üniversite ve meslek okulları 
bu ihtiyaçlara göre yapılandırılmalı. Güncel 

eğilimler ve gelecekteki ihtiyaçlar ile ilgili 
daha kapsamlı ve formel bir çalışma yapılması 
aydınlatıcı olur. 

�.�.�. Merkezi �e bürokratik olmayan, esnek 
bir kurumsal yapı, gençliğe ilişkin politika 
�e faaliyetlerin arasında daha büyük 
tutarlılık sağlanmasına yardımcı olabilir �e 
bu alandaki çalışmaların düzenli biçimde 
izlenmesi  için bir mekanizma oluşturabilir. 
Bu kurumun üyeleri arasında gençler yüksek 
bir oranda yer almalı.

Sonuç olarak, Türkiye’nin kapsamlı bir ulu-
sal gençlik politikası geliştirmesi için çeşitli 
adımlar atması gerekiyor. 26  İlk önce, gençlik 
politikalarının hedef kitlesini açık seçik  belirle-
mek için “gençlik” kavramı tanımlanmalı. Son-
ra,  bir   gençlik  profili  oluşturulmalı. Yukarıda  
belirtildiği gibi, değişik ihtiyaçları olan değişik  
kategorilerde  birçok genç var. Bir gençlik pro-
fili belirlerken, toplumun genel sorunlarına 
değil, gençlerin sorunlarına öncelik verilmeli. 
Üçüncü adım, oluşturulacak olan gençlik 
politikasının istenen sonuçları yaratmasını 
sağlamak için stratejik hedefler belirlemek 
olmalı. Bu stratejik hedefler, ülkenin gençlik 
konusundaki vizyonunu gösterir. Gençliğin 
savunmasız kaldığı alanları azaltmak, güçlerini 
arttırmak, destek mekanizmalarını iyileştirmek, 
gençlere insani ve sosyal kimliklerini geliş-
tirmede yardımcı olmak ve onların güvenli 
başlangıçlar yapmalarına yardım etmek, İnsani 
Gelişme’ye dayalı bir vizyonu yansıtır. Stratejik 
hedeflerin belirlenmesinden sonra, dördüncü 
adım olarak, katılımcı bir süreç izlenmeli. Genç 
insanlara katılım alanı sağlayacak bir danışma 
sürecinin başlatılması kolay ve hızlı olmaya-
bilir, ama bu süreç demokrasiye ve gençliğe 
odaklı yaklaşıma hizmet eder. 

Bir sonraki adım, gençlik politikasının tüm 
diğer politikaların asli bir unsuru haline geti-
rilmesini sağlamak. Gençlerin diğer insanlar-
dan soyutlanmış olmadığı ve toplumda genç 
olmanın ötesinde başka roller de taşıdığı dü-
şünülürse, gençlik politikasını tüm politikalara 
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dahil etmenin önemi ortaya çıkıyor. Pozitif ve 
sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için, genç-
lik sorunlarının diğer sektör politikalarıyla bağ-
lantılandırılması ve genel ulusal gelişme çer-
çevesiyle koordinasyon sağlaması zorunlu. 

Kağıt üzerinde mükemmel görünen bir politika 
formüle etmek gerçek bir değişim yaratmaya 
yetmiyor. En önemlisi politikanın uygulanması. 
Demokratik uygulama sürecini gerçekleştirmek 
için gençlik politikasını hayata geçirmek, ulusal 
bir eylem planı oluşturmak ve projeleri buna 
göre geliştirmek, koordinasyon ve denetleme 
mekanizmalarını kurmak ve gençliğin katılım 
alanlarını çoğaltmak kritik bir önem taşıyor. 
Tüm sürecin, yerel yönetim düzeyi dahil, önemli 
ölçüde ademimerkeziyetçi bir nitelik taşımasına 
ihtiyaç var.



BÖLÜM 2
GENÇLİĞİN EĞİTİM FIRSATLARI



“Eğitim, öğrenilenlerin tümü unutulduğunda
  geriye kalandır.” 
               

B. F. Skinner
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Türkiye’nin de içinde bulunduğuYunanistan, 
Macaristan, İrlanda, Polonya, Portekiz ve 
Slovakya  gibi bir dizi ülkede bu artış %50 ve  
üzerinde oldu. Ancak,  OECD  ülkeleri ilk ve 
ortaöğrenim süresinin tamamı için öğrenci 
başına ortalama 81.485 dolar  harcarken, 
Türkiye’de bu  harcama  40.000 doların 
altında kalıyor. Bu miktar, Meksika, Polonya 
ve Slovakya’da de yaklaşık aynı düzeyde. 
Avusturya, Danimarka, İzlanda, Lüksemburg, 
Norveç, İsviçre ve A.B.D.’de ise 100.000 dolar 
veya üzerinde.34

1997’de Türkiye’de zorunlu ilköğrenim beş 
yıldan  sekiz   yıla çıkarıldı.35  Bu değişiklik okul-
lara net kayıt oranını da %89’a yükseltti. Fakat 
hala gençlerin yalnızca %56’sı ilköğrenim-
den sonra liseye devam ediyor. Yalnızca 
%18’i liseden mezun olduktan hemen sonra 
üniversiteye giriyor.36  Şekil 2.1, gençliğin 
eğitim sisteminin aşamalarından geçerken 
nasıl elendiğini çarpıcı biçimde gösteriyor. 

Net  kayıt  oranları özellikle Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde ve Kuzeydoğu Ana-
dolu’da ülke ortalamalarının altına düşüyor. 
İlköğrenimde ülke çapında ortalama 
okullaşma oranı yukarıda gösterildiği gibi 
%89 iken, bu oran Güneydoğu Anadolu’da 
%79 ve Kuzeydoğu Anadolu’da %84. 
Ortaöğrenim seviyesinde ülke ortalaması %56 
iken, Güneydoğu Anadolu’da bu oran %26, 
Kuzeydoğu Anadolu’da ise %41.37 

Gençliğin Durumu Araştırması’nın bir bö-
lümünde, lise veya üniversiteye gitmeyen 
gençlere bu durumun nedenleri soruldu. 
Yaklaşık %30’u işe girip para kazanmaları 
gerektiğini ya da okul harcamalarını ödeye-
cek ekonomik durumları olmadığını söyler-
ken, %50’sinin ifade ettiği neden “ilgi ve istek 
eksikliği” idi. Bu son gruba daha yakından 

Eğitim, sağlık ve kişisel özgürlüklerle 
birlikte, insanı tüm kalkınma çabalarının 
merkezine koyan refah olgusunun en önde 
gelen koşullarından biridir. “İnsani Gelişme” 
kavramının özünde, bu temel alanlarda 
bireylerin kapasitelerini arttırmak yatıyor. 
Eğitim, insanların başarılarını, özgürlüklerini 
ve kapasitelerini arttıran en etkili araçlardan 
biri; pek çok kapıyı açan bir anahtar. Eğitim 
aynı zamanda  en  temel  insan haklarından 
biri. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi “Her 
bireyin eğitim görme hakkı vardır.” diyor.27 

Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi28, 
Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Sözleşmesi29 ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi30  de eğitim hakkını  güvence altına 
alıyor. Türkiye, bu anlaşmaların hepsine taraf. 
Anayasa’da da şöyle deniyor: “Kimse, eğitim  
ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. 
...İlköğretim,  kız ve erkek bütün vatandaşlar  
için zorunludur ve Devlet okullarında 
parasızdır.” 31

Son beş yıldır Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
(MEB) merkezi bütçedeki payı sürekli olarak 
artıyor.32 2006 yılında bu pay %9,5’ti. 2007’de 
%10,4’e yükseldi.  Bu,  yaklaşık  olarak Türkiye 
GSMH’sinin %3,4’üne tekabül ediyor. MEB 
bu bütçeyle, 34.000 ilkokuldaki 5,5 milyon 
öğrenciye ve 7.500 ortaokuldaki 3,5 milyon 
öğrenciye (bunlardan 4.200’ü  toplam 1 milyon 
250 bin öğrencisi olan meslek okulları) eğitim 
veriyor.  MEB aynı zamanda 120.000 ilkokul 
ve ortaokul öğrencisine burs sağlıyor. Her bir 
öğrenciye sağlanan aylık burs 2002 yılında 10 
dolarken, 2007 yılında 43 dolara yükseltildi. 33

Bu ciddi artışa rağmen, eğitim harcamaları 
OECD ülkelerine oranla hala düşük. Birçok 
ülkede 1995 ile  2004  yılları arasında ilk, orta  
(ve ortaöğrenim sonrası, yükseköğrenim dışı) 
okul öğrencileri için yapılan harcamalar ar tt ı . 

BÖLÜM 2 GENÇLİĞİN EĞİTİM FIRSATLARI

2.�.    Nicelik sorunu: Eğitimde sayılar �e yüzdeler
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Okuldan erken yaşta ayrılanların yanı sıra, hiç 
okula gitme şansını elde edememiş olanlar 
da var. Bu ve daha birçok ciddi sorun çözüm 
bekliyor. Örneğin, ailenin yaşadığı küçük 
köy veya kasabada okul var mı? Eğer yoksa, 
aileler çocuklarını başka bir yerdeki okula 
gönderecek mi? 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordine 
edilen ve özel sektör ve sivil toplum örgütleri 
gibi çeşitli kuruluşlar tarafından yürütülen 
formel olmayan eğitim sistemi bu durumdaki 
gençlere fırsatlar sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü Açıköğ-

bakarsak, %60’ının düşük gelirli ailelerden 
geldiğini ve bunların %64,4’ünün, yani 
önemli bir çoğunluğunun bir önceki yılda 
okula gitmekten hoşlanmadığını görüyoruz. 
Eğitimlerine devam etmeyen bu gençlerin 
%11’inin okula gitmelerine ise aileleri engel 
olmuş. Para kazanmak üzere işe girmesi 
gerektiği için okulu bırakan genç erkeklerin 
sayısı, aynı durumda olan genç kızların 
sayısının iki katından fazla iken, aile baskısıyla 
okulu bırakmak zorunda kalan genç kadınla-
rın sayısı, aynı durumdaki erkeklerden yaklaşık 
dokuz kat fazla. Kısacası, toplumdaki cinsiyet 
rolleri genç erkekleri iş hayatına, genç kızları 
ise ev hayatına yönlendiriyor. 

KUTU 2.�.      TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

Toplumsal dayanışma ve barış için, aynı zamanda sağlıklı bir kişisel yaşam için en önemli becerilerin bir bölümü 
okul öncesi eğitimde kazanılıyor. Bu nedenle, gelişmiş ülkelerin çoğunda  eğitim alanındaki kamu harcamalarının 
önemli bir bölümü okul öncesi eğitime tahsis ediliyor. Türkiye’de ise durum bunun tersi. Türkiye’de her yıl doğan 
1 milyon 400 bin bebekten yaklaşık  %20’si  erken çocukluk döneminde eğitimden yararlanıyor. Bu çocukların 
çoğunluğu ise, büyük kentlerde yaşayan, ekonomik durumu göreli olarak daha iyi olanlar.38 Gençliğin Durumu 
Araştırması’na göre okul öncesi eğitim fırsatı olanların en yüksek yüzdesi en yüksek gelir grubuna ait (%40,3). 
Sosyoekonomik statüde düşüş, okul öncesi eğitim oranını da düşürüyor.

Bir sivil toplum kuruluşu olan ‘Anne Çocuk Eğitimi Vakfı’nın (AÇEV) “7 Çok Geç” adlı halka yönelik kampanyasında 
savunulduğu gibi, erken çocukluk eğitimi kritik önem taşıyan hayati bir süreç. Temel sosyal ve analitik beceriler 
0-6 yaşlarında kazanıldığı için, erken çocukluk eğitimi bir insanın yaşamında çok önemli farklar yaratabiliyor. 
Çocuğun gelecekteki seçimlerini zenginleştiriyor. Ekonomik bir ifadeyle söylemek gerekirse, erken çocukluk 
eğitiminin getirisi de çok iyi. AÇEV’e göre erken çocukluk eğitimine yapılan yatırım, ekonomiye yedi misliyle geri 
dönüyor. 39

ŞEKİL 2.�        Elekten geçen gençler: Basamaklara göre net okullaşma oranları
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retim Kurumları sistemi ise uzaktan eğitim 
yöntemlerini kullanıyor. Müfredat, TV yayınları 
aracılığıyla öğretiliyor; sınavlar ülke çapında 
yapılıyor ve mezunlara resmi olarak tanınan 
diplomalar veriliyor. 2006-2007 öğretim yılında 
Açık İlköğretim Okulu 109.000 aktif öğrenciye, 
Açıköğretim Lisesi ise 193.000 öğrenciye 
eğitim hizmeti verdi. 2006 yılının başlarında 
kurulan Mesleki Açıköğretim Lisesi, TV yayınları 
veya bazı durumlarda yüzyüze öğretme 
yoluyla 56.000 gence ulaştı. Mesleki Teknik 
Açıköğretim Okulu, yeni mesleki beceriler 
kazanmak veya mesleklerini geliştirmek 
isteyen ilköğretim mezunlarına çeşitli dallarda 
eğitim kursları ve sertifika programları da 
sunuyor.40 Ancak, Türkiye’de halen 15 yaş 
üzerinde okuma yazma bilmeyen 6,1 milyon 
kişinin bulunması ve bunların 4,2 milyonunun 
15-64 yaş arasında olması, bu insanlara 
ulaşılması ve okuma yazma öğretilmesi için 
Açık İlköğretim Okulu’nun daha geliştirilmesi 
gerektiğini gösteriyor. 41

Bu uzaktan açıköğretim sistemleri, özellikle 
dezavantajlı gençlere yeni fırsatlar yaratmak 
açısından önemli. Okula gönderilmeyen veya 
eğitimini terk etmek zorunda kalan gençler, 
sağlık sorunları olanlar, daha önce gözaltına 
alınan veya hapis yatanlar, ilköğrenim, 
ortaöğrenim veya üniversite diploması almak 
için bu fırsatlardan yararlanabiliyor.

Milli  Eğitim  Bakanlığı  ayrıca,  KOSGEB  (Küçük  
ve  Orta   Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekle-
me İdaresi Başkanlığı) ve İŞKUR (Türkiye İş 
Kurumu) gibi kamu kurumlarının yardımıyla 
Halk Eğitim Merkezleri ve Mesleki Eğitim 
Merkezleri’ni de koordine ediyor. Belediyeler, 
özel şirketler ve STKlar bu merkezleri maddi 
katkıları veya gönüllü çalışmalarıyla destekliyor. 
Türkiye’de toplam altı binden fazla Halk  Eğitim  
Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi var. Her yıl 
yaklaşık 1,6 milyon kişi bilgisayar, el sanatları 
ve diğer mesleki beceriler ve okuma yazma 
öğrenmek için teknik ve uygulamalı eğitim 
alıyor. Halk Eğitim Merkezleri’ne devam eden 
1,3 milyondan fazla kişinin %56’sı kadın. 

Mesleki eğitim kurslarına katılan 300 binden 
fazla kişinin çoğunluğu ise erkek, yalnızca 
%15’i kadın. 

Bunların yanı sıra, birçok başka kuruluş 
da son yıllarda  yaygın  eğitim sunmaya 
başladı. Ulusal Ajans,  gençlerin   akranlarını  
eğitmesi  ve   hizmet içi eğitim programları 
yoluyla örgün öğrenim dışı eğitime katkıda 
bulunuyor. Özel şirketler,    çalışanlarının kişisel 
ve mesleki  gelişimi için programlar sunuyor. 
STKlar gönüllülerine ve genel olarak halka 
ekip çalışması, proje yönetimi, demokrasi 
ve insan hakları, üreme sağlığı, temel sağlık 
bilgileri, doğa ve çevre koruması gibi sosyal 
konularda eğitim veriyor. Bazı gençlik STKları, 
örgütlerinde çalışan gönüllüler için ‘akran 
eğitimi’ programları ve hizmet içi eğitim 
seminerleri düzenleyerek, genç kursiyerlerin 
öğrendiklerini başkalarına aktarmasını sağ-
layarak, yararın çoğaltılmasına imkan veriyor.

Bununla birlikte hala gençlerin eğitimle ilgili 
seçimlerini yaparken karşılaştıkları bazı  ciddi 
kısıtlamalar var. Sosyoekonomik koşullar temel 
belirleyici faktör olarak öne çıkıyor. Ender, aslen 
Siirt’li olup Adana’ya göç etmiş bir ailenin sekiz 
çocuğundan biri. Onun ülke gerçeklerine 
ışık tutan öyküsü,  bir istisna değil, yaygın bir 
örnek:   “Bizim köyde okul yoktu. Buraya geldik.  
6-7 kardeştik. Evde çalışabilecek kimse de yok o 
zaman. Simit sattık, ayakkabı boyacılığı yaptık. 
Ben ve üç kardeşim, biz çalıştık  diğerlerini 
okuttuk.  Çalışmak zorunda kaldık, inşaatlarda 
orada burada çalıştık…” 42  Ender’in yaşamında 
olduğu gibi, çocukların ve gençlerin çalışması, 
kente göç eden pek çok aile için ayakta 
kalmanın tek çaresi haline gelebiliyor ve birçok 
çocuk okula gitme şansını elde edemeden, 
çok erken yaşlarda çalışma hayatına atılmak 
zorunda kalıyor.  Gençliğin Durumu Araştırması, 
genç işçilerin %22’sinin, çıraklığa başlamanın 
yasal yaşı olan 15 yaşından önce çalışma 
hayatına girdiğini gösteriyor. 

Birçoğu çeşitli nedenlerle eğitim merdiveni-
nin üst kademelerine tırmanma şansını 
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elde edememiş olsa bile, gençler genel 
olarak, eğitim almanın yaşamlarında çok 
önemli olduğuna inanıyor. Gençliğin Durumu 
Araştırması’na katılan gençlerin %75’i okula 
gitmenin zaman kaybı olduğu görüşüne 
katılmıyor. Ama iş bulmalarında eğitimin etkisi 
sorulduğunda durum değişiyor. Gençlerin 
%37’si iş bulmada eğitimin önemli bir rolü 
olmadığını düşünüyor. Eğitimin iş bulma 
şansını kısmen arttırdığını düşünenler %12 
oranında. Diğer bir deyişle, gençlerin yarısı 
eğitimin iş bulmalarına yardımcı olmadığına 
veya yalnızca kısmen yardımcı olduğuna 
inanıyor.

Bu gerçeklere rağmen, eğitim seviyesinin 
artması, iş bulma ve öz saygı üzerinde olumlu 
bir etki yaratıyor. İlkokul mezunlarının %34’ü 
eğitim almanın iş bulmada etkisi olduğunu 
veya olacağını düşünüyor. Bu oran üniversite 
mezunları arasında %60,6’ya yükseliyor. Söz 
konusu araştırmada, eğitim ile iş bulma 
arasındaki ilişki  hakkında ortaya çıkan diğer 
bir önemli nokta, mezunlarla öğrenciler ara-

 Özel Katkı      Kadın-erkek eşitsizliği eğitimde ciddi bir sorun

Hem kamu harcamalarının düşüklüğü hem de önemli ölçüde kişisel harcamaya gerek bulunması nedeniyle 
çocuğunu okula göndermek isteyen düşük gelirli aileler çoğu kez çocuklarından birini diğerine tercih etmek 
zorunda kalıyor. Oğlan ya da kız çocuklarından birini seçmek durumunda kalınca seçimleri çoğu durumda erkek 
çocuktan yana oluyor ve bu da yoksulluğun ülkede ergenlik çağındaki kızların birçoğuyla ilgili cinsiyet sorununu 
daha da büyütmesine yol açıyor.  

2002-2003 ders yılında ortaöğrenime kayıttaki brüt kız-erkek farkının %17 olması, genç kızların önemli bir 
bölümünün okulu bıraktığını veya çeşitli nedenlerle aileleri tarafından eğitim sisteminden alındığını gösteriyor. 
İlköğretime kayıtta ve okula devam etmedeki kız-erkek farkı o zamandan beri %15 oranında azaldı, fakat kızların 
tümünün eğitime kavuşması için önümüzde daha upuzun bir yol var. 

Sorun, ergenlik çağındaki genç kızların pek çoğunun evlilik ya da çalışma yaşamına girdiği veya her ikisini de 
birden yaptığı altıncı ile sekizinci sınıflar arasında daha belirgin hale geliyor ve her iki durumda da, kızları ya 
ev hayatıyla sınırlı bir gelecek veya  potansiyellerini kullanamayacakları  bir hayat bekliyor. 15 yaş üzeri kadın 
nüfusunun yalnızca %25’inin iş gücüne katılması bu gerçeği yansıtıyor. Sonuçta, ergenlik çağındaki kızlar, genç 
kadınlar,  aileleri ve ülkenin bütünü bu durumdan  zarar görüyor. 

UNICEF/Türkiye 

Kaynaklar: İlköğretimde Öğrenci Sayısı ve Okula Devamlılık, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme 
Başkanlığı, Ankara, 2003; Dr. J. F. Özcan, Prof. Y. Z. ve Smulders, A.E.M., Haydi Kızlar Okula Kampanyası, MEB ve 
UNICEF, Ankara 2007; Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. 

sındaki farklılık. Bir iş veya staj deneyimi olan 
mezunlar, eğitimin iş bulmalarında az etkisi 
olduğunu belirtirken, öğrenimine devam 
eden gençler bu konuda daha büyük umut-
lara sahip. Gerçekte, üniversite diplomasının 
bir iş bulma garantisi sağlamadığını me-
zunlar tecrübeyle öğreniyorlar. Üniversite 
diploması olup iş bulamayan Pınar, “Üniversite 
yıllarımdan beri ‘ingilizce öğrenmeliyim’, 
‘bilgisayar öğrenmeliyim’ diye hayatımı özel 
kurslar ve sınavlarla geçirdim. Bunun CV’mde 
iyi görüneceğini düşündüm, ama hala işsizim. 
Aslında iş aramak benim işim haline geldi” 
diyor. 

Türkiye’de üniversite öğrenimine başlaya-
bilmek için merkezi Öğrenci Seçme Sınavı’nı43  
geçmek gerekiyor ve üniversite sınavına 
giren öğrenci sayısı her yıl artıyor. 2007’de 1,6 
milyondan fazla kişi sınava girdi.44 Öğrenci 
aileleri çocuklarını üniversiteye göndermek 
için birçok özveride bulunuyor. Dershane 
ücretlerinin bu kadar yüksek olması Türkiye’de 
kişi başına eğitim giderlerini önemli oranda 
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Yükseköğrenim kurumlarına ve Yüksek-
öğretim Kurulu’na (YÖK) ayrılan pay, konsolide 
bütçenin %3,21’i. Bu da yaklaşık 5 milyar dolar 
veya 2007 yılı Gayrisafi Milli Hasılasının %1’i 
ediyor. T ürkiye’de  68 devlet  üniversitesi46  ve 
25 özel üniversitede toplam 2,5 milyon 
öğrenci okuyor.47

 
OECD ülkelerinde yükseköğrenim kuruluş-
larında temel eğitim hizmetlerine yapılan 
kişi başına harcama, AR-GE (araştırma-
geliştirme) çalışmaları ve ek hizmetler hariç 
7.664 dolar iken, Avustralya, Avusturya, 
Danimarka, Norveç, İsviçre ve A.B.D.’de bu 
miktar 9.000 dolara ulaşabiliyor. Türkiye, OECD 
bölgesindeki Yunanistan, İtalya ve Polonya ile 
birlikte bu hizmetlere 4.500 doların altında 

arttırıyor. Talebi karşılamak için yeni yeni 
üniversiteler açılıyor, ama hala başvuranların 
ancak dörtte biri üniversiteye girebiliyor. 

Okula kayıt oranı ortaöğrenimde %56 iken, 
yükseköğrenim  düzeyinde %37 azalarak,  
%19’a düşüyor.  Bu fark üniversiteye girme 
hakkını  kazandığı halde  üniversiteye  
gitmeyen ya da gidemeyen birçok genci 
de kapsıyor.45  Yükseköğrenimde kayıt 
oranının düşüklüğü kısmen, yukarıda sözü 
edilen üniversite giriş sınavının, kısmen 
de ekonomik koşulların genç erkekleri iş 
bulmaya, genç kadınların çok büyük bir 
bölümünü de iş aramaksızın geleneksel eş 
ve anne rolünü üstlenmeye zorlamasının 
sonucu. 

Dağınık ve nüfus yoğunluğu düşük bölgelerde yaşayan, coğrafi imkansızlıklar ve iklimsel zorluklarla mücadele 
etmek zorunda kalan gençlerin okula devamı ve eğitim kalitesinin arttırılması konusunda, taşımalı sistem 
uygulaması, yatılı ilköğretim bölge okulları (YİBO) ve pansiyonlu ilk ve ortaöğretim kurumları gibi alternatif 
hizmetler sunuluyor. 2006-2007 öğretim yılı başlangıcındaki rakamlara göre, taşımalı sistemle, ülkenin tüm 
bölgelerinden toplam 694.329 öğrencinin merkezlerde bulunan ve daha iyi eğitim-öğretim olanakları sunan 
6.410 farklı okula ücretsiz ulaşımı ve günlük kumanyası sağlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Yatılı İl Bölge Okulları’nda 
eğitim gören gençlerin tüm harcamalarını karşılıyor. Pansiyonlu okullarda ise Devlet Parasız Yatılı okuma bursu 
almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi  ve başarılı öğrencilerin tüm harcamaları karşılanıyor. Türkiye  genelindeki 
dağılımlarına bakıldığında, ilk sırada 146 adetle Karadeniz bölgesi olmak üzere, her ilde en az bir tane bulunan 
YİBO’larda toplam 166.794 öğrenciye eğitim veriliyor.50 Ancak, Yatılı İl Bölge Okulları’nın  öğrenci mevcuduna 
baktığımızda, yine kız ve erkek öğrenciler arasındaki dengesizlik göze çarpıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2006-
2007 öğrenim yılı rakamlarına göre, YİBO öğrencilerinin yalnızca %40’ı kız. Bu, yatılı il bölge okullarına devam 
eden öğrenciler arasında ciddi bir cinsiyet eşitsizliği olduğunu gösteriyor. 

Taşımalı sistem daha çok rağbet görürken, ilk ve ortaöğretimde okuyan bedensel engelli gençler için de bir çıkış 
kapısı niteliği taşıyor. Okula gitmekte sıkıntı çeken 16.171 engelli genç, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında, bu 
sayede eğitimlerine devam edebildi. 

Dezavantajlı gençlere sağlanan diğer bir fırsat, Başbakanlığa bağlı Sosyal Yardım ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 
(SYDGM) tarafından sunulan ‘Şartlı Nakit Transferleri’ (ŞNT). Bu yolla, ekonomik zorluklar nedeniyle okula 
gidemeyen ve sosyal güvencesi olmayan gençlerin eğitimi için mali destek veriliyor. SYDGM, ilk ve ortaöğrenimde 
olan gençlere düzenli olarak yaptığı nakit yardımlarının (ŞNT) dışında, her öğrenim yılının başında ihtiyacı olan 
öğrencilere eğitim malzemesi sağlıyor. Şartlı Nakit Transferi’nden yararlanabilmek için öğrencilerin aylık olarak 
%80 devam sınırının altına düşmemesi ve bir kereden fazla sınıf tekrarının bulunmaması gerekiyor. Ekim 2006 
itibariyle, Şartlı Nakit Transferi uygulamasından haberdar olup yararlanan 1,5 milyondan fazla öğrencinin 
ortaöğretime geçiş ve okula devam oranlarında ciddi artışlar sağlandı. 2003-2004 öğretim yılında, Türkiye 
genelinde, 8. sınıfa devam eden her 10 çocuktan yaklaşık 5 tanesi ortaöğretime geçiş yapabilirken, ŞNT’den 
faydalananlar arasında her 10 çocuktan yaklaşık 7 tanesi bunu başardı. Aynı dönemde 8. sınıfa devam eden kız 
çocuklarının ortaöğretime geçiş oranı, Türkiye genelinde %38,7 civarında iken, ŞNT’den faydalanan kız öğrenciler 
arasında bu oran %75,4’e ulaştı. 

KUTU. 2.2         OKULA DEVAMLILIĞI ARTTIRMA ÇABALARI
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harcayan ülkeler arasında.48 Diğer taraftan, 
yükseköğrenim alanındaki yatırım harcamaları 
Türkiye’nin olumlu bir özelliğini oluşturuyor.49

Burs ve krediler, Yükseköğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (Yurt-Kur) 
tarafından dağıtılıyor. Yurt-Kur, başvuran 
her üniversite öğrencisine 115 dolarlık kredi 
sağlıyor. Desteğe ihtiyacı olduğunu kanıtlayan 
her öğrenciye de aynı miktarda burs sağlıyor. 
Yine de yalnızca 560 bin üniversite öğrencisi 
kredilerden ve yalnızca 130 bin öğrenci 
burslardan yararlanıyor. 51  Bunun en önemli 
nedeni, gençlerin çoğunluğunun destek 
sisteminden haberdar olmaması. Devlet 

Türkiye’deki özel dershanelerin sayısı, 1984’te 174 iken, 2006-2007 ders yılında yaklaşık 4.000’e ulaşarak, 
20 kattan fazla arttı. Bu sayı, düz resmi lise adedi olan 3.690’dan fazla. Özel dershanelerin üçte birinin 
1 milyondan çok öğrencisi üç büyük kentte, yani İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplanıyor. Bu özel 
dershaneler OKS (Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı), KPSS (Kamu Personeli 
Seçme Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı), YDS (Yabancı Dil Sınavı) ve ÖSS (Üniversite Öğrenci Seçme 
Sınavı) gibi her seviyedeki sınavlar için öğrenci hazırlıyorlar. 

Üniversite sınavlarına hazırlık özellikle kaydedeğer. 2007 yılında 1,7 milyon aday ÖSS sınavına girdi. 
Fakat açık öğretim ve eş dereceli okullar dahil olmak üzere üniversitelerin kontenjanı yalnızca 600 bin 
kişilik. Bu kadar yoğun rekabetin olduğu bir sınavın kendi sektörünü yaratması şüphesiz şaşırtıcı değil. 
Fakat özel dershanelere talebi arttıran diğer önemli faktör hem devlet hem özel okulların verdiği 
eğitimin kalitesine karşı güvensizlik… 

Özel dershanelerin ortalama yıllık ücreti kişi başına 1.500-3.500 dolar arasında değişiyor. Dünya 
Bankası tarafından 2005 yılında yayınlanan “Türkiye – Eğitim Sektörü Çalışması” adlı rapora göre, 
Türkiye’de sınavlara hazırlık için harcanan para 2002 yılında 650 milyon dolardı. Aynı rapora göre, 
aileler tarafından eğitime harcanan paranın %11,4’ü özel dershanelere gidiyor. Bu miktar Türkiye’deki 
tüm üniversiteler için devletin harcadığı paranın beşte birine eşit. 

Kaynaklar: Ankara Ticaret Odası, Özel Dershaneler Dosyası, 2004; Dünya Bankası Türkiye – Eğitim Sektörü 
Çalışması, 2005; Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim, 2006-2007.

KUTU 2.�     SEKTÖR İÇİNDE SEKTÖR: TÜRKİYE’DE ÖZEL DERSHANELER 

bursu veya kredi sisteminden haberdar olup 
olmadıkları sorulduğunda, Gençliğin Durumu 
Araştırması’na cevap verenlerin %50’den 
fazlası “Hayır” diye yanıtladı. Bu kredilerin geri 
ödemesi de, üzerinde dikkatle durulması 
gereken bir konu, çünkü öğrencilerin finansal 
destek talep edip etmeme kararları üzerinde 
önemli bir etkisi var. Geri ödeme süresi 
Türkiye’de 3-4 yıl, oysa öğrencilerin yaklaşık 
%100’ünün kredi aldığı İzlanda, Norveç ve 
İsveç’te 20 yıl veya daha fazla. 52 Kredi sistemine 
ek olarak, yükseköğrenimdeki gençlerin 
barınma ihtiyacına cevap veren Yurt-Kur’un 
koordine ettiği 220 öğrenci yurdu var. 
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düzgün okuyup yazamıyorlarsa ve bugünün 
dünyasında hayati bir önem taşıyan bilgisayar 
okuryazarlığı, eleştirel düşünce ve etkin 
problem çözümü gibi bazı genel becerilerle 
donatılmış değillerse, bütün çocukların 
eğitime erişmesini garantilemek de yeterli 
olmuyor. Bugünün ekonomileri daha hizmete 
yönelik, daha bilişim teknolojilerine dayalı ve 
bu nedenle daha çok bilgisayar becerisine 
sahip olmayı gerektiriyor. Bilgisayar okuryazarı 
olmak artık çalışma hayatında başarının ön 
koşullarından biri.53  Kaliteli bir eğitimin gençleri 
bu tür becerilerle donatması gerekiyor. 

Türkiye’de zorunlu eğitimin süresi uzamış olsa 
bile, bu durum, modern temel becerilerin 
kazanılmasını güvence altına almıyor. 2001 
yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’de 
dördüncü sınıftaki öğrencilerin %42’si okur 
yazarlık derecesinin en alt seviyesinde yer 
alıyor. 54  UNESCO’nun 2005 yılına ait  “Herkes 
için Eğitim: Küresel İzleme Raporu”nda 
belirtildiği gibi, çok fazla sayıda öğrenci, 
bazı asgari becerileri iyice öğrenemeden 
okullardan mezun oluyor. Eğitimin ne ölçüde 
kişisel, sosyal ve gelişimsel yararlar sağladığı 
hayati önem taşıyor, ancak “birçok ülkede tüm 
çocuklara eğitim sağlayabilme çabası, eğitime 
ulaşma üzerinde odaklanırken, genellikle 
eğitimin kalitesine verilen önem gözardı 
ediliyor.” Türkiye bu ülkelerden biri. UNESCO 
tarafından dünyanın değişik bölgelerinde 
eğitimin gelişimini ölçmek için hazırlanan EDI 
(Education for All Development Index/Herkes 
için Eğitim Gelişme Endeksi), Türkiye’yi 125 
ülke arasında 77’nci sırada gösteriyor.  

Benzer bir şekilde, OECD’nin 2003 tarihli 
PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı) Araştırması, OECD ülkelerinde 
yaşayan 15 yaşındaki gençler arasında, eğitim 
sistemlerinin öğrencileri hayata ne kadar iyi 
hazırlayabildiğini ölçüyordu.  Bu araştırmada 

öğrencilerin gerçek hayat sorunlarını çözme 
yetenekleri değerlendirilmişti. Öğrencilere, 
okulda öğrendikleri değişik konulardaki 
malzemeleri birleştirerek ve analiz ederek 
yanıtlayabilecekleri sorular soruldu. Öğren-
cilerin  bu tür problemleri çözme başarıla-
rına göre yapılan sıralamada Türkiye, katılan  
40  ülke  arasında  sondan  beşinci  geldi.55 
Bu da Türkiye’deki  öğrencilerin çoğunluğu-
nun değişik kaynaklardan edindikleri bilgileri 
sentez yaparak birleştiremediklerini ortaya 
koyuyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı, değişik seviyeleri içeren 
kapsamlı bir iyileştirme programı üzerinde 
çalışıyor ve eğitimin kalitesini yükseltmek 
için ardarda değişiklikler yapıyor. Fakat eğitim 
politikalarının sık sık değişen yapısı önemli 
bir uygulama zorluğu getiriyor. Fazla hızlı 
değişiklik ve reformlar gençleri olumsuz 
yönlerde etkiliyor. Gençler, her yeni hükü-
metle, hatta Eğitim Bakanının değişmesiyle 
aşırı bir sıklıkla gelen yön değişikliklerinin son 
bulmasını istiyorlar. Güneydoğu’nun küçük 
kenti Bitlis’te yaşayan 23 yaşındaki bir genç, 
gençliğin ortak kaygılarını şöyle dile getiriyor: 
‘İlkokuldayken, İmam Hatip’e gitmek istiyordum. 
O zaman ailem oldukça dine odaklıydı... Ben de 
açıkçası... İmam Hatipleri o zamanın hükümeti 
de destekliyordu. Ortaokul çağına  geldim, İmam 
Hatiplerin önü kapatıldı, gidemedim. Çünkü 
üniversite sınavlarına falan girmeleri ve bu 
sınavlarda  başarılı olmaları zorlaştırıldı. Dedim 
ki belki meslek lisesine giderim. Meslek liselerinin 
önü kapatıldı. Böylece düz liseye gittim. Düz 
liseyi bitirince de baktım ki, hükümet, meslek 
liselerinden üniversiteye daha çok öğrenci 
almaya karar verdi.  Keşke meslek lisesinde 
okusaydım dedim. Şimdi böyle bir işin ucundan 
tutmaya çalışıyoruz... Düz liseyi şimdiki hükümet 
de desteklemiyor. Şimdi açıkta kalmış gibiyim...’  

Yetkin öğretmenler ve etkin bir yönetişim 
sistemi, reformların başarılı bir şekilde 

2.2.    Ya kalite ne durumda?  
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uygulanmasının temel unsurları.  Öğretmen-
lerin statü ve kapasitelerinin geliştirilmesine, 
ve gerek performanslarının artması gerekse 
dezavantajlı bölgelerde çalışmaları için hem 
mesleki  hem de mali teşvik sistemlerinin 
geliştirilmesine ihtiyaç var. Aynı şekilde, 
daha kalifiye bireyler öğretmenlik mesleğine 
cezbedilmeli ve öğretmenlere  hizmet öncesi 
eğitim programlarıyla yeterli eğitim verilmeli. 
Özellikle sınıflarda çocuk merkezli bir anlayışın 
ve özel ihtiyaçları olan öğrenciler için 
bütünleşmiş bir yaklaşımının başarılı bir şekilde 
uygulanması bakımından, öğretmenlerin 
hizmet içi eğitimi konusunda daha fazla çaba 
gösterilmesi son derece önemli.
 
Öğretmenler başka zorluklarla da karşı 
karşıya… Işıl, yeni müfredat programını 
uygulamaya çalışan genç öğretmenlerden 
biri:  “Yeni müfredatı uygulayacak zamanımız 
olmuyor. Bir yandan çocuklara ders öğret, bir 
yandan sınıfı kontrol etmeye çalış, bir yandan da 
faaliyetleri yürütmeye çalış… Bu tür faaliyetleri 
daha önce yapmadığımız için kendimizi baskı 
altında hissediyoruz ve her okulda tavsiye 
edilen faaliyetleri gerçekleştirmek için yeterli 
araçlar yok. Bir de şunu fark ediyorum, çocuklara 
verdiğimiz yeni araştırma ödevlerini genellikle 
anne-babaları yapıyor. Veliler çocuklarını 
memnun etmek için, çocuklar öğretmenlerini 
memnun etmek için, öğretmenler de Devleti 
memnun etmek için yapıyor bunu. Çocukların 
bu yeni teknikleri gerçekten içselleştirdiklerini 
sanmıyorum...” 56

Türkiye’nin şimdiki eğitim yönetişimi 
sistemini yeniden yapılandırmak gerekiyor. 
Bu konu, halen sürdürülmekte olan reform 
çabalarının eksik kalan bir yönü. Böyle bir 
yeniden yapılandırmanın, yeterli düzeyde 
ademimerkeziyet sağlaması, okul yönetme 
kapasitesini arttırması ve illerde ve Ankara’da 
etkin bir politika ve performans izleme sistemi 
kurması gerekiyor. Yeni sistem hızla artan 
şeffaflık, hesap verme yükümlülüğü ve yerel 
katılım ilkelerine dayalı olmalı. 

Tarım dışındaki sektörlerde tarım sektöründe 
kaybedilen işlerden daha fazlasının 
yaratılmasına ve son beş yıldır kayda değer 
bir ekonomik büyüme gerçekleştirilmesi-
ne rağmen, Türkiye genelde ihtiyacına 
oranla yeterli sayıda yeni istihdam yaratmayı 
başaramadı. Ülkenin genelinde süregiden 
yüksek oranda işsizliğin yanı sıra, lise ve 
üniversiteden mezun olanlardan  çok büyük 
sayıda genç iş bulmakta ciddi sıkıntılar yaşıyor 
ve işsizlikle karşı karşıya kalıyor. Bu durumun 
bir yan etkisi de var. Toplumun gözünde 
genel olarak eğitimin değerini azaltıyor.57  
Bu bakımdan, en iyi üniversitelerden mezun 
olan gençlerin durumu ile büyük çoğunluğu 
oluşturan diğer gençlerin durumu arasındaki 
fark çok çarpıcı. Yeni mezunlar ve aileleri 
işsizlik süresi uzadıkça umutlarını kaybetmeye 
başlıyor. Yalnızca eğitim sistemini ve diğer 
politikaları değil, tüm sistemi sorgulamaya 
başlıyorlar. Gençler ve aileleri devlete 
olan güvenlerini kaybediyorlar. Eğitim ve 
öğretime karşı yerleşmiş olumsuz tavırlar 
işsizlikle, özellikle gençliğin işsizlik sorunuyla 
mücadele edecek politikaların hazırlanmasını 
ve uygulanmasını zorlaştırıyor.58  Öte yandan, 
2006 yılı rakamlarına göre, yükseköğrenim 
(üniversite ve diğer yüksekokul) mezunları 
arasında erkeklerin iş gücüne  katılma oranının 
%84, kadınlarınkinin %70; işsizlik oranlarının  
ise, sırasıyla, %7,8 ve %13 olduğunu da 
belirtmek gerekir. Bu veriler, üniversite eğitimi 
ile istihdam arasındaki ilişkide yaşanan 
sorunun ciddiyetini ortadan kaldırmıyor, 
ama bu alanda gösterilecek çabaların başarı 
olasılığını arttırıyor ve alınacak yeni önlemlerin 
dayandırılacağı tabanın hiç de güçsüz 
olmadığını gösteriyor. Gerçekte, ortaöğrenim 
ve mesleki eğitim alanlarındaki durum daha 
ciddi bir sorun oluşturuyor.

İşverenler üniversite mezunlarından ziyade 
teknisyenlere ihtiyaç duyduklarını söylemekle 
birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre meslek okullarından mezun ve halen 
işsiz olan gençlerin sayısı 250 bini aşkın. Odak 
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grup toplantılarımıza katılan işverenler ve 
gençler, meslek okullarında verilen eğitimin 
yetersizliğinden, kalitesinin düşüklüğünden 
ve çağdaş iş gücü piyasasının taleplerini 
karşılamadığından yakınıyorlardı. Durumu 
daha da kötüleştiren, meslek okullarından 
mezun olanların toplum nezdinde üniversite 
mezunlarından daha az saygı görmesi. Meslek 
okullarıyla ilgili sorunun farkına varan özel 
sektör, son yıllarda bu okullardaki eğitimin 
kalitesini arttırmak için harekete geçti ve 
birçok yeni mesleki eğitim projesi geliştirmeye 
başladı.59 Meslek liseleri, düz ortaöğretim 
okullarına bir alternatif sunuyor.  Özellikle dü-
şük gelirli aileler, çocuklarının uzun yıllar eği-
tim görmesini maddi olanaksızlıklar nedeniy-
le karşılayamayacakları için, onları bir alanda 
kalifiye hale gelmeleri ve sertifika alıp bir an 
önce çalışmaya başlamaları için bu okullara 
göndermeyi tercih ediyor. Tüm ortaöğretim 
öğrencilerinin %36’sı halen meslek liselerine 
devam ediyor.60  Yürürlükteki üniversite sistemi 
nedeniyle, gençlerin aldığı meslek okuluna 
ya da genel bir liseye gitme kararı, onların 
ilerideki eğitim yaşamını doğrudan etkiliyor. 
Eğer meslek okulu öğrencisi daha sonra fikrini 
değiştirip üniversiteye girmek isterse, meslek 
lisesi mezunlarına üniversiteye giriş sınavında 
uygulanan katsayı61 nedeniyle, şansı çok düşük 
oluyor.62

İnsan refahını geliştirmede kaliteli eğitimin 
rolü büyük. İyi eğitim görmüş gençlerin 
kendileri için yeni fırsatlar yaratmada alternatif 
yollar keşfetme şansları daha yüksek. “Türk 
eğitim sistemi, azınlık bir grup elit öğrenciyi 
Fen Lisesi veya Anadolu Lisesi gibi öğretimin 
İngilizce yapıldığı iyi okullara kanalize ediyor. 
Bu durum, geri kalan eğitim sistemin, yani 
düz devlet okullarının, zarar görmesi pahasına 
işliyor.”63 Düz devlet okulları ile, bu Fen ve 
Anadolu liseleri arasında çok büyük farklar var. 
Yukarıda değinilen OECD’nin 2003 tarihli PISA 
araştırması -en iyi ve en kötü puanları alanlar 
bir arada değerlendirildiği için- öğrencilerinin 
puanları arasında en yüksek standart sapma 

oranına sahip ülkenin Türkiye olduğunu 
gösteriyor.64  Bu araştırmada, Türk öğrencilerin 
ortalama okuma yazma ve matematik puan-
ları uluslararası standartlara göre düşük 
kalırken, Anadolu ve Fen lisesi gibi kaliteli 
okullara gidenlerden bazıları çok yüksek 
puanlar elde etmişti.    
 
Sekiz yıllık zorunlu eğitimin başlamasından 
bu yana yıllar geçmesine rağmen, hala bazı 
köylerde beş yıllık ilkokullar bulunuyor ve 
bazen öğretmenler beş farklı sınıfa aynı 
derslikte ders vermek zorunda kalabiliyor. 
Bitlis’in bir köyünde son derece zor koşullar 
altında çalışan ve beş ayrı sınıfı birlikte okutan 
genç bir erkek öğretmen şunları anlatıyordu: 
“Tahtayı beşe bölüyorum. Her sınıfın dersini 
ayrı parçalara yazıyorum. Bir an düşünüyorum. 
O tahtayı beşe böldüm, ya kendimi?... Çünkü 
her sınıfın dersi ayrı, müfredatı ayrı, seviyeleri 
farklı. Bu çocukla mı ilgileneceksin,  diğeriyle 
mi? Günde altı saattir, bizim ders saatimiz. İşte 
birinci sınıfları ilk saat, ikinci sınıfları ikinci saat 
çalıştırıyorum. Birinci sınıftaki çocuğa günde bir 
saat ders vermiş oluyorum.  Sene sonu geliyor, 
çocuk doğal olarak okumayı sökemiyor! Ben de 
kafamı duvarlara vuruyorum…” 

Çocuklar, bir şekilde ilköğrenimini tamamlasa 
bile kaliteli bir ortaöğretim okuluna girmek 
için ülke çapında uygulanan Ortaöğretim 
Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı’nda (OKS) 
üstün başarı göstermek veya güçlü maddi 
olanaklara sahip olmak zorunda. Eğer ailenin 
maddi gücü varsa, iyi özel okullar da var. 
Şüphesiz, daha iyi liselere gidenler, daha iyi 
eğitim alıp, daha iyi üniversitelere girebiliyor. 
Dolayısıyla eşitsizlikler bu yolun tüm 
aşamalarında giderek  artıyor. Bir ülkedeki ileri 
düzeyde İnsani Gelişme’nin temel taşını, tüm 
sosyoekonomik kesimlerden gelen bütün 
gençlere gerçekten eşit fırsatlar sunan bir 
eğitim sistemi oluşturuyor. 
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2.�.      Daha çok �e daha iyi eğitim için 

�. Eğitimde fırsat eşitliği güçlendirilmeli. 
Eğitime erişmenin zorluğu, birçok genci 
ülkenin ekonomik ve sosyal yaşamına 
katılmaktan alıkoyan, üretkenlik kapasitelerini 
olumsuz etkileyen ve sonuçta doyumlu birey-
ler olmalarını engelleyen fırsat yetersizlikle-
rini de birlikte getiriyor. Düşük gelirli ailelerin 
çocukları, eğitime ulaşmada çarpıcı bir 
eşitsizlikle karşı karşıya. Türkiye’de eğitim 
ve sağlık harcamaları, hanehalkının toplam 
masrafının üçte birini oluşturuyor. Bu durum, 
düşük gelirli ailelerin çocuklarının eğitimden, 
daha varlıklı yaşıtlarının yararlanabildiği 
ölçüde pay almasını engelliyor. Okullara ve 
dershanelere yapılan harcama, hanehalkı 
gelirinin önemli bir bölümünü oluşturuyor,  
bu vazgeçilmez harcama aileleri yoksulluk 
sınırının altında yaşayan altı genç insandan 
birininin  karşılayamayacağı boyutta.65 Yani 
eğitimi herkes için fırsat sağlayacak şekilde 
yaygınlaştırmak önemli bir öncelik. Devlet, bir 
gencin sosyoekonomik durumu ile eğitim-
deki başarısı arasındaki ilişkiyi etkin eğitim 
politikalarıyla zayıflatabilir. Bu tür politikaların 
bazı örnekleri şunlar:

• Devlet, çocukların erken yaş eğitimine 
odaklanarak ve değişik sosyoekonomik 
kesimlerden gelen çocukların tümünün  kali-
teli okul öncesi eğitime ulaşmalarını sağla-
yarak, ilköğretime eşit fırsatlarla başlamalarını 
sağlayabilir. Erken eğitimin çocuğun 
ilkokulda ve  daha sonraki  eğitim yaşamının 
aşamalarında  oynadığı rol düşünülürse, 
düşük gelirli ailelerin çocukları, daha ilkokul  
çağından itibaren ciddi bir dezavantajla 
yola çıkıyorlar. Bu nedenle, erken çocukluk 
eğitimi fırsatını ülke çapında yaygınlaştırmak, 
herkese eşit fırsat sağlayan eğitim sisteminin 
kilit bir bileşeni. Devletin, erken çocukluk 
eğitimini yatırım planları arasında en öncelikli 
sıraya koyması gerekiyor. Zorunlu eğitimi 
5-6 yaşlarından itibaren başlatmak, erken 
çocukluk eğitimini yaygınlaştırmada etkili 

bir adım olabilir. Milli Eğitim Bakanlığı ve sivil 
toplum kuruluşları bu konuda geniş çaplı 
kamuoyu tartışmaları başlatmalı.

• Eğitimde eşit fırsatlar sunulmasına yardımcı 
olacak bir diğer önemli politika, okullarda 
asgari kalite standardını sağlamak. Bunun için 
çeşitli maddi teşvikler işe yarayabilir. Halen, 
okulların çoğunun ihtiyaçlarını zamanında 
karşılayacak bir bütçeleri yok. Belli kalemler 
için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan hizmet ve fon 
talep etmeleri gerekiyor. Birçok okul yönetimi 
fiziksel yapılarını iyileştirebilmek ve sosyal 
etkinlikler düzenleyebilmek için velilerden 
“bağış” toplamak zorunda kalıyor. Eğer Milli 
Eğitim Bakanlığı bütçesinin bir kısmını 
yerelleştirerek her okula asgari standart 
sağlamak üzere doğrudan fon aktarırsa, bu 
hem eğitim kalitesini arttırırmaya hem de 
değişik okullar arasındaki eğitim düzeyi farkını 
azaltmaya katkıda bulunur.

• E-yatırım sistemi, eğitim sektöründeki dev-
let yatırımlarının daha eşit dağıtılmasını 
sağlayan diğer bir mali politika. Eğitim 
yatırımlarının formüle dayalı bir karar alma 
sistemi kullanılarak, politik dinamiklerden 
ayrılması sağlanabilir ve yatırım  kararları 
depolitize edilerek, dezavantajlı bölgelerde 
okulların fiziksel yapılarının ve öğrenci-sınıf 
ortamının iyileştirilmesine yardımcı olunabilir. 
Devlet, halen e-yatırım sistemini uygulama 
hazırlıklarını sürdürüyor. 

• Önemli ölçüde dezavantajlı olan çocuk ve 
gençlere eşit fırsatlar sunmak için, hedefi iyi 
belirlenmiş stratejilere ihtiyaç var. Standart 
okullar ve öğretme yöntemleri, çalışan  çocuk-
lar, özel ihtiyaçları olan çocuklar ve  mevsim-
lik göçmen ailelerin çocukları gibi dezavantajlı 
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada her 
zaman yeterli olmuyor. İstisnasız tüm çocuk 
ve gençlere yeterli ve kaliteli eğitim sağlamak 
için, daha kapsamlı bir stratejinin parçası 
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olarak, daha esnek, çok yönlü ve uyumlu 
eğitim yaklaşımları tasarlanmalı. 

• Değişik eğitim düzeyleri arasındaki öğrenci 
izleme ve seçme sistemleri, bir eğitim 
sisteminin değişik sosyal konumlardan 
gelen tüm gençlere ne ölçüde eşit fırsatlar 
sunabileceğini belirlemede çok önemli bir 
rol oynuyor. Ortaöğretim Kurumları Öğrenci 
Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS) ve Öğren-
ci Seçme Sınavı (ÖSS) çerçevesinde yürütülen 
reform çabaları bu konunun önemini 
vurgulayan olumlu işaretler. Ancak, yeni 
kurulacak olan öğrenci seçme sistemi özel 
dersane ve kurslara olan bağımlılığı etkin 
bir şekilde kırmak zorunda. hükümet, sınırlı 
eğitim olanaklarına sahip bölgelerden gelen 
düşük gelirli gençler ve özellikle genç kadınlar 
için, pozitif ayrımcılığa dayalı sistemler de 
geliştirebilir.

• Son olarak, üniversiteye gidemeyen genç-
lere maddi yardım yapılması onlara ikinci 
bir şans verebilir. Böylece, çalışmak zorunda 
kaldığı için öğrenimini terketmiş olan genç-
lere, daha az çalışarak, tekrar okula dönme ve 
eğitimini devam ettirme fırsatı sağlanabilir. 
Günümüzün dünyasında, geleneksel örgün 
eğitim anlayışının yerini, yaşam boyu 
öğrenme, yaygın eğitim, uzaktan öğrenme, 
elektronik öğrenme ve “akran eğitimi” gibi yeni 
sistemler alıyor. Okul dışından eğitim gören 
gençlerle ilgilenirken sayısal çağın sunduğu 
olanaklardan daha yaygın ve etkin bir şekilde 
yararlanılabilir.

2. Eğitim kalitesini her se�iyede iyileştirmek 
de öncelikler arasında olmalı. Bu, yukarıda 
belirtilen “herkese eşit fırsat” boyutunu 
güçlendirecektir. Gençlerin yeni ve değişen 
yaşam   yapılarına  uyum göstermeleri için 
kaliteli eğitime erişmelerinin sağlanması 
son derece önemli.  Her yıl Öğrenci Seçme 
Sınavı’nda, öğrencilerin genel bilgi ve beceri 
düzeylerinin ne kadar yetersiz olduğu ortaya 
çıkıyor; örneğin matematik ve geometri 
sorularına verilen doğru yanıt ortalaması 

45 soruda 7 civarında. Ezberci öğrenme 
yönteminden ve sınavlara yüklenmekten 
kurtulmak, Türk eğitim sisteminde uzun va-
dede radikal ve kalıcı değişiklikler yaratacak. 

Son yıllarda başlanan, müfredata daha çocuk 
merkezli  ve  yapıcı  bir  yaklaşım getirme çabaları, 
gençlerin yenilikçi bir ekonomik yaşamda ve 
demokratik bir toplumda, daha etkin bir şekilde 
yer almalarını kolaylaştırma potansiyelini 
taşıyor. Bu potansiyelin gerçekleştirilebilmesi 
için, öğretmenlere hizmet öncesi ve hizmet 
içi eğitim vererek, izleme sistemleri kurarak 
ve doğru değerlendirmeler sonucu gerekli 
görülen değişiklikleri yaparak yeni müfredatı 
başarıyla uygulamak gerekiyor. Geçiş 
döneminde bazı sorunlar çıkması beklenen 
bir durum olmakla birlikte, bu reformlar 
eğitim sistemini iyileştirme potansiyeline 
sahip olduğu  izlenimini veriyor.  Reformların 
etkinliği bakımından ise,  uygulama tarzı 
kuşkusuz kritik bir rol oynayacak. 

�. Öğretmenlere,   mesleki   becerilerini  
arttırmaları  için  daha  fazla   fırsat   sunmak 
gerekiyor. Eğitim uzmanları, hükümete 
sundukları ‘Eğitim Reformu Girişimi’66 adlı 
öneriler paketinde, “Öğretmenleri gerekli 
araçlar ve becerilerle donatıp eğitmek, ve 
onların öğrencilerini her zaman insan haklarını 
savunan demokrat ve çağdaş bireyler olarak 
yetiştirmelerini teşvik etmek için, 2008-2012 
arası dönemin ‘Öğretmenler Yılları’ olarak ilan 
edilmesini” teklif etti.67

Bu Ulusal İnsani Gelişme Raporu’nun 
hazırlanması sırasında gerçekleştirilen odak 
grup toplantılarında yapılan gözlemler, 
öğretmenlerin mesleki gelişimlerini ve 
becerilerini güçlendirmek gereğini ortaya 
çıkardı. Bazı öğretmenlerin, şiddet veya 
ayırımcı dil kullanmama ve özel ihtiyacı olan 
çocuklara nasıl davranılacağı konularında 
eğitime ihtiyaçları var gibi görünüyor. 

�. Bir gencin yaşamındaki aşamalar  ara-
sında yumuşak geçişler sağlanması, 
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örgün  eğitimden yaygın eğitime �eya bir 
akademik dal ya da bölümden diğerine 
geçişin kolaylaştırılması �e gençlere her 
zaman ikinci şanslar tanınması çok önemli. 
Eğitim sistemini salt pragmatik içeriğinden 
kurtarmak ve öğrenmeyi zevk alınan ve değer 
verilen bir deneyim haline getirmek için yeni 
bir yaklaşım ve bir dizi değerler benimsenmeli. 
Üniversiteler dışında da saygın ve değerli bir 
eğitim alınabileceği konusunda toplumda 
bilinç ve anlayış yaratılmalı. 

�. Meslek  okulları  �e  mezunlarına   de�letten,   
iş   çe�relerinden  �e  genel  anlamda  top-
lumdan daha fazla destek sağlanmalı. 
Mesleki ve teknik okullar ile özel sektördeki 
sanayi ve hizmet kuruluşları arasında karşılıklı 
etkileşim ve iş birliği sağlayarak, etkin bir 
yönlendirme sistemi benimsenmeli. Bu 
çabaların sonucunda, birçok genç belki 
kendisine yarar sağlayan ve ardından tatmin 
edici bir işe gireceği bir mesleki eğitimi seçer 
ve üniversite kapılarındaki yığılma azalır.

2005 yılı verilerine göre, Türkiye’de meslek 
okullarına gitmeyi seçen öğrencilerin oranı 
%36. Mevcut sistemde, meslek okullarını 
seçenler, akademik eğilimi daha düşük olan, 
başka seçenekleri olmadığı için meslek 
okullarına yönelen öğrenciler oluyor. Gençlerin 
eğitim aldıkları dallardaki yeteneklerini ve ne 
ölçüde istekli olduklarını doğru bir şekilde 
ölçecek  yeni bir değerlendirme sistemi 
geliştirilebilir.

Meslek okulu mezunları arasında işsizlik 
oranının yüksek olması,  meslek okullarıyla 
iş yerleri arasındaki karşılıklı ilişkinin yeniden 
düşünülmesi gerektiğini gösteriyor. Sanayi 
odaları ve organize sanayi bölgesi yönetimleri, 
meslek okullarının kalitesini geliştirme, eğitim 
malzemelerini, kullanılan araç-gereçleri 
yenileyip modernleştirme konusunda destek 
olabilirler. İşletmeler, meslek okulu mezunları-
na ve öğrencilerine staj ve sonrasında kalıcı iş 
fırsatları sunarak işsizlik probleminin ortadan 
kaldırılmasına katkıda bulunabilirler. 

İşini iyi yapan bilgisayar teknisyenleri, 
terziler, çatı ustaları gibi meslek sahiplerini 
önemseyen ve saygın kişiler olarak gören 
yeni toplumsal değerler teşvik edilmeli. Genç 
insanlar toplumdan, devletten, özel sektörden 
ve medyadan bu desteği bekliyor. Bu tür 
mesleklere maddi teşvik sağlanması da yararlı 
olabilir.  

�. Üni�ersitelerin  işleyişi  ile  ilgili   yeni   
önlemler    alınmasına   ihtiyaç   �ar.  Yüksek-
öğrenim kurumlarının sayısının her gün 
artmasına ve üniversite öğretiminin kalitesini 
iyileştirecek politikalar izleme niyetlerinin 
sık sık ifade edilmesine rağmen, halen 
öğretimin kalitesi bir bölgeden diğerine ve 
bir üniversiteden diğerine göre çok değişiyor. 
Büyük şirketler iş ilanlarında, özellikle üst 
düzeydeki işler için, bir elin parmaklarını 
geçmeyecek sayıda üniversitenin mezunlarına 
hitap ediyor. Bunlar en iyi bilinen, saygın ve 
köklü devlet üniversiteleri ve yabancı dilde 
eğitim veren prestijli özel vakıf üniversiteleri. 
Mevcut üniversitelerin ve özellikle yeni 
kurulmakta olanların tamamında yeterli eği-
tim kalitesini sağlamaya ihtiyaç var.
  
�. Ek kaynaklara  ihtiyaç  �ar. Niceliği  arttır-
mak  eğer  niteliği  arttırmayla   birlikte gerçek-
leşmezse olumlu sonuçlar vermiyor. 2020 
yılına kadar yaklaşık 12 milyon kişinin çalışma 
yaşına geleceği  Türkiye’de hem nicelik 
hem nitelik büyük sorunlar olarak karşımıza 
çıkıyor. Şimdiki okullaşma oranlarını korumak 
için bile ek kaynaklar gerekiyor. Türkiye’nin 
gençlerinin eğitim sorunlarını çözmesi ve bu 
alanda sağlam ve kalıcı iyileştirmeler yapması, 
gençlerin topluma katkılarını arttıracak ve 
gelecek gençlik kuşaklarını fiziksel ve psiko-
lojik olarak daha sağlıklı, zihinsel olarak daha 
yetkin kılacak. 

8. Her düzeydeki eğitim kurumlarının ulus-
lararası �e A�rupa Birliği standartlarına  
uygun sertifikasyon alması Türkiye’de 
eğitimin kalitesini �e etkinliğini arttıracaktır. 
Bazı eğitim kurumları tarafından şimdiden 
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ulaşılan bu hedef, hem Türk eğitim 
kurumlarının müfredat standartlarının iyi-
leştirilmesine katkıda bulunacak hem de bu 
kurumların mezunlarının Türk ve dünya iş 
gücü piyasalarındaki beceri ve fırsatlarının 
artmasını sağlayacaktır.

�. İleri �e geniş kapsamlı bir Bilişim 
�e İletişim Teknolojileri (BİT) yatırımı, 
çağdaş  eğitimin sağlanması için temel 
bir zorunluluk. Sistemin verimli bir şekilde 
kullanılabilmesi için uygun bir eğitimle 
takviye edilmesi de gerekir. Halen Türkiye’de 
bu alanda sürdürülmekte olan çalışmalar, 
teknoloji, öğretim ve kapasite açısından 
sürekli yenilenerek daha da geliştirilmeli ve 
yaygınlaştırılmalı.

Sonuç olarak, Türkiye’deki gençler kapa- 
sitelerini geliştirme ve iyi seçimler yapma 
konusunda birçok zorlukla karşılaşıyor. Eğitim, 
bu zorlukların olumsuz yönlerini azaltmada en 
büyük farkı yaratacak. Eğer gençlerin kaliteli 
eğitime ulaşması güvence altına alınırsa, 
yalnızca gençler değil, aileleri, toplum ve tüm 
ülke bundan yarar sağlayacak. 
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Bölüm 3
“GENÇ VE SAĞLIKLI”?



“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” 
                                              

 Türk Atasözü
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BÖLÜM � “GENÇ VE SAĞLIKLI”?

�.�.   Ne çocuk, ne yetişkin, o halde “yok”!

Ergenlik çağındaki gençler de hala, kendi-
lerinden küçük kız ve erkek kardeşleri gibi,  
bilgilendirilmeye, yön verilmeye ve korun-
maya ihtiyacı olan çocuklar; bu bağlamda, 
onların sağlık sorunları da hayati önem 
taşıyan bir konu. Birleşmiş Milletler’in 
2002’de gerçekleştirdiği Çocuk Konulu Özel 
Oturum’un sonuç belgesi olan ‘Çocuklara 
Uygun Bir Dünya’ başlıklı rapor, bu sorunun 
önemini vurgulayan şu cümleye yer veriyordu: 
“Çocuklara uygun bir dünya,  tüm çocukların ve 
ergenlik çağındakilerin, kendilerini koruyan ve 
destekleyen bir çevre içinde, doğal kapasitelerini 
geliştirmek için fazlasıyla olanak bulabilecekleri 
bir dünyadır.” 68

Oysa, tüm bu ciddi sorunlarına ve kaygılarına 
rağmen, Türkiye’de ergenlik çağındaki bireyler, 
daha küçük çocukların ihtiyaçlarına odaklanan 
planlama ve politika oluşturma süreçlerinde 
kolaylıkla atlanabiliyor. Sonuçta, ergenlik 
çağındaki birçok çocuk kolaylıkla hizmetler-
deki boşluklar nedeniyle bu hizmetlerden 
yoksun kalabiliyor. 

Dünyanın başka yerlerindeki yaşıtları gibi, 
Türkiye’de   ergenlik   çağında olanların da  
ihtiyaç ve sorunları kendilerinden küçük 
kardeşlerinin ve  yetişkinlerin ihtiyaç ve 
sorunları yanında  geri plana itilebiliyor. 
Ergenlik çağının ileri aşamasında olan 17-
19 yaş arası gençlere çoğu kez ne çocuk ne 
de yetişkin gözüyle  bakıldığı  gibi, ergenlik  
çağının ilk veya orta aşamasında olan 11-16 
yaş arası çocuklar bazen çocukluklarından 
vazgeçerek yetişkinmiş gibi sorumluluklar 
üstlenmek zorunda kalabiliyor. Evde veya 
dışarıda çalışarak ailelerini maddi olarak 

destekleyen bu çocuklar gerçekte başlı 
başına birer birey olarak güçlerinden yoksun 
bırakılmış  oluyor.

Gençlerin sağlık sorunları, yoksulluk, yetersiz 
yaşam becerileri eğitimi, bazı gelenek ve 
alışkanlıklar ve çocuklarının fiziksel ve psiko-
lojik gelişimleri sırasında yaşadıkları kimlik ve 
uyum sorunlarına yardımcı olma konusunda 
ailelerin isteksiz davranması sonucunda daha 
kötüleşiyor. Bu sorunları bazen uyuşturucu 
madde kullanımı, aile ve okul içi şiddet daha 
da arttırıyor. Birçok genç insan için, özellikle 
düşük gelirli ailelerde, çocuk yaşta evlilik ve 
ardından gelen çok erken yaşta ana-baba 
olma gibi başka sıkıntılar da söz konusu.

Ergenlik çağındaki çoğu genç -özellikle düşük 
gelirli ailelerin çocukları- kendi içlerindeki 
sarsıcı fiziksel ve psikolojik değişimlerle başa 
çıkmaya uğraşırken,  bir yandan da aşılamaz 
gibi  görünen  sorunlara göğüs germek 
zorunda kalıyor. Kaliteli eğitim ve sağlık 
hizmetlerine ulaşamama, geleceğe dönük iş 
güvencesinin olmaması, evde, okulda veya 
yakın çevrede şiddet içeren çatışmalar yaşama, 
tehlikeli cinsel davranışlar ve son yıllarda artan 
bir tehlike haline gelen uyuşturucu madde  
deneme merakı gibi sorunlar, Türkiye’de 
genç kuşağın esenliği ve sağlığı üzerinde 
ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Özellikle 
kırsal kesimdeki genç kızları mağdur eden 
çocuk yaşta evlenme geleneği ve bununla 
beraber gelen çok genç yaşta anne olma 
sorunu, bu gençlerin gelişmesini, sağlığını ve 
mutluluğunu bozabilen ciddi engeller.



��  İNSANİ GELİŞME RAPORU / TÜRKİYE 2008

3
�.2.   Varolmamaktan daha kötüsü nedir? “Varolmayan bir genç kadın olmak”

Türkiye’de ergenlik çağında olanların durumu, 
erkeklerin ve erkek çocukların  hala çoğu 
kez  kadın ve kız çocuklara tercih edildiği 
geleneksel tutumu yansıtan ve vurgulayan 
cinsiyet eşitsizliği ile daha da karmaşık bir hal 
alıyor. Örneğin, yaşlarına özgü derin fiziksel 
ve psikolojik değişimlerle boğuşan genç 
erkeklerin sinirli ve sağı-solu belli olmayan  
davranışları, delikanlılık diye hoşgörüyle 
karşılanırken,  aynı yaşlardaki  kızlara  bu  
hoşgörü ve anlayış gösterilmiyor. Bu tür 
çifte standartlar dünyanın her toplumunda 
yaygın olmakla birlikte, Türkiye’de ergenlik 
çağındakilere karşı, cinsiyete bağlı olarak 
gösterilen çok farklı tutumlar, onların ileride 
yetişkin oldukları zaman da sürdürecekleri 
cinsiyet ayrımcı davranışlara örnek oluştu-
ruyor.

Türkiye’de kadınlara karşı, kısmen bazı 
geleneksel özelliklerden  kaynaklanan, sosyal 
açıdan muhafazakar tutumlar,  kadınların 
özel ve kamusal  yaşamda eşit  katılımdan 
hala  büyük ölçüde uzak tutulmasına yol 
açıyor. Bu durum, Türkiye’nin daha yüksek 
düzeylerde gelişmesini de köstekleyen 
çok ciddi bir sorun yaratıyor. Doğal olarak, 
dışlanma, kız çocuklarının erkek kardeşlerine 
ve erkek akranlarına oranla eğitim hayatının 
avantajlarından daha az yararlandığı er-
ken yaşlarda başlıyor. 2001’de erkek ve 
kız çocuklarının yaklaşık %7’si okul öncesi 
eğitim alırken, aynı yıl ilköğretimde %8 ve 
ortaöğretimde %17’ye varan cinsiyet farkı 
vardı.69 2007’de okul öncesi eğitim alan kız 
ve erkeklerin oranı %16’ya çıktı; kız ve erkek 
öğrenciler arasındaki fark ilköğretimde %4’e, 
ortaöğretimde ise %8’e düştü. Yine de, bunlar 
hala ciddi farklar.

Eğitime katılımdaki bu cinsiyet farkı, ergenlik 
döneminde daha belirgin hale geliyor. Çok 
sayıda kız çocuğu okulu ilköğretimden, hatta 
5. sınıftan sonra bırakıyor ve bu durum, kızların 
ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde sağlığı-

nı her yönden olumsuz biçimde etkiliyor. 
Bu, ilköğretime kayıtta kız-erkek ayrımının 
derinleştiği düşük gelirli bölgelerde özellikle 
göze çarpıyor. Bu durumu düzeltmek için 
halen büyük çabalar gösteriliyor. Örneğin, 
hükümet “Haydi Kızlar, Okula!” adlı bir 
kampanya sürdürüyor. Bu çabalarda, ‘Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Derneği’ gibi sivil toplum 
kuruluşları öncü ve lider rol oynuyor. Lise veya 
üstü öğrenimini tamamlamayan kadınlar, 
kendilerinden daha eğitimli yaşıtlarından 
genellikle iki veya daha fazla çocuk sahibi 
oluyorlar. İ lköğrenim  düzeyinde  az  eğitim 
almış ya da hiç öğrenim görmemiş kadınla-
rın %15’i, 15 ile 19 y aşları arasında doğum 
yaparken, lise mezunu akranları arasında bu 
oran %3. Bununla birlikte, ergenlik çağındaki 
kadınların durumu iyileşme belirtileri 
gösteriyor: 2003’te yapılan son ‘Türkiye 
Demografi ve Sağlık Araştırması’na (TDSA) 
göre, doğum yapmaya başlamış olan ergenlik 
çağındaki kadınların oranı 1998’de %10 
iken, 2003’te %8’e düştü (ki bunların %2’si ilk 
çocuğuna gebeydi).70

Fiziksel gelişimini tamamlayamadan evlenen 
ergenlik çağındaki kızların erken gebelikte 
taşıdığı sağlık riskleri, yalnızca onların değil, 
gelecek kuşağın da karşılaşacağı bir sorun 
olarak öne çıkıyor. Evinde çocuklarının 
bakımını üstlenen annelerin az eğitimli 
veya hiç eğitim almamış olması, büyüyen 
ailelerinin ihtiyacı olan temel beslenme ve 
sağlık koşullarını yerine getirmekte yetersiz 
kalmalarına neden oluyor. Ayrıca, kontrolsüz 
gebelik ve üreme genç kadınların yoksulluk 
boyunduruğunu daha da sıkıyor ve yetersiz 
beslenme, sakatlık ve gelişme bozukluklarına 
neden olabiliyor. TDSA Raporu’nun bulguları, 
çocuk yaşta evliliğin ergenlik çağındaki 
kızlar ve aileleri üzerindeki olumsuz etkilerini 
açıkça gösteriyor. Bu evliliklerden doğan 
çocukların düzenli aşılanmadıkları için 
bağışıklık sistemlerinin zayıfladığını, büyüme 
hızlarının yavaşladığını, sakatlandığını, 
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Birçok durumda, çocuk yaşta evlendirmeye 
yol açan temel neden, büyük ölçüde, kız 
çocuğunun iffeti söz konusu olursa, aile 
namusunun kirleneceği korkusu. Aynı korku, 
namus ve töre cinayetleri sorununun da 
kökeninde yatıyor. Her yıl özellikle kırsal 
alanlarda yüzlerce ergenlik çağındaki 
kızın, genç ve yetişkin kadının ölümüne 
ve birçoğunun tehdit altında yaşamasına 
yol açan namus cinayetleri, ailelerin sözde 
kirlenen şerefini temizlemek için işleniyor. 72

Dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi, 
Türkiye’de de aile içi şiddet, köklerini namus 

kronik hastalıklara yakalandığını, öğrenim 
performanslarının gerilediğini ve akademik 
başarılarının düştüğünü ortaya koyuyor.71

Yasalar çocukların evlenmesini yasakladığı 
halde, aileler -özellikle ücra kırsal bölgelerde 
yaşayanlar- nüfus kayıt işlemlerindeki 
eksikliklerden faydalanarak, kız çocuklarını 
evlendirme konusunda fazla bir engelle 
karşılaşmıyorlar. Dahası, kırsal toplulukların 
birçoğu, evlilik bağının kurulması için imam 
nikahını yeterli görüyor. Sonuçta, birçok evlilik 
resmi nüfus kayıtlarına geçmiyor ve devletin 
gözünden hayli uzakta kalıyor.

 Özel Katkı      Töre cinayeti kurbanları: Onları hiç “genç” olarak düşünüyor muyuz?

Türkiye’de namus veya şeref adına işlenen cinayetler kadına yönelik şiddetin en ağır biçimi. Ege Üniversitesi’nden 
Prof. Ahsen Şirin’le yapılan ve bir internet gazetesinde73 yayınlanan mülakata göre: “Türk polisi son beş yılda 
1.091 töre cinayeti vakası kaydetti. Birçok töre cinayeti ise polise bildirilmedi ve intihar vs. olarak gösterildi...”

UNFPA ve UNDP tarafından 2005’te yayınlanan ‘Türkiye’de Töre Cinayetlerinin Dinamikleri’ başlıklı rapora göre, 
genç kuşak “namus” uğruna işlenen cinayetleri gerçekte büyüklerinden daha çok onaylıyor ve destekliyor.        
15-19 yaşları arasındaki genç kadınların %63’ünün evlilik yaşamının bir parçası olarak dövülmeyi beklediklerini 
söylemesi de bu görüşü güçlendiriyor (Türkiye Demografi ve Sağlık Araştırması, 2003).74  Bu bulgular, kadına 
karşı şiddetle mücadele konusunda genç kuşağın esaslı ve kapsamlı bir eğitimden geçirilmesi gerektiğini 
gösteriyor. 

Son yıllarda, hükümetin kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları, yasal değişiklikler sayesinde hız kazandı. 
Bu konuda 1990’lardan beri Türkiye’de köklü yasa değişiklikleri yapılıyor. Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un 
onaylanması (1998), Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişiklikler (2001) ve yeni Türk Ceza Kanunu (2004) ile 
kadına yönelik şiddet ve töre suçlarına karşı cezalar arttırıldı.

Yukarıda belirtilen kurumsal düzenlemelerin yanı sıra,  hükümet konuyu daha derinlemesine ele alma konusunda 
artan bir kararlılık gösteriyor. Mayıs 2005’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘Töre ve Namus Cinayetleri ile 
Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi’ 
amacıyla bir meclis araştırması komisyonu kuruldu. Bu komisyonun hazırladığı raporun ardından, Temmuz 
2006’da Resmi Gazete’de “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin 
Önlenmesi için Alınacak Tedbirler” konulu bir Başbakanlık genelgesi yayımlandı. Genelgede, meclis araştırması 
komisyonu raporunda yer alan önerilere yer verildi. 

2005 yılından beri, İçişleri Bakanlığı da kadına yönelik şiddet ve namus/töre suçları ile mücadele konusunda 
girişimlerde bulunuyor, genelgeler yayımlıyor ve personelini eğitiyor. 2005 yılında İçişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki 81 ilde önlem alınması için valiliklere “4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair 
Kanun’un Uygulanması” hakkında bir genelge gönderdi. Başbakanlığın yukarıda belirtilen genelgesinin 
ardından, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 il valiliğine ve Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 
ve Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne ‘Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik 
Tedbirlerin Koordinasyonu’ hakkında bir genelge daha gönderdi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi
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bir süre önce yapılan ve hem niceliksel hem 
niteliksel bulgulara dayanan bir araştırma, daha 
yüreklendirici bir gelişmeye işaret ediyor. Bu 
araştırmaya göre, kadınların büyük çoğunluğu 
şiddet ve cinsiyet ayırımına kesin bir tavırla 
karşı çıkıyor ve on kadından dokuzu hiçbir 
gerekçeyle dayağı kabul etmiyor.76 Yazarların 
da savunduğu gibi, böyle büyük bir ilerlemenin 
kısa sürede yaygınlaşması beklenmese bile, 
bilinçlenmede ciddi bir artış gözleniyor ve 
bunda Türkiye’deki kadın hareketinin bu 
yöndeki yoğun çalışmalarının payı da var.

Genç insanlar, çocukluktan yetişkinliğe geçiş 
döneminde, kimliklerini bulma arayışı ve 
mücadelesi içinde, sık sık riskli davranışlara 
ve denemelere girişirler. Ancak, ergenlik 
çağındakilerin sağlığını ve gelişimini tehlikeye 
atan korunmasız cinsellik, uyuşturucu ve alkol 
istismarı gibi riskler ve ayrıca yitirilen toplum 
sağlığının ve çekilen insani acıların büyük bedeli 
yalnızca gençlerin kendi davranışlarından değil, 
toplumda egemen olan yaygın tutumlardan da 
kaynaklanıyor. Ergenlik çağındakilerin sağlığına 
yatırım yapmanın ve yaşam becerileri eğitimi 
verilmesinin gerekliliği daha çok araştırılmalı. 
Ancak, gerek politikacılar, gerek hizmet 
sağlayıcılar, gerekse anne ve babalar bu gerçeği 
çoğunlukla görmezden geliyor ve ergenlik 
çağındakilerin davranışlarına itidal getirmek için 
daha geleneksel yasaklama yollarını kullanmayı 
tercih ediyorlar. 

Türkiye’de cinsel özgürlük bir hayli kısıtlı. 
2003 yılının Türkiye Demografi ve Sağlık 
Araştırması’nda şöyle deniyor: “Türkiye’de 
evlilik demografik açıdan büyük önem taşır, 
çünkü ülke genelinde de yaygın olmasının yanı 
sıra, neredeyse tüm doğumlar evlilik içinde 
gerçekleşir. Dolayısıyla, ilk evliliği yapma yaşı 
önemli bir göstergedir, çünkü kadının gebelik 
riskiyle karşı karşıya kalmasının başlangıcına 
işaret eder.” 77

�.�.    Cinsellik �e uyuşturucu hakkındaki “gerçekler” mi, yoksa bunları öğrenmenin  
           “eskiden kalma yolları” mı?  

Özellikle kırsal bölgelerde ergenlik çağındaki 
gençler cinsellik, uyuşturucu ve alkol kullanımı 
gibi hassas konuları anne ve babaları, velileri 
veya öğretmenleri ile özgürce ve ön yargısız bir 
şekilde konuşma fırsatını nadiren bulabiliyor. 
Kırsal sosyoekonomik özelliklerin hala güçlü 
olduğu diğer toplumlardaki gibi, pek çok 
ortalama Türk evinde de bu konuları konuşmak 
bile sakıncalı ve tehlikeli görülebiliyor. Kentlerdeki 
ailelerde ve okullarda, bu konular giderek daha 
açıkça konuşulurken, kırsal kesimin çok büyük 
bir bölümünde hala tabu sayılıyor. 

Bu bağlamda, iletişim ve tartışma dahil olmak 
üzere, yaşam becerileri eğitimi alma ve bununla 
birlikte HIV/AIDS hakkında bilgilenme ve 
enfeksiyondan korunma yöntemlerini öğrenme 
olanağı  gençlerin  pek çoğu için tehlikeli biçim-
de sınırlı kalıyor. Birçok çocuk, özellikle de ergen-
lik çağının ileri aşamasında olanlar, olgunlaşma 
çağına yaklaşırken, riskli davranışların yol 
açabileceği sağlık tehlikelerinden hemen 
hemen habersiz kalıyor. 

HIV/AIDS hakkındaki bilinçlenme düzeyini 
ölçen veriler çoğunlukla eksik ve muğlak; 
ancak  resmi kayıtlar Türkiye’de HIV/AIDS en-
feksiyonu vakalarının, Orta ve Doğu Avrupa 
ve Bağımsız Devletler  Topluluğu  ülkeleriyle 
karşılaştırıldığında beklenmedik biçimde 

ve gelenek çerçevesinden alan ve kendini 
gelişmiş bir birey olarak kabul ettirebilecek 
olgunluğa erişmemiş, çocuklarını yetiştirecek 
kapasiteden yoksun genç kızları etkileyen 
yaygın bir sorun. Türkiye Demografi ve Sağlık 
Araştırması’nın ortaya çıkardığı rahatsız edici 
gerçeklerden biri de, 15-19 yaş arası genç 
kadınların %63’ünün, ankette sıralanan beş 
dövme nedeninden en az biri için kocalarını 
haklı gördüğü... Bu yaş grubunun %52’si, 
kocaları ile tartışmanın şiddet görmek için haklı 
bir neden olduğunu söylüyor.75 Öte yandan, 
Ayşe Gül Altınay ve Yeşim Arat tarafından kısa 
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minimal seviyede kaldığını gösterdiğinden, 
genel bilinçlenme düzeyi oldukça düşük 
görünüyor. 1985’ten beri kayda geçen HIV/AIDS 
enfeksiyonu vakası 2.254 gibi düşük bir sayıda, 
ancak gerçek rakamın çok daha fazla olduğu 
düşünülüyor.78 Türkiye Demografi ve Sağlık 
Araştırması raporu, AIDS hakkında farkındalığın 
yüksek, ancak cinsel yolla bulaşan hastalıklar-
dan ve HIV/AIDS’den korunma  bilgisinin 
çok düşük seviyede olduğunu belirtiyor. 
HIV/AIDS’den korunma yöntemleri hakkında 
soru yöneltilen kadınların %31’i AIDS’in ne 
olduğunu ve önlenebilir bir hastalık olduğunu 
bile bilmiyordu ve yalnızca %22’si prezervatifin 
koruma sağladığının farkındaydı. Genel olarak, 
daha yaşlı evli kadınlar AIDS konusunda genç 
kadınlardan daha bilgiliydi.79 Ancak, ne yazık 

ki ‘Türkiye Demografi ve Sağlık Araştırması’ 
erkek nüfusun bu konuda neler bildiğini de 
belirleyecek biçimde tasarlanmadığı için, 
her iki cinsin bilgi düzeyini yansıtacak doğru 
örneklemeler olmadan Türkiye’deki durumun 
tam bir değerlendirmesini yapmak mümkün 
değil. 

Türkiye Demografi ve Sağlık Araştırması’nın 
örnek anket grubu 15-49 yaş arası kadınları 
kapsadığı için, verilen yanıtlar annelerin konu 
hakkında bilgisiz olduğunu gösteriyor ki bu da 
ergenlik çağındaki gençlerin bu önemli üreme 
sağlığı sorunu hakkında bilgilenmek için başka 
yerlere başvurmak zorunda kalacağı anlamına 
geliyor. Bu gerçeklerin ışığında, gençlere uygun 
yaşam becerileri eğitimi verme konusunun her 

Türkiye’nin ekonomik ve kültürel bir varlık olarak Orta ve Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Asya ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki 
konumu son 10 senede bir hayli değişime uğradı. Yeni açılan sınırlar, daha kolay seyahat etme ve iletişim kurabilme özgürlüğü, bu ülkenin 
gençlerini diğer toplumların çok yeni ve heyecan verici kültürel etkilerine açık hale getirdi. Ancak bu durum, bazı potansiyel tehlikeler de 
taşıyor. Yasa dışı uyuşturucuların kolayca bulunur olması, birçok genç insana bu tür maddeleri daha önce olmadığı kadar çok deneme 
fırsatı sağlıyor. Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden Türkiye’nin büyük şehirlerine ve sahil bölgelerine akan 
yoğun seks ticareti trafiği ise HIV/AIDS konusunda bilinçlenme ve korunma sorununu önemle gündeme getiriyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı,  gençliğe yönelik ve hem gençlere hem de ailelerine iletişim ve yaşam becerileri eğitimi sağlayan Benim Ailem adlı 
bir program geliştirdi. Benim Ailem programı, aile çevresinde tartışılıp konuşulması çoğu zaman uygunsuz, hatta tehlikeli kabul edilen, 
korunmasız cinsel ilişkilerin yol açabileceği sağlık risklerini ve uyuşturucu/alkol bağımlılığı gibi sorunları çocuk-aile iletişimi ortamında 
ele alarak çözümler getirmeyi amaçlıyor. Bu konuların tabu niteliğini kırıp gençler ve aileleri arasında yapıcı bir tartışma ortamı yaratmak, 
ergenlik çağında çocukları olan ailelere verilen eğitimin ana hedeflerinden biri.

UNICEF’in teknik desteği ve AB fonu ile hayata geçirilen bu program, kentsel alanlardaki daha savunmasız ailelere, anne ve babalar için 
rehberlik ve 17-19 yaş arası ergenlik çağındaki çocukları için akran eğitimi hizmetlerini içeriyor. Ayrıca okuldan uzaklaşmış veya suça 
yönelme riski bulunan gençlerin yeniden öğretime girmesine yardımcı oluyor.

Benim Ailem, bu program kapsamında eğitimden geçmiş anne ve babaların, iki veya daha fazla akraba ya da yakın arkadaş ile edindikleri 
bilgileri paylaşmasını benimseyen FACT (Aile ve Çocuk Eğitimi)80 programının ‘piramid eğitim’ stratejisini kullanıyor. Ergenlik çağındaki 
gençlerin Benim Ailem programının geliştirilmesine katılması, çalışmaların akran eğitimi içeriğine çok değerli katkılar sağladı.

Benim Ailem programının tüm ortakları, babaların ebeveynlik eğitimi çalışmalarına ve toplantılarına daha fazla katılmasının teşvik edilmesi 
gerektiği konusunda hemfikir. Türkiye’de gelenekler, kadın ve erkek rollerini oldukça katı bir şekilde belirliyor. Çocukları yetiştirmek büyük 
ölçüde annenin görevi olarak görülürken, babalar, özellikle çocukları ufak yaşta iken, onların gelişimini anneye teslim edip geri planda 
kalmayı tercih ediyor. Benim Ailem programının yöneticileri, çocuk yetiştirmede iyi alışkanlık ve uygulamaların ülke çapında kabul görmesi 
ve yaygınlaştırılmasının, bu geleneksel tutumu değiştirmede hayati bir önem taşıdığına inanıyor.

Türkiye’de askerlik hizmeti zorunlu olduğu için, askerde olan yeni evli ve çocuk bekleyen çok sayıdaki genç babanın programın temel 
versiyonundan yararlandırılması, genç aileler için ileriye dönük önemli bir adım olacak. Askerliğini sürdürdüğü için ailesiyle düzenli temas 
halinde olmayan bu genç erkekler, öğrendikleri dersleri hemen uygulamaya geçiremese bile, askerlik hizmetini tamamladıklarında 
artık çocuk yetiştirme alışkanlıklarında daha açık ve olumlu bir tutum benimsemeleri bekleniyor. Hatta, bu genç babaların sivil yaşama 
döndüklerinde Benim Ailem programı eğitimlerine devam etmeleri ümit ediliyor. 

KUTU �.�       BENİM AİLEM PROGRAMI 
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kullanmak birçok ciddi sağlık problemine yol 
açıyor. Sigara içmek koroner kalp hastalıkları, 
yüksek tansiyon, kanser, kronik akciğer 
hastalıkları, nörolojik ve zihinsel bozukluklar, 
kemik erimesi, diyabet, ağız ve diş hastalıklarına 
neden oluyor. İnsanlarda görülen kanser 
vakalarının üçte biri sigara ile bağlantılı. Sigara 
içenlerin yarısı bu hastalıklardan ölüyor. Daha 
da çarpıcı bir gerçek, dünyadaki tüm ölümlerin 
üçte birinin sigaradan kaynaklanması. 
Dünyada her sekiz saniyede bir, Türkiye’de ise 
her altı dakikada bir insan sigara yüzünden 
ölüyor. Bu yüzyıl bitene kadar dünyada bir 
milyar kişi sigara içmeye bağlı olarak yaşamını 
yitirecek ve bunların çoğunluğu gençler 
olacak! Sağlık sorunlarından korunmak için 
sigara içme alışkanlığı durdurulmalı ve bu 
yönde önlemler alınmalı.

geçen gün daha acil hale geldiğini söylemek 
yanlış olmaz.

Geçtiğimiz iki yıl içinde, kapsamlı yaşam 
becerileri eğitimi dahil, ergenlik çağındakilerin 
sağlığına ilişkin stratejiler uygulanmaya başladı. 
Yeni ilköğretim müfredatına 6’ncı sınıftan 8’inci 
sınıfa kadar HIV/AIDS eğitimi dahil edildi. Milli 
Eğitim Bakanlığı, UNICEF’in de desteği ile, 7-19 
yaşları arasında çocuğu olan aileler için aile içi 
iletişim ve anlaşmazlık çözme eğitimi vermeye 
başladı. Okullarda cinsel konularda bilgilen-
dirme programları da giderek yaygınlaşıyor. 

Araştırmalara göre gençler, genellikle arkadaş 
etkisinde kalarak, 13 yaşından itibaren sigara 
içmeye başlıyor. Pek çok araştırma ve güvenilir 
istatistiklerin de ortaya koyduğu gibi, sigara 

Türkiye’de sağlık alanındaki kamu harcama-
larının GSYİH’deki payı 2002’de %4,7 iken, 
2004’te %5,2’ye yükseldi. Bununla birlikte, 
koruyucu sağlık hizmetlerinde kişi başına 
düşen kamu harcaması tüm diğer OECD 
ülkelerinden daha düşük, OECD ve AB 
ülkelerinin ortalamasının %10’u kadar; hatta 
1999-2003 arasında Türkiye’de bu harcama 
kişi başına 5 dolardan 4,80 dolara düştü.81 
Sosyal güvenlik kuruluşları aracılığıyla yapılan 
özel sağlık hizmetleri harcamaları, ülkenin 
daha kentleşmiş bölgelerinde giderek daha 
fazla önem kazanıyor. Ancak bu, düşük gelirli 
ailelerin ve çocuklarının durumu için geçerli 
değil. Genç ve yetişkin çalışanların büyük bir 
bölümü, sosyal sigortanın sağlanmadığı kayıt 
dışı ve düzensiz işlerde çalıştığı için, işleri ile 
doğrudan bağlantılı olarak sağlık hizmeti 
alamıyorlar. Nüfusun yaklaşık %95’i sağlık 
sigortası kapsamında ve bunların önemli bir 
bölümü, ailelerinin üzerinden veya 14 milyon 
kişiye dağıtılmış olan ‘yeşil kart’ sayesinde 
sağlık sigortasından yararlanabiliyor. Ama bu 
sigortaların dar bir kapsamı var ve yapılan işle 
doğrudan bağlantılı hastalıkları kapsam dışı 
bırakabiliyor. 

�.�.   Sağlık hizmetleri 

Öte  yandan, her gelir grubundan aile, en 
önemli tıbbi tedavi  kaynağı  olarak reçetesiz 
satılan ilaç ve diğer ecza ürünlerine özel har-
cama yapma eğiliminde. En yüksek gelir 
grubundakiler bu alanda çok daha fazla 
harcama yapıyor. Tek fark, düşük gelirli ailelerin 
sağlık hizmetlerine büyük bir tereddütle 
yaklaşması, çünkü sağlık harcamalarını 
karşılayamayacakları kadar büyük giderler 
olarak görüyorlar.

Türkiye’de sosyal güvenlik alanındaki kamu 
harcamalarının GSYİH’ye oranı 2002’de 
%8,6’dan, 2004’te %9’a yükseldi. Yine de, 
Türkiye’deki sosyal güvenlik harcamaları, 
hala AB ülkelerinin 2003 yılı ortalamasının 
yarısından az.82 Sağlık alanındaki kamu 
harcamalarının, önümüzdeki yıllarda, hükü-
metin yoksullara yönelik  ‘Yeşil Kart’ -ücretsiz 
sağlık bakımı- programını, ‘Genel Sağlık 
Sigortası’ uygulaması kapsamına alma planı 
sayesinde artması bekleniyor. Yeni kanun 
taslağına göre, yaygınlaştırılmış genel sağlık 
sigortası sistemi, her vatandaşa bir genel 
sağlık sigortası numarası verecek ve sağlık 
hizmetlerine, ilaç ve hastane tedavisi için 
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kurulması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin 
dayanağını oluşturacak olan Aile Hekimliği’nin 
başlatılması.83

Ekonomide kayıt dışı iş gücünün önemli bir 
yer tutması, güvenli bir geçim kaynağına 
sahip olmak ve ailelerinden bağımsız yaşa-   
mak isteyen gençler üzerinde ciddi olumsuz 
etkiler yaratıyor. Bu kadar çok sayıda insanın 
sağlık koşulları, sigortalarının yeterli kapsamda 
olmaması ya da bazı durumlarda hiç sağlık 
sigortasına sahip olmadan çalışmaları 
nedeniyle olumsuz yönde etkileniyor. 

yalnızca çok küçük bir ücret karşılığı ulaşmayı 
sağlayacak. Bu hizmetin kapsamı genelde 
küçük olacak, ama tercih edilen seçeneğe göre 
bir miktar artabilecek. Çok yoksul olanların 
primleri devlet tarafından karşılanacak.  

Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm 
programının, kaliteli sağlık hizmetlerine erişim 
alanında Türkiye ile AB’ye katılım sürecinde 
olan diğer orta gelirli ülkeler arasındaki farkı 
azaltacağı ümit ediliyor. Sağlıkta Dönüşüm 
programının sağlık hizmetlerine erişimi 
iyileştirme umudu açısından  öne çıkardığı iki 
büyük hedefi; Genel Sağlık Sigortası Fonu’nun 

Sağlık, su ve genel temizlik koşullarına ilişkin 
kesin istatistiksel verilerin bulunmaması, 
Türkiye’de çocukların ve gençlerin karşı karşıya 
olduğu sorunların azaltılması ve önlenmesi 
için kurulması gereken stratejilerin önündeki 
en ciddi engellerden biri.  

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun desteği ile, 
Türkiye’de tüm çocukların doğumdan 
olgunlaşma çağına gelinceye kadar her 
gelişme aşamasındaki durumlarını izlemek 
için bir dizi gösterge oluşturdu. AB fonları ile 
desteklenen Önce Çocuklar (Children First) 
projesi kapsamındaki en önemli gelişmelerden 
biri olan bu ‘25 Yaşam Kalitesi Göstergesi’ (25 
YKG), BM Binyıl Kalkınma Hedefleri (Millennium 
Development Goals) ve Avrupa Birliği’nin 
‘çocuklar için sosyal aidiyet  göstergeleri’ 
modellerine oturtularak hazırlandı. Öğrenci 

�.�.    Yaşam Kalitesi Göstergeleri

sayısı, yaygın eğitim, intihar ve mahkumiyet, 
istismar, evsizlik, kurumsal korunma, sosyal 
güvenlik kapsamı, su ve genel temizlik 
koşulları gibi konulardaki göstergeler ergenlik 
çağındaki gençlerin durumunu özellikle 
ilgilendiriyor.

Binyıl Kalkınma Hedefleri ve Avrupa Birliği 
modellerinde olduğu gibi, ‘25 Yaşam Kalitesi 
Göstergesi’ de birbirleriyle yakından ilintili. 
Bir göstergede kaydedilen bir iyileşme, 
zincir etkisi yaratarak, diğer göstergelerde 
de iyileşme sağlıyor – ayrıca, tüm veriler 
kadın ve erkek olarak ayrı ayrı sınıflandırılıyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu, her verinin kesin 
tanımını, hesaplanma yöntemini ve kaynağını 
belirten bir kullanma kılavuzu da hazırladı. Bu 
raporun sonundaki Ek Beş’te ‘25 Yaşam Kalitesi 
Göstergesi’ne yer veriliyor.

�.�.    Daha sağlıklı bir genç kuşak için 

�. Gençlerin sağlığına özel bir odaklanma 
gerekiyor. Yukarıda belirtildiği gibi, gençliğin 
sağlığı, yoksulluk, yetersiz yaşam becerileri 
eğitimi, bazı gelenek ve alışkanlıklar ve 
çocuklarının fiziksel ve psikolojik gelişimleri 
sırasında yaşadıkları kimlik ve uyum sorunları-

na yardımcı olma konusunda ailelerin isteksiz 
davranması  sonucunda  daha da  kötüleşiyor.

Ergenlik çağındakilerin sağlık koşullarına daha 
fazla yatırım yapmanın, çocuk ve gençlere 
yaşam becerisi eğitimi sağlamanın yolları da-
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ha fazla araştırılmalı. Sağlık Bakanlığı, STKlar 
ve uluslararası örgütler arasında kurulan iş 
birliği ile gerçekleştirilen projeler daha çok 
çeşitlendirilmeli. Başarıyla uygulanan akran 
eğitimi programları yaygınlaştırılmalı.

2. Genç kuşak  dahil tüm topluma, kadına 
yönelik şiddetle mücadele konusunda 
kapsamlı �e etkili bir  eğitim �erilmeli. 
Kadınlara yönelik şiddetle mücadele 
etmek, çok erken evlilikleri ve namus ve 
töre cinayetlerini önlemek için toplumu 
bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmeli. 
Yasalar tarafından yasaklanan gayriresmi 
evliliklere göz yumulmamalı. Gayriresmi imam 
nikahlı evliliklerin önüne geçmek, kadınlara 
yönelik şiddeti ve namus ve töre cinayetlerini 

durdurmak için ülke çapında kampanyalar 
yürütülmeli.

�. Uyuşturucu kullanımını �e cinselliği 
tartışmak tabu olmaktan çıkarılmalı, 
gençler bu bağlamda bilgilendirilmeli 
�e yönlendirilmeli. Aile içindeki hiyerarşik 
ilişkiler, cinsellik gibi konuların karanlıkta 
kalmasına yol açabiliyor. Bu tabuyu yıkmak 
için gençlere okullarda sağlık ve temizlik 
konularının ötesinde, geniş kapsamlı cinsel 
eğitim verilmeli.

Bu Raporun araştırmacıları ile bir toplantıda 
düşüncelerini paylaşan Ankara Alkol ve 
Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi 
(AMATEM) yetkilileri, mali destek almak için 

 Özel Katkı      Gençlerin çalışma yaşamında karşılaştığı riskler

Hemen hemen tüm ülkeler, genç nüfusun okula gitmesini sağlamak için zorunlu öğretim uyguluyor. Zorunlu öğretimin süresi, gençlerin 
iş gücüne katılma yaş sınırını belirlemede temel bir rol oynuyor. Örneğin, yedi yaşında okula başlayan ve sekiz yıl zorunlu öğrenim alan 
bir çocuk iş yaşamına 15 yaşında başlayabiliyor. Gencin iş yaşamına girmesinin bir nedeni, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ailenin 
çocuklarına bir meslek kazandırma kaygısı. Oysa, bazen çocuklar ve gençler bir meslek öğrenme uğruna ücretsiz çalıştırılıyor ki bu durum 
çocuğun iş gücünün istismar edilmesine, hatta cinsel istismara varabiliyor. İş yaşamı genç işçiler için başka bakımlardan da risklerle 
dolu:

• İş yerindeki alet ve makinelerin çoğu, ancak yetişkinlerin kaldırabileceği ağırlıkta oluyor. Bu makinelerin çoğunun boyu da 
genç işçilerin boyundan büyük, dolayısıyla bunları kolaylıkla kontrol edemiyorlar. Bu durum düşük verimliliğe yol açtığı gibi, kaza 
olasılığını da arttırıyor.

• Genç insanların fiziksel gücü yetişkinlerin ancak yarısı kadar veya daha az; ergenlik döneminde (kötü beslenme ve olumsuz 
çevresel faktörlere maruz kalma gibi) negatif etkiler, çocuğun büyümesinde ve gelişiminde sorunlara yol açabiliyor. Genç bir işçinin 
fiziksel gelişimi, işyerindeki fiziksel çalışmadan, örneğin ağır yükler taşımaktan ötürü, sekteye uğrayabiliyor. 

• İş yaşamındaki bazı faktörler gencin zihinsel ve ruhsal gelişimini de olumsuz biçimde etkileyebiliyor. Örneğin, işvereni tarafından 
hakarete, hatta fiziksel tacize uğrayan genç işçi kaçınılmaz olarak ruhsal sorunlar yaşıyor.

• Gençler, adı üstünde, gençliğin tanımı gereği deneyimsiz işçiler. Dolayısıyla, çalışma ortamındaki şartları ve riskleri doğru olarak 
değerlendiremeyebilir. Bu da riskli davranışlara yol açabilir. 

• Tehlike ve risk algılaması gençlerde yeterince gelişmiş olmadığından; risklerin farkında olmayan genç işçi, büyük olasılıkla kaza 
yapabilir.

• Genç işçiler olumsuz fiziksel ve kimyasal ortamlardan yetişkinlere oranla daha fazla etkilenir. Ağır yük taşımak olumsuz bir 
fiziksel faktördür, işyerinde kimyasal maddeler kullanılması ise, gencin metabolizmasını bozabilir. 

• Çok erken yaşta çalışmaya başlayan gençler oyun oynama ve akranlarıyla vakit geçirme şanslarından mahrum kalır. Bunun 
sonucunda, oyuna ve oyuncaklara hevesi içinde kalan çocuk, işyerinde her fırsatta oyuna dalma eğiliminde olacaktır, bu da ciddi 
kazalara yol açabilir. 

Prof. Nazmi Bilir, Hacettepe Üniversitesi
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ziyaret ettikleri belediyelerin ve özel sektör 
şirketlerinin hiçbirinin bu konuda yardıma 
istekli olmadıklarını belirtti.  AMATEM yetkili-
leri, belediye ve özel şirket temsilcilerinin, 
kuruluşlarının adının uyuşturucularla ilgili 
projelerde geçmesini istemediklerini söy-
lediler. Oysa, özellikle gençlere yönelik hiz-
metler veren belediyeler veya ürünlerini 
ağırlıklı olarak gençlere pazarlayan şirketler 
daha açık fikirli olmalı ki, onların katkılarıyla 
hayati önem taşıyan adımlar atılabilsin. Birçok 
önemli proje, mali kaynak bulunamadığı 
için hayata geçirilemiyor, sürüncemede  
bırakılıyor84 Örneğin, sigara içme alışkanlığı 
konusunda çocukları hedef alan programlar 
geliştirilmeli ve sigara içilmeyen kamu 
mekanlarının sayısı arttırılmalı.

�. Gençliğin sosyal gü�enlik �e sigorta 
sorunu çözülmeli. Gençleri sosyal sigorta 
sağlamadan veya yetersiz sosyal sigorta ile 
çalıştırma konularında daha kesin önlemler 
alınmalı. 

�. Çocuk işçiliği tamamen ortadan 
kaldırılmalı. Yetişkinlere oranla çocuk �e 
gençler iş risklerinden iki kat daha fazla 
etkileniyorlar.  Bu konu,  aşağıdaki ‘Özel Katkı’ 
bölümünde anlatıldığı gibi ciddi bir sağlık 
sorunu oluşturuyor. Türkiye’de çocukların ve 
gençlerin çalışma hayatındaki hakları Anayasa 
ve diğer yasa ve yönetmeliklerle güvence 
altına alınmış durumda. Anayasa, “Kimse, 
yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan 
işlerde çalıştırılamaz” diye açıkça belirtiyor. 
‘Çocuk Koruma Kanunu’ çocukların istihdam 
edilmesine ilişkin başka önlemleri de içeriyor. 
Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) bu konudaki temel konvansiyonuna da 
uyuyor.   

Tüm bu önlemlere rağmen, ergenlik ça-
ğındakiler ve çocuklar tüm dünyada hala 
çalıştırılıyor ve çoğu kez sömürülüyorlar. 
Bunu önlemek için, ILO’nun rehberliğinde 
gerek ulusal gerekse uluslararası çabalar 
sürdürülüyor. Örneğin, çocuk işçiliğine 

son vermek için 1992’de bir uluslararası 
program başlatıldı (International Programme 
on Elimination of Child Labour). Bu program 
çerçevesinde Türkiye, Brezilya, Endonezya, 
Hindistan, Kenya ve Tayland çocuk işçiliği 
ve bunun sağlık boyutuna ilişkin sosyal ve 
ekonomik nedenleri araştırmak için bir dizi 
faaliyete girişti. Türkiye bu programda önemli 
bir başarı gösterdi. Program daha sonra 87 
ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi. Çocuk 
işçiliği konusundaki yasal düzenlemeleri zaten 
güçlü olan Türkiye, ciddi çabalar göstererek bu 
alandaki uygulamaların gelişmesine önemli 
katkılarda bulundu. (Bkz. Bölüm 4: “Türkiye’de 
Çocuk İşçiliği Geriliyor”) Bununla birlikte, 
çocuk işçiliğini tamamen ortadan kaldırmak 
için gösterilen çabalar hiç aksatılmadan 
sürdürülmeli. 
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Bölüm 4
GENÇLİK VE İŞSİZLİK 



 “16 yıl okuyor, birçok aşamadan geçiyorlar, ama onlar 
bile iş bulamıyor. Artık bu gençler nasıl düşünsün? 

Bir insanın mantıklı ve doğru dürüst düşünebilmesi 
için koşulların iyi olması lazım, karnının tok, üstünün 
başının iyi olması lazım. İnsanların kendi sorunlarını 

düşünmekten, ülkeyi kalkındırmak için proje ve fikirler 
üretmeye vakti kalmıyor. İnsanın önce bir işi olması 

lazım.”

İzmir’den lise mezunu bir genç kadın 
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BÖLÜM � GENÇLİK VE İŞSİZLİK

�.�.   Güçlü ekonomik büyüme, görece zayıf İnsani Gelişme 

Bu bölüm, Türkiye’de genç nüfusun karşılaştı-
ğı güçlükleri, Türkiye’nin geniş kapsamlı 
ekonomik ve sosyal çerçevesi içinde,  işsizlik 
sorununa odaklanarak ele alıp inceliyor.

Öncelikle halen yaşadığı demografik ve iş 
gücü piyasası geçiş sürecinde, Türkiye’nin aynı 
gelir grubundaki diğer ülkelerden farklı bir 
dizi kendine özgü kalkınma sorunuyla karşı 
karşıya olduğunu belirtmek gerekir.  Bu durum 
öncelikle yıllardır süren ve köylerden kentlere 
nüfus geçişini yavaşlatan tarım teşviklerinin 
sonucunda, tarımsal istihdamın olağanüstü 
yüksek –uzun bir dönem %40’ın üstünde- 
bir paya sahip olmasından kaynaklanıyor. 
Ortalama eğitim düzeyleri de çok düşük. 
Yıllarca beş yıl olan ortalama okula gitme 
süresi, yalnızca kısa bir süre önce altı yıla çıktı. 
Artan kentsel nüfus sayesinde eğitim düzeyi 
yavaş da olsa yükseliyor.

Türkiye iş gücü piyasasının bazı temel özellik-
leri şunlar: Son yıllarda Türkiye’de, eğitim 

düzeyleri ayrımında “tüm” iş gücü katılım 
oranları (İGKO), hem erkek hem kadınlarda 
düşüyor; bununla birlikte son birkaç yıldır 
ortaöğrenim ve üzerindeki düzeylerdeki  İGKO 
sabit kalmaya başladı. (Bkz. Şekil 4.1). Bunun 
sonucunda genel katılma oranı da düşmekle 
birlikte, İGKO tüm eğitim gruplarında düşmeye 
devam etse bile, birkaç yıl sonra  genelde İGKO 
hem erkek hem kadınlarda büyük olasılıkla 
yükselmeye başlayacak!  Bunun nedeni, eğitim 
merdiveninde yukarı doğru tırmandıkça, 
kişinin daha yüksek bir düzeyde olan ama 
yine de düşüş eğiliminde olan başka bir iş 
gücü grubu ile birleşmesi. Örneğin, üniversite 
mezunu olan kadınların İGKO’su, daha düşük 
eğitim grubundaki kadınların İGKO’sundan 
iki veya üç misli yüksek. Birkaç yıla kadar tüm 
eğitim düzeylerine ilişkin İGKO düşse bile, 
genel İGKO yükselmeye başlayacak.
 
Eğitim merdiveninin en üst basamağında 
istihdam oranları daha yüksek ve kentsel işsiz-
lik oranları, daha düşük eğitim düzeyindeki- “16 yıl okuyor, birçok aşamadan geçiyorlar, ama onlar 

bile iş bulamıyor. Artık bu gençler nasıl düşünsün? 
Bir insanın mantıklı ve doğru dürüst düşünebilmesi 

için koşulların iyi olması lazım, karnının tok, üstünün 
başının iyi olması lazım. İnsanların kendi sorunlarını 

düşünmekten, ülkeyi kalkındırmak için proje ve fikirler 
üretmeye vakti kalmıyor. İnsanın önce bir işi olması 

lazım.”

İzmir’den lise mezunu bir genç kadın 

Şekil �.�. Türkiye’de cinsiyet �e eğitime göre iş gücüne katılım oranları (Türkiye İstatistik Kurumu �erileri)
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kaldığı doğru. Ancak, bu inatçı kentsel işsizlik 
oranı ortaöğretim ve üniversite mezunu 
gençlerde, kentsel kesim ortalamasının iki 
katı. İş gücü piyasasına yeni girenler için 
hazırlanacak olan aktif iş gücü piyasası 
politikaları (AİGPP) ve yaşam boyu öğrenme 
politikaları ile daha yaşlı işsizler için hazırla-
nacak politikaların içeriği farklı olmak zorun-
da. İş gücüne yeni girenler uzun süreli işsizlik 
havuzuna kaptırılırsa, iş gücü piyasasında 
segmentasyon olması kaçınılmaz. Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün (ILO) gençlik istihdamı 
raporuna göre, dünyada bir genç insanın işsiz 
kalma olasılığı, bir yetişkin insanınkinin üç 
katı. Türkiye’de ise yaklaşık iki katı. Ancak, bu 
Türkiye’de durumun daha iyi olduğu anlamına 
gelmiyor. 

2001’deki büyük ekonomik krizden sonra, 
Türkiye ekonomisi 2002-2006 döneminde 
yılda ortalama %7,5 oranında hızlı bir büyüme 
gösterdi. Yukarıda belirtildiği gibi, bu, son 
dönemlerde OECD bölgesinde gerçekleşen 
en güçlü büyüme. 2007’de tüketici fiyatları 
enflasyonu %8,4  oldu. Tek haneli enflasyon 
oranı Türkiye’nin genç kuşağı için yeni bir 
ekonomik olgu. Türkiye ekonomisi 500 milyar 
dolara yaklaşan  GSYİH’si ile dünyanın 17’inci 
büyük ekonomisi olmaya doğru gidiyor. 
Kişi başına gelirinin -2007 nüfus sayımı 

lere kıyasla biraz daha yüksek. Fark, bu 
kategoride kadın işsizliği oranlarının çok 
yüksek olmasından kaynaklanıyor. Türkiye’de 
2006’da, üniversite mezunu olan her 100 
kentli genç kadından 50’si çalışıyor, 20’si işsiz 
ve 30’u iş gücüne katılmıyordu. Dolayısıyla, 
işsizlik oranı %30’un biraz altındaydı. Kentsel 
bölgelerde daha alt eğitim düzeylerinde, 100 
kadından 25’i iş gücününe dahildi, 75’i ise iş 
gücüne katılmıyordu! Bu durum kadınların 
iş gücüne katılma sorununun boyutlarını 
yansıtıyor.

Bu konular gençlikle ne ölçüde ilgili? İş 
gücüne katılma oranlarındaki kadın-erkek 
farklılıkları gençleri, nüfusun daha yaşlı 
kesimlerine kıyasla, daha az etkiliyor, çünkü 
genel olarak gençler daha eğitimli. Daha alt 
eğitim düzeylerinde, iş gücüne katılımda 
cinsiyet farklılıkları çok daha büyük. Gençlere 
özgü asıl konu, kentli gençlerin işsizlik oranı. 
Tüm eğitim düzeylerindeki kentli gençlerin 
işsizlik oranları, o eğitim grubundaki iş gücü 
piyasası ortalamasından daha yüksek. Genç 
kadınların durumu yukarıda belirtildi. Yeni 
istihdam yaratmadaki eksiklik, Türkiye iş gücü 
piyasasının genel  bir olgusu olmakla  birlikte, 
bu durumdan en çok gençler etkileniyor.  
İşsizliğin, yalnızca gençlik kesiminde değil, iş 
gücünün tamamında  ısrarla aynı düzeyde 

Şekil �.2.        Erkek �e kadınlar için işsizlik oranları, kentsel kesim, �� yaş �e üzeri nüfus                                                                 
     (Türkiye İstatistik Kurumu �erileri)
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Yeni mezunların pek azının herhangi bir iş veya staj deneyimi oluyor. Dünya Bankası’nın 2006 yılı ‘Türkiye İş Gücü 
Piyasası Raporu’nun bulgularının da gösterdiği gibi, genç insanların iş bulmada en önemli dezavantajları gençlikleri. 
Gençliğin Durumu Araştırması’nda neden iş bulamadıkları sorusuna gençlerin %29’u “genç ve deneyimsiz olmak” 
yanıtını verdi. İş arayanlar arasında en az deneyimli olan ve iş gücüne ilk kez girmeye çalışanların dezavantajı daha 
da büyük. Bunlar işsiz gençlerin toplam sayısının %40’ını oluşturuyor. 

İş yerleri, yeni elemanlara ön eğitim vermeye istekli değil, onların hemen işe başlamalarını istiyorlar. Örneğin, 
Lüleburgaz’daki bir fabrikada çalışan meslek okulu mezunu Kemal şöyle diyor: “Özel sektör uğraşmıyor. Zaman kaybı 
onun için. Onun istediği ilk baştan her şeyini almış, fabrikaya koyduğu zaman işi anında götürebilecek bir adam...”85  
İşbaşında eğitim, bir yandan zaman kaybı, diğer yandan iyi eğitim alıp yetişen elemanın daha fazla ücret talep 
etmesi ya da başka bir işyerine transfer olması riskini taşıyor. Bu nedenle işverenler deneyimsiz gençlere şans 
vermek yerine yetişmiş elemanları tercih ediyorlar.

KUTU. �.�.        “GENÇ” VE “DENEYİMSİZ” NEREDEYSE EŞANLAMLI
 

sonuçlarına göre- yaklaşık 7.000 dolara 
ulaşması bekleniyor. (Bu Rapor, 2008 yeni Milli 
Gelir Serisi açıklanmadan tamamlandı.) 2006 
yılında ihracat 85 milyar doların üstündeydi; 
2007’de ise 105 milyar dolara ulaştı. Türkiye, 
1970’lerden 1990’ların sonuna kadar yaşadığı 
inişli-çıkışlı döneme göre, şimdi makro-
ekonomik istikrara kavuştuğu ve sonuç olarak 
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 
çekmeye başladığı için, ülkede daha fazla yeni 
istihdam yaratılması beklenirdi. 

Fakat son yıllardaki güçlü ekonomik 
büyüme, buna paralel bir istihdam artışına 
dönüştürülemedi. Son zamanlarda yapılan 
kamuoyu araştırmaları, en önemli ekonomik 
sorun olarak, yüksek enflasyon kaygısının 
yerini, işsizlik endişesinin aldığını gösteriyor. 
Türkiye’de gençlerin en çok istediği şey, doğru 
düzgün bir iş bulmak. Özellikle gençler için iş 
fırsatlarının yetersizliği halk arasında yaygın 
bir izlenim. Gençliğin Durumu Araştırması’nı 
yanıtlayan gençlerin %49,1’i en çok istedikleri 
şeyin “iyi bir iş” olduğunu söyledi. %18,1 ile 
“saygınlık” ve %16,9 ile “sevgi” daha arkadan 
geldi. 

Ekonomik büyümeye rağmen, 2002-2004 
yılları arasında, yeni istihdam yaratmada 
neredeyse hiç net büyüme olmadı. Çalışma 
çağındaki nüfus artışına oranla istihdamın 
yavaş artması onyıllardır süregelen bir sorun. 
Bu genel sorunun, kentlerde yaşayan genç 
nüfusu etkileyen belirgin yapısal özellikleri 

var. Örneğin, kalifiye olmayan genç erkekler 
inşaat sektörü istihdamında genel iş gücüne 
oranla çok baskın. Kalifiye olmayan genç 
kadınlar ise giyim ve tekstil sektöründe çok 
yaygın. Pek çoğu sosyal güvenlik kapsamında 
değil, özellikle doğrudan sosyal sigortaları 
yok. Yakın zamandaki köyden kente göçlerde 
kalifiye olmayan gençlerin büyük bir bölümü, 
cinsiyetine göre, bu iki sektörden birinde 
çalışıyor.86 Bu olgu özellikle gençlerle ilgili 
politikaları etkiliyor çünkü bu iki sektör 
aynı zamanda kayıt dışı istihdamın en çok 
görüldüğü alanlar. Tek başına bu durum bile, 
gençlerde istihdam sorunun karmaşık ve 
geniş  kapsamlı boyutunu ortaya koyuyor. 

Aşağıda, gençlerin istihdamına ilişkin temel 
sorunlar ve fırsatlar anlatılıyor ve Türkiye’de 
gençlere istihdam yaratma sorununun 
aciliyetine dikkat çekiliyor. 

Bazı durumlarda ekonomik iyileşme, özellikle 
gelişen pazarlarda olduğu gibi, verimliliğin 
artması sonucu, yeni istihdam yaratmadan 
da gerçekleşebiliyor. 1980-2002 döneminde 
Türkiye’nin ortalama yıllık reel Gayrisafi Milli 
Hasıla (GSMH) artışı %4 civarındaydı. Buna 
karşılık ortalama istihdam artışı %0,8’de 
kaldı. Ortalama ekonomik büyümenin %7,5, 
yatırımların %14,2 oranında arttığı daha 
yakın dönemde, 2002-2006 arasında bile, 
verimlilik, ithal edilen yeni makinalar ve belirli 
düzeyde bir etkinlik artışı sayesinde büyük 
ölçüde yükseldi. Oysa, işsizlik oranı inatla %10 
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seviyelerinde kalarak, yalnızca 2002 yılındaki 
%10,3’lük oranından 2006 yılında %9,9’a 
düştü. Bu dönemde istihdamda artış oranı 
yine %0,8’di.87 

Düşük istihdamla hızlı büyüme, hızlı verimlilik 
artışı anlamına geliyor. Bu gelişmenin er veya 
geç daha yüksek ücretlere ve gelecekte bir 
istihdam genişlemesine yol açması bekleniyor. 
Gerçekten de bugün Türkiye eskiye oranla 
daha üretken; üretkenliğin artış eğiliminde 
yukarı doğru bir kırılma oldu. İstihdam artışının 
da ücret artışlarını biraz gecikmeyle izlemesi 
beklenebilir. 

Diğer yandan, geçtiğimiz onyıllarda istihda-
mın uzun vadeli düşük artış performansı, 
istihdam yapısının tarımdan uzaklaşmasıyla 
bağdaştırılıyor ki bu geçiş son zamanlarda 
hız kazandı. Özellikle 2001’deki program 
olmak üzere son iki ekonomik program, 
daha önce hedef gözetilmeden dağıtılan 
genel tarım sübvansiyonlarını daha hedefe 
yönelik araçlarla değiştirdi. Tarım sektöründeki 
istihdam 2001 yılında 8,1 milyondan 2006’da 
yaklaşık 6 milyona düştü. Aynı dönemde, 
tarım-dışı istihdam yılda yaklaşık %3,9, sanayi 
sektöründeki istihdam ise %3,1 oranında arttı. 
Birçok kişi tarım sektöründen ayrıldığı için ülke 
genelinde net yeni istihdam yaratma oranı 
düşük kalıyor.

2003-2006 yılları arasında çalışma çağındaki 
nüfus dört milyon civarında artmış olmakla 
birlikte - ki bu yıllık yaklaşık bir milyon artış 
demektir-  işsiz sayısı aynı düzeyde kaldı. Aynı 
dönemde, tarım-dışı sektörlerde 2,3 milyon iş 
yaratıldı (yılda 575 bin). Net tarımsal istihdam 
kaybı yılda yaklaşık 330 bin oldu, bu da 2003-
2006 arasında yeni yaratılan net istihdam 
rakamını 245 bine getirdi. Bu, çalışma çağında 
olan nüfustaki artışın dörtte birine tekabül 
ediyor! İş gücüne katılma oranları düşüyor 
olmasaydı, işsizlik oranı ve özellikle genç 
işsizlik oranı yukarıya fırlardı. Çalışma çağında 
olan nüfus grubundaki artış genç kesimden  
kaynaklanıyor.

İş gücüne yeni katılanlar için,  %12,6’lık tarım–
dışı işsizlik oranı yerine yaklaşık %10 düzeyinde 
olan genel işsizlik oranının geçerli olduğunu 
varsaymamız durumunda,  ilgili sayılardan  4 
milyon potansiyel kişiden 2,22 milyonunun iş 
gücüne katıldığı sonucu çıkıyor; bu durumda 
işe yeni başlayanların, iş gücüne katılma oranı 
%55,5 oluyor. Bu oran %49’luk genel iş gücüne  
katılım oranından daha yüksek, dolayısıyla 
bir artış söz konusu. İş gücüne katılma oranı 
%60 olsaydı,  iş gücüne katılanların sayısı 2,4 
milyon, işsiz sayısı 400.000 olurdu (%17’lik  
işsizlik oranı).  Lizbon hedeflerinden biri olan 
%70 düzeyinde bir iş gücüne katılma oranı 
ise bu dönemde 2,8 milyon kişinin iş gücüne 
katılması, 800.000 kişinin de işsiz olması (%36 
işsizlik oranı) sonucunu doğururdu. Türkiye’de 
işsizlik oranının artmamasının kısmi bir ne-
deni, iş gücünden ayrılanların sayısı; bunların 
bir çoğu iş bulma ümidini kaybedenler.  Kısa 
bir süre önce yayımlanan bir raporda da 
belirtildiği gibi, “Türkiye’de nüfus artışı, sürekli 
olarak istihdam artışını geçiyor ve eğitimli 
genç nüfus iş bulmakta zorlanıyor” (Dünya 
Bankası, 2006, s. iii).

Yukarıda anlatılan durum, ekonominin iş 
gücünü hazmetme kapasitesinin düşük 
olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, insan-
ları tarım sektöründe tutmak bir çözüm değil, 
çünkü tarım sektöründe çalışan kişi başına 
yaratılan brüt katma değer, ekonominin geri 
kalan bölümünde, yani sanayi ve hizmetler 
sektöründe yaratılanın üçte birinden az. İş 
gücünü tarımda tutmak kaynakların boşa 
harcanması anlamına gelir. İşin arz yönüne 
bakacak olursak; ekonominin iş gücünü 
hazmetme kapasitesi, insan sermayesinin 
düzeyine bağlı. Türkiye’de ortalama eğitim 
hala altı yıldan daha az (Güney Kore’de 12 yıl; 
1960’ların başlarında Güney Kore ve Türkiye’de 
kişi başına düşen gelir birbirine yakındı). Dü-
şük seviyeli hizmetlere veya inşaat sektörüne 
ilkokul mezunlarının akımını karşılayabilecek 
ek işlerin sayısı sınırlı. Kadınlar bu erkeklerden 
de az eğitimli; kırsal kesimlerde yaşayanlar 
daha da eğitimsiz. Türkiye’de kadınların tüm 
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iş gücüne genel katılım oranı, AB ülkelerine 
oranla en düşük değer (%25). Kayıt dışı 
ekonomi ve kayıt dışı istihdam çok yaygın. 
Talep bakımından, yüksek vergi yükü ve 
istihdamla ilgili ücret dışı giderler, çok yaygın 
biçimde, caydırıcı faktörler olarak belirtiliyor. 
Arz bakımından ise, dağılan kırsal nüfusun 
hemen hemen tamamı düşük vasıflı olduğu 
için, kentsel istihdamın kayıt dışı havuzunda 
birikiyor.

En hafif deyişle, iş koşulları ideal olmaktan uzak. Genç işçileri beş yıl çalıştırıp, bu süreden sonra tazminatlar daha 

yüksek olacağı için işten çıkartmak veya işçinin 12 ay sonunda kazanacağı sosyal haklardan kaçınmak için yalnızca 

11 ay çalıştırıp işten çıkartmak ve sıfırdan yeniden başlatmak özel sektör işverenlerinin birçok durumda kullandığı 

yöntemler arasında. 

Adanalı Ali şöyle anlatıyor: “Gençleri alıyorlar, mesela birkaç sene çalıştırıyorlar. Maaşa zam geleceği sırada o gençleri 

çıkartıyorlar yerine yenilerini alıyorlar. Çünkü o insanlara daha fazla para vermesin, daha fazla sigorta ödemesin diye. 

Yeni gençler alıyorlar. Onlara ne olacak peki?”

Bütün özel sektör şirketleri bu zihniyette olmasa bile, hatta Türkiye’de şimdiden yüzü aşkın şirket ‘Küresel İlkeler 

Sözleşmesi’ne katılmış olsa bile, düşük ücretle çalıştırma yaygın. 

Özel sektördeki şartların kötülüğü gençlerin kamu kuruluşlarının kapısında birikmesine yol açıyor. Kamunun 

özel sektöre göre daha cazip gelmesinin en önemli nedeni ise ‘iş güvencesi’ ya da gençlerin kendi deyimiyle 

“sömürmemek ve sömürülmemek”.

2007 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) başvuran genç sayısı 1,5 milyondu. KPSS, devlet kurumlarında 

işe alınabilmek için girilmesi gereken bir sınav. Her kurum personelini seçmek için kendi asgari puanını belirliyor 

ve yalnızca bu asgari puanı alanların iş başvurularını kabul ediyor. KPSS’ye girecek adayları hazırlayan özel 

dershaneler, kurslar var. Öğretmen atamaları da bu sınavın sonuçlarına göre yapılıyor. KPSS’nin 1999 yılında 

uygulanmaya başlamasıyla durumda iyileşme sağlanmış olmakla birlikte, kamuda işe alma sürecinin bazı yönlerine 

ilişkin yakınmalar o tarihten sonra ortadan kalkmadı ve daha az sayıda da olsa bu sürece ilişkin  mağduriyetlerini  

dile getirenler var. Örneğin, KPSS’de iyi puanlar aldıkları halde atamalarının yapılmadığını ya da geçici sözleşmeli 

kadrolara atandıklarını öne süren  eğitim fakültesi mezunlarının kurduğu bir ‘Mağdur Öğretmenler ve Eğitim 

Emekçileri Derneği’ bulunuyor. 

KUTU �.2.         İŞ YERİNDEKİ ÇALIŞMA KOŞULLARI 

İşsizlik ve sınavlardan bıkkınlık pek çok genci 
çaresizliğe itiyor. Üniversite mezunu ve dokuz 
aydır işsiz olan bir genç kadın şöyle diyor: “Ben 
sınavlardan bıktım. Yeter yani. Üniversite sınavı, 
ondan sonra başka sınav, şu sınav, bu sınav... 
Yani bunlara inanmıyorum çok fazla. Açıkçası 
bunların gerçekten insanları seçmek için değil,  
insanları oyalamak için olduğunu düşünüyorum. 
Böyle işsiz insanları...”  Yeni istihdam yaratmak 
ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.
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ve yaşamaya devam edecek. Türkiye’nin 
‘Lizbon hedefi’89 olan %70 istihdam oranına 
ulaşması için 2010 yılına kadar 13 milyon yeni 
iş yaratması gerekiyor ki bu çok yüksek bir 
hedef kuşkusuz!

İş gücü halen 25 milyon kişi. Türkiye aynı 
zamanda nitelikli iş yaratmada da bir dar 
boğazla karşı karşıya. Bunda, yukarıda 
sıraladığımız faktörlerin yanı sıra, sermaye-
yoğun üretime doğru hızla geçişin de etkisi 
var. Üretimin iş gücü yoğun koşullardan, daha 
sermaye yoğun duruma dönüşmesini iki faktör 
kolaylaştırdı. İlki, yukarıda değinilen, 2001 mali 
kriziydi. Türk firmaları, 2002’den itibaren, sahip 
oldukları iş gücünü daha iyi kullanabilmek için 
makine ve teçhizata yatırım yapmak zorunda 
kaldılar. İkincisi, “Çin faktörü” oldu. Gelişmeler 
öyle gösteriyor ki Çin Cumhuriyeti’nin rekabeti, 
Türkiye’de iş gücü yoğun sanayilerdeki kar 
marjlarını daraltmaya ve düşürmeye başladı. Bu 
durum, ayakta kalan şirketlerin sermaye yoğun 
imalat sanayisi ve hizmet üretimi faaliyetlerine 
geçişini hızlandırdı. Dolayısıyla, Türkiye’de iş 
gücü piyasasının bileşimi değişmeye başladı. 
En önemli sorunlardan biri, tipik tarım işçisi 
olan çalışanların, yeni iş gücünün gerektirdiği 
eğitim becerilerine sahip olmaması…  

Türkiye hala genç bir nüfusa sahip. TÜİK’in 
2007 nüfus sayımı  verilerine göre, 15-24 yaş 
arasındaki gençlik, 2007’de 70,5 milyon olan 
ülke nüfusunun %17,6’sını (yani yaklaşık 12,4 
milyon kişiyi) oluşturuyor. Fakat bu durum 
yakında değişecek. Şimdiden 0-14 yaş ve 
0-19 yaş arası gençliğin yüzdeleri düşüyor. 
2040 yılına kadar yükselen tek oran 65 yaş 
ve üzerindekilerinki olacak. Böylece, 2040 
yılına gelindiğinde Türkiye’nin demografik  
fırsat penceresi de kapanmış olacak. Bununla 
birlikte, Avrupa’da bu sürecini tamamlamış 
olan ve iş gücü açıkları yaşamaya başlayan 
birçok ülkeyle karşılaştırıldığında, Türkiye’nin 

önünde hala çok önemli bir fırsat duruyor. 
Oran olarak daha çok kişi gelir sağlayan işlerde 
çalışabilirse, milli gelir daha hızlı büyür ve 
sosyal güvenlik dengeleri sürdürülebilir hale 
gelir. Öte yandan, eğer ekonomi potansiyel 
iş gücü akımını hazmedemezse, o zaman iş 
gücüne katılma oranları düşecek ve sonunda 
işsizlik oranı yükselecek. 

Dolayısıyla, gençliğe istihdam yaratılması 
kalkınma ve ekonomik istikrar açısından kritik 
bir konu. Fırsat penceresinin açık olduğu 
süreçte, özellikle gençler için yeterli sayıda 
istihdam yaratılamazsa, son derece kaygı 
verici ölçülerde yüksek işsizlik düzeylerine 
yol açılır. 2006’da Türkiye’deki 15-24 yaş arası 
gençlik, 24,8 milyonluk toplam iş gücünün 
%18,5’ini (4,6 milyon kişiyi) oluşturuyordu. 
Buna karşılık, toplam işsizlerin %35’ini  gençler 
oluşturuyordu (858 bin kişi). Daha önce de 
belirtildiği gibi, gençlerin işsiz kalma olasılığı, 
daha yaşlılara oranla iki kat fazla. Gençler 
istihdamda biraz daha az temsil ediliyor. 
İstihdam  edilen toplam nüfusun %16,7’sini 
oluşturuyor. 

Hizmet sektöründeki istihdam artışı, zaman 
zaman çalışma çağındaki nüfusun ortalama 
artışından daha yüksek olabiliyor. Hizmet 
sektörünün daha fazla iş gücü çekmesi 
beklenebilir, ama düşük ücretlerle. Her şey, 
yakın gelecekte beklenen tarım sektöründen 
dışarıya göçün hızına bağlı olacak. Gelecekte, 
İş Gücüne Katılma Oranları (İGKO) yükselecek. 
Bu durum, başlarda kentlerdeki işsizlik 
sorununu daha da şiddetlendirecek, çünkü 
tarımda ücretsiz çalışan aile işçileri şehirlere 
göç ettikçe, oralarda önce iş gücünün dışında 
kalacaklar. Daha sonra, giderek daha çoğu 
eğitim aldıkça, iş gücüne tekrar katılmaya 
başlayacaklar. Bu hem genç erkekler hem de 
kadınlar için geçerli olacak. Şimdiki tarım-dışı 
istihdam artış oranları bu iş gücü fazlasını 
içermek için  yeterli olmayacak. Bu sorunun 

�.2.    İstihdam sorunları88
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Türkiye’de iş gücüne katılamama ve bu sorun-
la ilgili politika ve uygulamalar, Avrupa Birliği 
ülkelerinin tarım-dışı, kentsel ve kayıtlı iş gücü 
piyasası koşullarından, zorunlu olarak, hayli 
farklı bir içerik ve kapsama sahip. AB ülkelerinin 
çoğunun izlediği politika ve öncelikler -her 
ne kadar etkili ve geleceğe yönelik gelişme 
perspektifi bakımından uygun ise de- henüz 
Türkiye için hemen uygulanabilir nitelikte 
değil; çünkü Türkiye’nin halen demografik ve 
iş gücü piyasası koşulları, değişen ölçülerde 
Romanya ve Polonya hariç, AB ülkelerinden 
oldukça farklı. İş gücü piyasasındaki yüksek 
kayıt dışı faaliyet ve düşük eğitim düzeyi 
yüzünden, Aktif İş Gücü Piyasası Politikaları 
(AİGPP) veya başka önlemler yeterli fayda 
yaratmayabilir (Türkiye’de iş gücünün 
ortalama eğitim düzeyi altı yıl).  AİGPP’ler 
tasarlamanın yanı sıra, zorunlu eğitim süresini 
(şimdiki 8 yıldan) 12 yıla çıkarmak ülke için çok 
yararlı olabilir. 

Her şeyden önce, daha uzun bir zorunlu 
eğitim gençleri, yaşamlarının kritik bir 
döneminde, ortaöğretimlerini tamamlayana 

�.�.   Türkiye’de eğitim �e iş gücüne katılım, A�rupa Birliği’ndekinden farklı  

kadar iş gücünün dışında tutar. İkinci 
olarak, özellikle aynı zamanda Türkiye’nin 
iyileştirilmeye büyük ihtiyaç duyan eğitim 
sisteminde reform da yapılırsa, bu gelişme 
potansiyel olarak işe alınabilir ve eğitilebilir 
çalışanların sayısını arttırır. Üçüncü olarak, 
kadınlara daha çok eğitim sağlamak -ki bu 
kendi başına arzulanan bir hedef-  kadınların 
iş  gücüne  katılımını arttırır. Üniversite eği-
timinin en çok kadınları etkilediği gerçeği, 
elbette Türkiye için de geçerli (Bkz. Şekil 
4.1). Hakan Ercan, ülke çapında yapılan bir 
ekonometrik değerlendirmede, kadınların 
İş Gücüne Katılım Oranları’ndaki en önemli 
katsayının bir yükseköğretim kurumuna kayıt 
oranı olduğunu belirtiyor.90

Lise mezunu olan kadınlar AİGPP önlemleri-
nin doğal hedef kitlesi, çünkü onların iş 
gücüne katılma oranı yalnızca %30,6 (2006). 
Ancak, Türkiye’nin başka somut ve yenilikçi 
çözümlere de ihtiyacı var. Bu pratik çözümler, 
eğitim alanındaki ilerlemelerin iş gücü piyasası 
üzerindeki olumlu yansımalarını beklerken, 
ülkeye orta vadede bazı yararlar sağlayacak. 

2015-2020 yılları arasında, yani demografik 
baskılar kalkmaya başlamadan önce, zirveye 
çıkması bekleniyor. Bu da, yüksek oranlarda 
istihdam artışı yaratmak için güçlü ekonomik 
ve sosyal politikalar üretmenin önemini ortaya 
koyan bir neden daha oluşturuyor.

Daha önce tarımda çalışan genç kadınların 
şimdiki durumu işsizlik oranını kontrol altında 
tutuyor. Bunun nedeni, tarımda ücretsiz aile 
işçisi olarak çalışıp, eğitim yaşını geçmiş olan 
pek çok kadının şehirlere göç ettiğinde iş 
gücü piyasasından çekilmesi. İş gücüne katılan 
kadınların büyük bir bölümü ise, çoğunlukla 
kayıt dışı olarak, düşük ücretli ev temizliği gibi 
işlerde çalışıyor. İstanbul ve genelde Marmara 
bölgesinde kente göç eden genç kadınların 

tekstil ve konfeksiyon sektöründe yine kayıt 
dışı iş bulmaları da olası. Bu genç kadınlar 
evlenene kadar çalışıyor, sonra genellikle iş 
gücünden çekiliyorlar.

Halen Türkiye’de toplam iş gücüne katılma 
oranı düşmeye devam ediyor; son verilere 
göre %48. Kentlerde katılım oranı daha düşük; 
2006’da %45,5’ti. Kadınların katılımı ise çok 
düşük (2006’da %24,9). Gençlerin iş gücüne 
katılım oranı %38.

Sonuç olarak, iş gücüne katılım oranlarını 
yükseltmek, Türkiye’nin gençlerine tatminkar 
bir gelecek yaratmak için gerekli koşulların 
sağlanması açısından temel bir mücadele 
alanı. 
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Tablo �.�a.     Kurumsal olmayan nüfus��, eğitim �e  iş gücü statüsüne göre  (��+ yaş)

Kaynak: TÜİK –Hanehalkı İş Gücü Araştırması verileri (2006). Sekiz-yıllık zorunlu eğitim 1997’de başladı.

Tablo �.�b.     Kurumsal olmayan nüfus, eğitim �e  iş gücü statüsüne göre  (��-2� yaş)

(x 1.000 kişi) Nüfus    İş Gücü Çalışanlar İşsizler İGKO

İşsizlik 

Oranı

Tarım-dışı 

İşsizlik Oranı  

İstihdam 

Yüzdesi  

1.026 415 371 44 % 40,4 % 10,6 18,7 % 36,2 611

1.341 679 601 78 % 50,6 % 11,5 17,7 % 44,8 662

10.376 8.024 7.289 735 % 77,3 % 9,2 11,6 % 70,2 2.352

2.887 2.395 2.151 244 % 83,0 % 10,2 11,4 % 74,5 492

3.233 2.194 1.947  247 % 67,9 % 11,3 12,0 % 60,2 1.039

2.460 1.996 1.812 184 % 81,1 % 9,2 9,8 % 73,7 464

2.395 2.014 1.857 157 % 84,1 % 7,8 7,9 % 77,5 381

1.883 581 492 89 % 30,9 % 15,3 18,1 % 26,1 1.302

25.601 18.298 16.520 1.778 % 71,5 % 9,7 11,2 % 64,5 7.303

         

5.113 828 817 11 % 16,2 % 1,3 9,2 % 16,0 4.285

2.094 409 392 17 % 19,5 % 4,2 14,5  % 18,7 1.685

10.587 2.447 2.283 164 % 23,1 % 6,7 16,8 % 21,6 8.140

1.505 360 305 55 % 23,9 % 15,3 19,5 % 20,3 1.145

2.351 663 511 152 % 28,2 % 22,9 25,0 % 21,7 1.688

1.350 500 395 105 % 37,0 % 21,0 21,9 % 29,3 850

1.510 1.054 917 137 % 69,8 % 13,0 13,1 % 60,7 456

1.557 219 191 28 % 14,1 % 12,8 23,5 % 12,3 1.338

26.067 6.480 5.811 669 % 24,9 % 10,3 17,8 % 22,3 19.587

Erkek

Okuryazar olmayanlar 

Okuryazar, ama okul diploması olmayanlar 

İlkokul mezunu 

Ortaokul veya dengi meslek okulu mezunu 

Lise mezunu 

Meslek lisesi mezunu 

Yüksekokul mezunu 

Sekiz-yıllık zorunlu eğitim mezunu 

Toplam

Kadın

Okuryazar olmayanlar 

Okuryazar, ama okul diploması olmayanlar

İlkokul mezunu

Ortaokul veya dengi meslek okulu mezunu

Lise mezunu

Meslek lisesi mezunu

Yüksekokul mezunu 

Sekiz-yıllık zorunlu eğitim mezunu 

Toplam

Erkek

Okuryazar olmayanlar 

Okuryazar, ama okul diploması olmayanlar 

İlkokul mezunu 

Ortaokul veya dengi meslek okulu mezunu 

Lise mezunu

Meslek lisesi mezunu 

Yüksekokul mezunu 

Sekiz-yıllık zorunlu eğitim mezunu 

Toplam

Kadın

Okuryazar olmayanlar 

Okuryazar, ama okul diploması olmayanlar

İlkokul mezunu

Ortaokul veya dengi meslek okulu mezunu

Lise mezunu

Meslek lisesi mezunu

Yüksekokul mezunu 

Sekiz-yıllık zorunlu eğitim mezunu 

Toplam

(x 1.000 kişi) Nüfus    İş Gücü Çalışanlar İşsizler İGKO

İşsizlik 

Oranı

Tarım-dışı 

İşsizlik Oranı  

İstihdam 

Yüzdesi  

95 37 29 8 % 38,9 % 21,6 25,3 % 30,5 58

336 162 131 31 % 48,2 % 19,1 22,9 % 39,0 174

732 623 522 101 % 85,1 % 16,2 18,5 % 71,3 109

605 500 414 86 % 82,6 % 17,2 19,6 % 68,4 105

1.268 493 382 111 % 38,9 % 22,5 25,2 % 30,1 775

708 468 388 80 % 66,1 % 17,1 18,7 % 54,8 240

248 192 143 49 % 77,4 % 25,5 26,2 % 57,7 56

1.882 580 491 89 % 30,8 % 15,3 18,0 % 26,1 1.302

5.874 3.055 2.500 555 % 52,0 % 18,2 20,6 % 42,6 2.819

         

367 47 45 2 % 12,8 % 4,3 11,5 % 12,3 320

600 106 97 9 % 17,7 % 8,5 15,1 % 16,2 494

1.390 356 320 36 % 25,6 % 10,1 23,5 % 23,0 1.034

423 120 97 23 % 28,4 % 19,2 26,7 % 22,9 303

1.112 269 188 81 % 24,2 % 30,1 34,4 % 16,9 843

505 213 150 63 % 42,2 % 29,6 31,2 % 29,7 292

276 205 145 60 % 74,3 % 29,3 29,9 % 52,5 71

1.553 218 190 28 % 14,0 % 12,8 23,6 % 12,2 1.335

6.226 1.534 1.232 302 % 24,6 % 19,7 28,3 % 19,8 4. 692

İş Gücüne 

Katılmayanlar

İş Gücüne 

Katılmayanlar
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4Her yaş grubunda erkek ve kadınlar için 
İş Gücüne Katılım Oranı, Türkiye’nin gelir 
düzeyine oranla düşük (Bkz: Hakan Ercan). 
Tablo 4.2’de tüm nüfus ve Tablo 4.3’te gençlik 
için özet iş gücü istatistikleri veriliyor. Kadınlar 
için bu fark çok daha büyük; örneğin 25-44 
arası ana yaş grubunda yüzde on puan.92 
Yani, kadınların halen %25 olan İş Gücüne 
Katılım Oranı’nın %35 olması gerekirdi. Kişi 
başı gelir ve eğitim seviyelerinde beklenen 
eğilimler gerçekleşirse, Türk kadınlarının İGKO 
eğrisi ancak 2030 yılında olması gereken 
noktaya erişecek. Ama bu eğilimlerin daha 
iyi olması sağlanabilir. Yakın gelecekteki geçiş 
dönemi dinamikleri, zorunlu eğitim ve onun 
etkin uygulanması ile ilgili politik kararlara 
bağlı. Zorunlu eğitim koşuluna bağlı olarak 
ortaöğretime kayıt oranının ve dolayısıyla 
yükseköğretime kayıt oranının yükselmesi, 
kadınların İş Gücüne Katılım Oranı’ndaki hızlı 
artışın en önemli belirleyicisi.

Türkiye’de 2006 yılında istihdam edilen 
kişi sayısı 22,3 milyondu (Bkz.Tablo 4.2). 
Türkiye’nin toplam istihdam oranı düşük, 
%43,2. Tarımda istihdam halen toplam 
istihdamın %29’u;  imalat  sektöründe istihdam 
%19’u; inşaat sektöründe %6’sı. Çalışanların 
çoğunluğu hizmet sektöründe. Daha önce 
de belirtildiği gibi, tarımda istihdam, ailelerin 
kendi topraklarında çalışmayı sürdürmesini 
sağlayan tarım sübvansiyonlarının azaltılması 
ile düşmeye devam ediyor.93 

Son yıllarda, işsizlik oranını şimdiki düzeyinde 
tutmak için akademisyenler arasında varılan 
görüş birliğine göre, yılda en az 600-700.000 
yeni iş yaratılması gerekiyor. Ancak bu, daha 
önce de değinildiği gibi, henüz başarılamadı. 
Halen Türkiye’nin “imdadına koşan”, iş gücüne 
katılmayanların artmakta olan oranı. Bu da, 
eğer eğitim kalitesini ve istihdamı etkin ve 
sürdürülebilir yöntemlerle arttıracak politi-
kalar uygulanmazsa, Türkiye’nin ekonomik 

�.�.   İstihdam �e gençlerin istihdamıyla ilgili eğilimler  

büyümesini uzun  vadede tehlikeye atabilir. 

Yukarıda belirtildiği gibi, 2006 yılında Türk iş 
gücünün %18,5’sini 15-24 yaş arasındakiler 
oluşturuyordu. (Bkz. Tablo 4.2 ve 4.3.) Bu nüfus 
grubu için istihdam bir sorun olmaya devam 
ediyor ve eğitimli gençlik için daha da büyük 
bir sorun. Bunun kısmi bir nedeni, daha önce 
değinildiği gibi, bu grubun iş gücüne daha 
fazla katılıyor olması. Türkiye’nin ortalama 
eğitim düzeyleri bu kadar düşükken ve 
işverenler daha kalifiye işçiler talep ederken, 
kentsel alanlardaki “eğitimli” (istatistiksel 
terimle ifade edilirse; üniversite ve dengi 
yüksekokul mezunları) gençlerin daha 
yüksek oranda işsizlik çekmesi bir çelişki 
gibi görünüyor. Bu durum, yüksek eğitimin 
“kalitesi” ve iş gücüne yeni girenlerin içinde 
bulundukları zor koşullar için tehlike sinyalleri 
veren bir gösterge. Ama bu kategoridekilerin 
çoğunlukla 23-24 yaşlarında gençler olduğu, 
erkeklerin önünde askerlik hizmeti bulun-
duğu ve gençlerin genelde kamu sektörü 
işlerine girmek ve lisansüstü öğrenim için 
sınavlara hazırlandığı düşünülürse, bu veriler 
pek aydınlatıcı olmuyor, fakat sorun çok 
gerçek.

İşsiz gençlerin %40’a yakını ilk kez iş arayanlar. 
Bu oran son birkaç yıldır sabit kaldı. Gençlerin, 
iş gücü piyasasının genel sorunları olan düşük 
ücret veya geçici iş sözleşmelerinden daha 
fazla etkilendiğini gösteren sayısal bir kanıt 
yok. Gençlerin istihdamındaki ana sorun, 
eğitimden iş hayatına geçişte yaşanan genel 
zorluklar. 
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Eğitimli gençlerin işsiz kalmasının kısmi bir 
nedeni, bu gençlerin daha yüksek ücret 
beklentisi içinde olması ve kayıtlı, sosyal 
güvenceli işler bulmaya istekli olmaları. 
Nedeni ne olursa olsun, şimdiki durum 
genel olarak eğitimin toplumsal değerini 
ve özellikle  mesleki eğitim ve öğretime 
toplumun atfettiği değeri azaltıyor gibi 
görünüyor. Eğitim ve yetiştirmeye karşı 
olumsuz tutumlar kökleştikçe, işsizlikle ve 
özellikle gençlerin işsizliğiyle savaşmak için 
politikalar tasarlayıp uygulamak zorlaşıyor. 
Eğitimin düşük toplumsal değeri ve algılanışı 
ile mücadele edecek politikalar geliştirmek 
aciliyet kazanıyor.

Türkiye’nin iş gücü piyasası, özetle şu özellik-
lere sahip: 

• AB ortalamalarından daha yüksek kentsel ve 
tarım dışı işsizlik oranları,
• Düşük istihdam oranı,
• Gençler arasında yüksek işsizlik oranı,
• Tarımın istihdamdaki yüksek payı,
• İş gücünde düşük eğitim düzeyleri,
• Yetersiz eğitim altyapısı ve belirgin şekilde 
geride kalmış mesleki eğitim sistemi.

�.�.    Gençlerin işsiz kalma süreleriyle ilgili önemli noktalar

Uzun süredir işsiz olanlar (bir yıldan fazla işsiz 
kalanlar) toplam işsizlerin %37,5’ini oluşturuyor 
ve bu oran yükselmekte. Türkiye’de, AB’de de 
olduğu gibi, gençlerin iş gücü piyasasındaki 
durumu bir endişe kaynağı olmaya devam 
ediyor. Fakat AB’nin tersine, Türkiye’de durum 
kentlerde yaşayan genç kadınlar için daha 
kaygılandırıcı.94 

KUTU �.�.  İŞ BULMAK ZOR, AMA İŞİ ELDE TUTMAK               
                     DAHA DA ZOR 

Gençliğin Durumu Araştırması, eğitimini tamamlayan 
veya okulu erken bırakan gençlerin iş gücü 
piyasasındaki düzenli ve uzun süreli istihdam oranının 
dikkat çekecek kadar düşük olduğunu gösteriyor. İş 
gücü piyasasına katılanlardan yalnızca %38’i herhangi 
bir işte altı aydan fazla çalışmış. Sürekli işlerde 
çalışmış olan gençlerin sosyoekonomik dağılımı da 
eşitsizliklere işaret ediyor. İşten çıkarılanların büyük 
bir bölümü (% 30,8’i) düşük sosyoekonomik statüde 
olanlar. 

Araştırmacı M. Taşçı ve A. Tansel, Türkiye’de 
işsizlik süreleri konusunda bir çalışma yaptı.95 
Tablo 4.4 bu araştırmadan alındı. 2000-2001 
arası Hanehalkı İş Gücü İstatistikleri ham 
verilerine dayanarak cinsiyete göre işsizlik 
sürelerinin yüzde dağılımını veriyor. Rakamlar, 
genç kadınlar arasında uzun süreli işsizlik 
yüzdesinin genç erkeklerden daha yüksek 
olduğunu gösteriyor: bu oran erkekler için 
%16, kadınlar için % 25,3.

Taşçı ve Tansel, uzun süre işsiz kalanlardan 
yüzdesi en yüksek olanların, sırasıyla %24,8 
ve %20,6 ile lise ve meslek lisesi mezunları 
olduğunu belirtiyor. Uzun süre işsiz kalanların 
en düşük yüzdesini ise,  %10,9 ve %15,3 ile 
herhangi bir okuldan mezun olmayanlar ve 
ortaokul mezunları oluşturuyor. 
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Örneklem

sayısı

Üç aydan az

(yüzde) 3-5 ay 6-8 ay 8-11 ay Bir yıldan çok

Erkek 2.066 36,8 33,3 10,8 3,3 15,9

Kadın 1.152 30,5 27,0 13,1 4,2 25,3

Tablo �.�.          Türkiye’de cinsiyete göre gençliğin işsizlik süreleri (yüzde), 2000-2001

Kaynak: Taşcı ve Tansel, 2005, Tablo 1, s. 521

KUTU �.�.   İŞSİZLİĞİN ERKEK VE KADIN ÜZERİNDE FARKLI YAN ETKİLERİ VAR

Türkiye’de belli bir yaştan sonra işsiz kalmak sarsıcı etkiler yaratıyor, özellikle genç erkekler için. İşsiz olmak demek 
“yetersiz, yarım, eksik kalmış adam” demek. Odak grup toplantılarımızda bunlar açıkça dile getirildi: “Bizde bir nevi 
gurur demek iş. Bizim oralarda genellikle erkek, özellikle evliyse ve de işsizse dışlanır yani”.

Oysa fazla eğitimli olmayan genç kadınlar az paralı kalitesiz işlerde çalışmak yerine, geleneksel kadın rolünü 
üstlenebilir ve evde kalarak kocalarına bağımlı olmayı seçebilir. Bu durum,  iyi eğitimli kadınların tam da kaçınmak 
istedikleri şey. Az eğitimli kadınlar çalışmayı veya ücretli bir işi yalnızca para kazanma aracı olarak görüyor ve 
mutlaka paraya ihtiyaçları yoksa çalışmamayı “normal” kabul ediyorlar. Ama daha iyi eğitimli kadınlar paralı bir işin 
önemini kavrıyor, bunu bağımsızlığını kazanmak olarak algılıyorlar. Üniversiteden yeni mezun, hali vakti yerinde 
bir aileden gelen Pelin şöyle anlatıyor: “Bir kız kendi ayakları üzerinde durmalı bence, yaşı ne olursa olsun. Kendi 
ayakları üzerinde durabildiği zaman, kendi parasını kazanabildiği zaman evlenmeli. Çünkü ne kadar rahat yaşarsan 
yaşa, bir gün bitebilir, en kötü durumlarla karşılaşabilirsin ve ayrılmak zorunda kalabilirsin.”

Özel Katkı      Türkiye’de çocuk işçiliği azalıyor

Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çocuk İşçiliğini Ortadan Kaldırma Uluslararası Programı (IPEC) ile iş birliği kurarak çocuk 
işçiliğiyle savaşmak için doğrudan harekete geçen ilk altı ülkeden biriydi. ILO/IPEC’le Türkiye arasındaki kapsamlı ve uzun vadeli Teknik 
İşbirliği (1992-2007) çerçevesinde hükümet, Türkiye’de çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için ulusal öncelikleri ve hedefleri açık seçik 
belirleyen çok yönlü bir politika ve program geliştirdi. Ulusal vizyonlar, politikalar, stratejiler, çerçeve programları ve yeni yasalar büyük bir 
siyasi destek yarattı ve bu sorunu ulusal politikaların içine katarak ülkede çocuk işçiliğini önemli ölçüde azaltmayı başardı.
 

2006 yılında ILO/IPEC tarafından desteklenen ve TÜİK  tarafından yürütülen ülke çapında bir “Çocuk İşçiliği Araştırması” yapıldı. 1994 ve 
1999 yıllarında gerçekleştirilen daha önceki araştırmaların bir devamı olan bu çalışmanın sonuçları, çocuk işçiliği olgusunun azalmaya 
devam ettiğini gösteriyor. 6-17 yaş grubundaki 16.264.000 çocuktan 958.000’i çalışma hayatının içinde. Bu üç araştırmanın sonuçlarına 
göre, çalışan çocukların (6-17 yaş grubunda) oranı 1994’te %15,2 idi; 1999’da %10,3’e, 2006’da ise %5,9’a düştü. 2006’da 6-14 yaş 
grubundaki 12.478.000 çocuktan 320.000’i çalışıyordu. Bu sayıyı 1999 araştırmasında elde edilen rakamla karşılaştırırsak, bu gruptaki 
çocukların oranı %5,1’den %2,6’ya indi. Son araştırma, tüm çalışan çocukların %41’inin tarımda, %28’inin sanayide, %22’sinin ticarette ve 
%9’unun hizmetlerde çalıştığını gösteriyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı halen UNICEF, AB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), 
Adalet Bakanlığı ve STKlar ile iş birliği içinde bir ‘eğitimde açığı kapama’ programı üzerinde çalışıyor. Bu program sayesinde, eğitimini 
terk eden veya okula hiç kaydolmamış 10-14 yaş arası erken ergenlik çağındakilerin  %30’unun eğitimlerindeki açığı kapatma, temel 
eğitimlerini tamamlama ve ortaöğretime ulaşma şansına kavuşması ümit ediliyor.

ILO/Türkiye ve UNICEF/Türkiye
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4 Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, gençlerin 
niteliklerini arttırmak hem gençlik hem de 
Türk iş gücü piyasası için kritik bir önem 
taşıyor. İş gücünün beceri düzeyini arttırma 
programlarının Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
denetiminde yürütülmesi tercih edilir. 
Türkçede eğitim ve yetiştirme aynı kelime 
(eğitim) ile ifade edildiği için, Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) yalnızca genel eğitimde 
değil, mesleki eğitim ve öğretimde ve aynı 
zamanda  yaşam  boyu öğrenimde de fiilen 
tek yetkili kurum konumunda. Son zamanlar-
da müfredatı geliştirici yönde çalışmalar 
yürütülmekle birlikte,  MEB müfredatı uzun 
zamandan beri  mesleki sistem mezunlarının 
kalitesi ile sanayinin talepleri arasında hiç arzu 
edilmeyen, ciddi uyumsuzluklar yaratıyor. 

Eğitim, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde 
gerçekleştirilecek yapısal düzenlemeleri des-
tekleyen IPA (Instrument for Pre-Accession 
Assistance/Katılım Öncesi Mali Yardım) fonları 
için çok uygun bir alan. Eğitim bütçesi birkaç 
yıl reel olarak bugünkü  seviyelerde kalsa 
bile, Türkiye’deki genç nüfus sayısının belli bir 
istikrara kavuşmuş olması iyimserliğe yol açan 
bir gelişme. 0-19 yaş arası nüfus, Türkiye’nin 
2007 nüfus saymına göre 70,5 milyonu aşan 
toplam nüfusunun 20 milyonluk bölümünü 
oluşturuyor. Bu demografik gelişmenin 
olumsuz yanı ise, zorunlu eğitim düzeyinin 
ötesinde, halen okul çağında olan 20 milyon 
gencin yalnızca yarısının okula devam ettiği 
gerçeği. Dolayısıyla, 12 yıllık zorunlu eğitime 
geçiş ciddi bir altyapı yatırımını gerektirecek.

Halen Türkiye’de ortaöğretim okullarına 
devam eden yaklaşık 2,4 milyon öğrenci 
var. 12 yıllık zorunlu öğretime geçilirse, %95 
oranında yaygın bir okullaşma sağlanması 
için, önümüzdeki 10 yıl içinde okula giden 
çocuk sayısı ikiye katlanacak. Zorunlu eğitimi 
beş yıldan sekiz yıla çıkartmak, 1997’den beri 

yılda ortalama 3 milyar dolarlık bir harcama 
gerektirdi.96 Bu rakam, 12 yıllık zorunlu eğitime 
geçiş için gerekecek gider hakkında iyi bir fikir 
veriyor. Bu geçişin 10-12 yıl içinde yaklaşık 25-
30 milyar doları gerektireceği tahmin edilebilir. 
Bu gerçekten büyük, ama kesinlikle gerekli bir 
harcama.

Çünkü, pahalı olsa da, ileriye doğru atılan 
böyle bir büyük adımın iş gücünün tüm 
katmanları üzerindeki etkisi çok geçmeden 
hissedilir. Erkek ve kadın yüksekokul ve 
üniversite mezunları arasında, istihdam 
oranları birbirine yakın.97 Bu da, Türk iş gücü 
piyasasına kadınların düşük katılımının ana 
nedeninin, onlara sağlanan eğitim fırsatlarının 
eksikliğinden kaynaklandığını açıkça göste-
riyor. Sosyal aidiyet her şeyden önce düzgün 
bir iş sahibi olmakla başlıyor; bunun da yolu 
pazarlanabilecek becerilere sahip olmaktan 
geçiyor.

Bir süre önce yayınlanan bir OECD raporu98, 
2005 yılı Dünya Bankası ‘Eğitim Sektörü Raporu’ 
gibi, Türk eğitim sektörünü eleştiriyordu. 
Yukarıda da belirtildiği gibi, Türk eğitim sistemi, 
elit bir öğrenci grubunu, öğretimin İngilizce 
yapıldığı Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri gibi 
iyi okullara yönlendiriyor. Bu durum, sistemin 
geri kalanının, yani devlet okullarının zararına 
işliyor. Sorun, çok yüksek kaliteyi hedefleyen 
okulların bulunmamasından değil, bunlarla 
diğerleri arasındaki eşitsizliğin büyüklüğünden 
kaynaklanıyor. Türk öğrencilerinin ortalama 
okuryazarlık ve matematik becerileri, ulus-
lararası ölçütlere göre düşük. Daha iyi okulların 
mezunları çok yoğun rekabetin yaşandığı, ülke 
çapında düzenlenen üniversite giriş sınavını 
geçmeyi  başarıyor ve üniversite sonrasında 
kayıt içi sektörde güvenli işlere girebiliyorlar. 
Yalnızca  standart ortaöğretim okulları mezun-
ları çok arzu edilen yüksekokul öğrenimine 
yönelik donatıldığından, sanayinin talep ettiği 
mesleki beceri ihtiyacı karşılanmıyor. 

�.�.   Eğitimle bağlantılı konular 
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Bu eğitim yapısı, iş gücü piyasasındaki 
bölümlenmeyi sürdürüyor ve şiddetlendiriyor. 
İlerleme kaydetmek için geniş kapsamlı reform-
lar ve güçlü bir politik kararlılık gerekiyor. 
Türkiye’nin uzun vadeli insan kaynaklarını 
geliştirme politikaları için, iş piyasasının ihtiyacı 
olan ve uluslararası standartlarla uyumlu 
“istihdam edilebilir” bireyler yetiştiren bir mesleki 
eğitim ve öğretim sistemine ihtiyacı var.

Avrupa Eğitim Vakfı (European Training 
Foundation) 1999’un sonunda bir rapor 
yayınlayarak, Türkiye’de mesleki eğitim ve 
yetiştirme sistemini gözden geçirdi. Bu rapor, 
(Türkiye’nin AB’ye Katılım Sürecine İlişkin 2000 
Yılı İlerleme Raporu’nda da belirlendiği gibi), 
“iş gücü piyasasının şartları ile meslek okulu 
mezunlarının kazandıkları beceriler arasında 
net bir bağlantıya ihtiyaç var” sonucuna 
varıyordu. Daha sonraki raporlar da, durum 
fazla değişmediği için, benzer önerileri 
tekrarladılar. Bu tıkanıklıkta, aşağıda belirtil-
diği gibi, Türk eğitim sistemindeki kendine 
özgü bir kurumun konumunun da kısmen 
payı var.

Ortaöğretim seviyesindeki din meslek okulları, 
Türkiye’deki meslek okulları sisteminin bir 
parçası. Başlarda, devlet yönetimi altındaki 
‘Diyanet İşleri’ için imam ve hatip yetiştiren 
birkaç meslek lisesi vardı. Bu İmam ve 
Hatip Meslek Liseleri’nin mezunları için 
tek yükseköğrenim fırsatı, belli başlı birkaç 
üniversitenin İlahiyat Fakülteleri’ydi. Öte 
yandan, kadınlar bazı din hizmetlerinde 
çalışabildikleri halde, imam olamıyorlar; 
dolayısıyla İmam-Hatip Meslek Okulları’na 
kabul edilen kız öğrenci oranının düşük olma-
sı beklenirdi. Önceleri kız öğrenci kayıtları çok 
sınırlı olmasına rağmen (1975’te %1), zaman 
içinde artarak, düz  liselerdeki kız öğrenci  
oranı ile aynı seviyeye ulaştı.99 Din meslek 
okullarının hem kız hem erkek öğrencileri 
büyük ölçüde arttı. Öğrenci sayısının zirveye 
ulaştığı 1996-1997 ders yılında, din meslek 
okullarında, 198 bini lisede olmak üzere, 510 
bin öğrenci kayıtlıydı, yani mesleki ve teknik 

okullara kayıtlı toplam öğrenci sayısının % 
20’si. İmam Hatip Okulları, bazı açılardan 
kuruluşları sırasındaki mesleki amaçlı içeriğin 
ötesine geçerek, bir bakıma müfredatlarında 
güçlü dini içerik bulunan düz orta okul ve 
liselere benzedi. 

Ancak, 1999-2000 ders yılından başlayarak 
ülke çapındaki üniversite giriş sınavlarına 
getirilen yeni yönetmelikler, meslek okulu 
mezunlarının yükseköğrenime kendi mesleki 
lise dalı ile ilgili olmayan konularda devam 
etmelerini çok zor hale getirdi. 1997’de sekiz-
yıllık zorunlu eğitimin başlamasıyla, İmam 
Hatip Okulları’nın yalnızca lise kısmı öğretime 
devam etti. 2000-2001 ders yılına gelindiğinde, 
din meslek lisesi öğrencilerinin sayısı 65 bine 
inmişti (toplamın %7’si civarında). 2004’te ise 
96 bine çıktı.100 Bu alandaki tartışmalar sürüyor. 
Din meslek lisesi mezunlarına üniversite 
yolunun açılıp açılmaması sorunu, eğitim 
sistemi gündeminin orantısız ölçüde büyük 
bir bölümünü oluşturuyor. 

Türk mesleki ve teknik eğitim sisteminin 
güçlü bir organizasyon altyapısı ve geniş 
bir bölgesel kapsama alanı var.101 Okullar 
ücretsiz; öyle olduğu için de düşük gelirli 
aileler, çocuklarının bir an önce pazarlanabilir 
beceriler öğrenmesi için bu sistemi tercih 
ediyor. Sistemin zayıf tarafı, değişikliklere hızla 
yanıt veriyor gibi görünmeyen yetkililerin102 
stratejik planlama yapmıyor görünümü 
sergilemesi...103 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 
kapsamlı iş gücü piyasası projeksiyonlarından 
veya gerek duyulan iş gücü becerileri analiz 
raporlarından yeterli ölçüde yararlanmıyor 
ve müfredatta bu ihtiyaçlara uygun reformlar 
yapmıyor gibi gözüküyor. YÖK’ün bu konudaki 
çalışmaları daha belirgin, ama hala yetersiz.

Çalışma hayatına geçiş sorunlu bir süreç. 
Aynı yaş grubunun 2002’deki işsizlik oranıyla 
kıyaslarsak, bugün daha fazla işsiz meslek  
okulu mezunu var (2002’de %11,4 iken, 
günümüzde %13,5)104. Bu durum, mezunların 
vasıflarının iş gücü piyasasının taleplerini 
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bölgesel iş  gücü  piyasası  politikaları tasarlanıp 
uygulanmalı. Pilot  projeler gerçekleştirilmeli 
ve başarılı olanlar diğer bölgelere de uy-
gulanmalı. İki yıllık yüksekokullar, “uygun” ve 
işe yarar tarımsal meslek eğitimleri vermeli. 
Popüler turizm merkezleri, turizm meslek 
okulları ve programları ile desteklenerek 
geliştirilmeli. 

Kırsal kesimdeki genç nüfusun istihdamı için 
neler yapılacağı kritik önem taşıyan bir sorun. 
Öncelikle, kırsal veya kentli, tüm Türk Gençleri 
daha fazla, 11 veya 12 yıl, eğitim görmeli.  
Çiftçilik ve tarıma dayalı sanayilere eninde 
sonunda  daha  iyi   eğitilmiş insanlar veya 
iş gücü tarafından hizmet verilecek. Tarım 
sektöründe kalanlar için, modern beceri ve 
teknikleri genç iş gücüne kazandıran aktif 

�.�.    Kırsal kesim gençliği�0� 

karşılamadığını gösteriyor. 

Olumlu bir gelişme ise, meslek okulları 
mezunlarıyla ilgili olarak Türkiye’de şimdiye 
kadar rastlanmamış düzeyde bir özel sektör 
girişimi başlatılmış olması. Türkiye’nin en 
büyük sanayi holdinglerinden biri, Koç Grubu, 
dört yıl boyunca, her yıl 2.000 öğrenci olmak 
üzere, geniş çapta burslar vermeye başladı. 
Bu burslar, Türkiye’nin daha az gelişmiş kırsal 
bölgelerindeki dezavantajlı ailelerden gelen 
bölgesel yatılı okul mezunlarına veriliyor. Burs 
alanların yarısı genç kadınlar. Ayrıca, bir grup 
işveren, MEB ile iş birliği içinde, belirli meslek 
okullarının kalitesini iyileştirmek ve izlemek 
için önemli bir destek sağlıyor.

TÜİK aylık iş gücü araştırmalarına göre, işsiz-
lerin üçte biri mesleki nitelik ve becerilerden 
yoksun ve “istihdam edilebilir” değil. Yük-
sekokula giremeyen çok sayıda genç uzun 
dönemli işsiz kalma riskiyle karşı karşıya. 
Buradaki çelişki, işverenlerin teknik işlerdeki 
boş yerler  için vasıflı personel bulamayışı... 

Türkiye’de  öğrenciler meslek okullarına git-
meyi tercih etmiyor; çünkü güvenli ve görece 
iyi ücretli kamu sektörü işlerinde istihdam 
edilebilmek için yüksekokul diploması gerek-
tiğinden, üniversite mezunlarına gösterilen 
sosyal itibar daha fazla. Ülke çapında yapılan 
üniversite giriş sınavı, bir anlamda meslek 
okulu mezunlarını cezalandırıyor. Bir meslek 
okuluna gitmek öğrencinin meslek alanından 

farklı bir dalda üniversiteye girmesini çok 
zorlaştırıyor. Yukarıda bahsettiğimiz holding 
kuruluşu, meslek eğitimini seçenleri ilk önce 
burs vererek, sonra da şirketlerinde uygula-
malı staj olanağı sağlayarak teşvik ediyor. 
Burs alanlara holdingin çeşitli firmalarında işe 
alınma önceliği verilecek. 

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED)  Kasım 2006’da, Sabancı Üniver-
sitesi’nin ‘Eğitim Reformu Girişimi’ ile birlikte 
‘Beceriler, Yetkinlikler ve Meslek Eğitimi: Politika 
Analizi ve Öneriler’ adlı raporu yayınladı. Bu 
belge, Türkiye’de meslek eğitimi sisteminin  
düşük kalitesi üzerinde varılan  görüş birliğinin 
yeni bir örneği. Rapor, düşük mesleki eğitim 
kalitesinin işsizlik, sosyal uyum eksikliği ve 
özel sektörde düşük verimliliğe yol açtığını 
vurguluyor. Bu sorunla ilgili riskleri tekrarlıyor. 
İşsizlik, sosyal dışlanma, özel sektörde düşük 
verimlilik ve uluslararası rekabet düzeyinin 
gerisinde kalma olguları üzerinde duruyor. 
Onyıllardır yetkililer tarafından öğrenci ve 
ebeveynlerin katkılarına başvurmadan yapılan 
planlama ve hedefler saptama uygulamalarını  
eleştiriyor. Rapor, yaşam boyu öğrenme 
kapsamında öğrencilerin bireysel beceri ve 
yetkinlikleri üzerine odaklanıyor. Yukarıda 
sözü edilen burs verme ve destekleme 
girişimlerinin de kanıtladığı gibi, artık Türk 
özel sektörü kendini meslek eğitimi ve yaşam  
boyu öğrenmede bir paydaş olarak görüyor. 
Bu sevindirici bir gelişme. 
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yandan, yoksul bölgeleri ve alt bölgeleri 
etkileyen eşitsizlikleri ortadan kaldırmak 
için, uygun durumlarda ileri teknolojileri de 
içeren, “kümelenme” yöntemine dayanan 
yeni rekabet  kutupları yaratılabilir ve tarımın 
topyekün modernleşmesi ve büyük kırsal 
merkezlerde yeni gelişen tarımsal sanayiler 
kurulması sağlanabilir. İhtiyaçlara göre politika 
araçları belirlemeye dayalı böyle bir yaklaşım, 
kıt kaynakları eğitmeye, yetiştirmeye, istihdam 
yaratmaya ve yaşam boyu öğrenmeye 
aktarmanın ve aynı zamanda bir taraftan 
ekonominin rekabet gücünü arttırırken, diğer 
taraftan bölgesel gelir farklarını azaltmanın en 
etkili yolu olabilir.  

Teşvikler, bölgesel büyüme merkezleri üze-
rinde yoğunlaştırılmalı ve bu merkezlerden 
dağıtılmalı (örneğin, AB’nin NUTS106  sınıf-
landırmasında olduğu gibi, 26 bölgesel 
merkez düşünülebilir). Bursa, Çorum, Denizli, 
Diyarbakır,  Gaziantep, Urfa ve   Kahramanmaraş 
gibi bölgesel çekim merkezlerine, kişi 
başı gelirlerine bakılmaksızın, yani görece 
yüksek gelirleri olsa bile, teşvik sağlanması 
çok faydalı olabilir. Bu merkezlerde bilgi 
ekonomisi yapılarını güçlendirmek de gerekli 
ve özellikle yararlı olacaktır. Böylece, yeni 
gelenlere -bu kentlere kırsal bölgelerden 
göçenlere- daha iyi altyapı sunulabilir ve 
dolayısıyla BM’nin ‘düzgün iş’ tanımına 
uyan iş koşulları yaratma olasılığı artar. Öte 

KUTU �.�.     KIRSAL KESİM GENÇLİĞİNİN İSTİHDAMI    

Kırsal alanlarda tarım en büyük işveren. Tarım sektörü toplam kırsal istihdamın %70’ini sağlıyor. Kırsal kesim-
deki hemen hemen tüm kadınlara istihdam yaratıyor. Kırsal kesimde kadınların yaklaşık %90’ı tarımda çalışıyor, 
bunların çoğu da ücretsiz aile işçisi. Tarımsal istihdam oranı düzenli bir şekilde düşüyor. Halen toplam istihdamın 
%27’sine gerilemiş durumda. 

Kırsal alanda işsizlik son yıllarda yükseliyor. Halen %6,7. Kırsal alanlardan şehirlere göç nedeniyle, kırsalda daha 
ziyade yaşlı bir nüfus gözleniyor. Yaz aylarında turizm ve inşaat gibi hizmet sektörlerine ve yaz sonunda hasat 
kaldırmak için tarım sektörüne mevsimsel iş gücü göçü yaygın. 

Şüphesiz, kırsal bölgelerin gelecek kuşakları için Türkiye’nin istediği bu değil. Modern hayvancılık (süt ürünleri 
ve et imalatı), su ürünleri yetiştiriciliği, dört mevsim sebze üretimi, meyve bahçeciliği, taze çiçekçilik gibi daha 
yüksek katma değerli üretim faaliyetleri kırsal kesim gençlerine yeni iş fırsatları yaratabilir.

Türkiye nüfusunun ve iş gücünün bu kadar büyük bir bölümü şimdiye kadar nasıl oldu da kırsal alanlarda kalabil-
di? Türkiye tarihinde ilk kez 1950’de kırsal kesimin nüfus oranı düşmeye başladı. O tarihte kırsal kesimdeki nüfus 
oranı %75 idi. Kırsaldan kentlere bu ilk önemli hareketlenme, tarımda makineleşmenin ve iki-partili demokrasi-
nin başlamasına rastlıyor. Belki kentleşme hareketi, onlarca yıl süren tarımsal sübvansiyon politikalarıyla tarımın 
modernleşmesi engellenmese ve “doğal” sürecinde ilerleyebilseydi, Türkiye kırsal kesim nüfusunu daha iyi 
eğitimli ve daha kentli yurttaşlara daha çabuk dönüştürebilirdi. Sonuç olarak, Türkiye’nin kişi başına gelir düzey-
leri ile paralellik göstermeyen çok yüksek tarımsal istihdam ve kırsal nüfus oranı için akla yatkın bir açıklama 
gerekiyor. Ama son yıllarda artık her şey “beklendiği” gibi gelişiyor izlenimi veriyor.  

Kadınlar rutin olarak ücretsiz aile işçisi diye sınıflandırıldıkları için, Türkiye’nin genelinde yüksek iş gücüne  katılım 
ve istihdam oranları görünüyordu.  Fakat bu “görünüşte elverişli” tablo son on yılda çöktü. Artık kırsal alanlardan 
göç edenler, kentlerin iş gücü pazarlarına eğitimsiz ve vasıfsız iş gücü olarak giriyor. Eğer kırsal nüfuslar eğitimsiz 
ve vasıfsız kalmaya devam ederse, geleceğin modern tarımsal iş gücü piyasasının da gerisine düşecekler. 
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�.8.    Türkiye’nin bir gençlik istihdam stratejisine ihtiyacı �ar    

�. En önemli öncelik, belirgin bir istihdam 
stratejisi belirlemek olmalı. Gerçekleşmesi 
beklenen bu son derece yararlı adım, hem 
Avrupa Birliği hem Birleşmiş Milletler’in Gençlik 
İstihdam Ağı (YEN) çerçeveleri doğrultusunda 
bir gelişme olur. Gençliğin istihdam sorunları-
nı  ulusal bir eylem planı çerçevesinde ele 
almak en doğru yaklaşım olacaktır. İstihdamla 
ilgili politikaların ve planların aynı zamanda 
büyük grupları (örneğin tüm kadınları) da 
yararlandıran genel bir özellik taşıması gerekir. 
Öte yandan, eğitim ve yetiştirme ile ilgili belirli 
politika önerileri, gençleri (özellikle ilk kez iş 
arayanları) yaşça daha büyük çalışanlardan 
daha fazla yararlandırmalı.107   

2. İstihdam yaratma açısından, Türkiye’nin 
en önde gelen özgül özelliklerini, sıkıntı-
larını �e fırsatlarını belirleyerek dikkate 
almak son derece önemli. Son yıllarda 
şehirlerdeki gençler arasında artan işsizlik 
oranı, politik tartışmalara yol açıyor ve genel 
anlamda gençliğin istihdamı sorununa 
aciliyet getiriyor. Bu, Avrupa Birliği ülkelerinin 
de paylaştığı bir sorun. Gençliğin istihdamını 
arttırmayı amaçlayan politikaların, uzun 
vadede yoksulluğu ortadan kaldırma ve sos-
yal aidiyeti arttırma önlemlerini de içermesi 
gerekiyor. Örneğin, cinsiyet ayırımı sorunu, 
ülkedeki düşük iş gücüne katılma oranlarında 
son derece önemli bir rol oynuyor. Kadınların 
eğitime erişmesinde ve ekonomik, sosyal 
ve siyasi yaşama katılmasındaki eşitsizlikler 
devam ediyor. Bu durum, içeriğine uygun 
özel çareler gerektiren, özgül bir mücadeleyi 
gerektiriyor. Türkiye’nin bugünkü demografik 
özellikleri ve iş gücü piyasası dinamikleri 
niteliksel ve niceliksel olarak, AB ve OECD 
ülkelerinin demografik açıdan olgun, daha 
eğitimli ve kentli iş gücü dinamiklerinden çok 
farklı; bununla birlikte, AB’nin güney ve yeni 
üye ülkeleri ve bazı OECD ülkeleri ile Türkiye 
arasında benzerlikler var. Türkiye’nin nüfusu 
artmaya devam ediyor. Nüfusun %30’u (bu 

oran gitgide gerilemekle birlikte) hala kırsal 
alanda yaşıyor ve (sekiz yıllık zorunlu eğitime 
rağmen) hala altı yıl olan ortalama eğitim 
seviyesi çok düşük. Bu durum, aktif iş gücü 
piyasası  politikalarının etkinliğini azaltıyor. 

�. Gençlerin ortalama eğitim �e teknik 
�asıflarının kesinlikle arttırılması gerekiyor. 
Aksi halde, tüm sektörlerde uzun vadede 
verimlilik kısıtlanmış olacak. Ayrıca, günü-
müzdeki yüksek verimlilik artış hızı engellen-
miş olacak. 

İstihdamın tarım gibi düşük verimli sektör-
lerden çekilmesi için çalışanların üretkenli-
ğinin artması bir ön koşul. Yukarıda değinildiği 
gibi, eğilim yavaş biçimde de olsa kırsal 
istihdamın mutlaka önemli ölçüde eritileceği 
yönünde ve bu süreçle bağlantılı olan iç göç  
gençlikle yakından ilişkili bir olgu. Bu nedenle, 
yalnızca zorunlu eğitim süresini 11 veya 12 yıla 
çıkarmak değil, eğitim süresini genel olarak 
arttırmak daha olumlu sonuçlar yaratacak. 
Böylece, demografik baskılar azalmaya 
devam ederken, genç kuşağın bir sonraki yaş 
dilimine geldiğinde iş gücüne daha büyük 
oranda katılmasını sağlayacak yollar açılarak 
ülkeye bir on yıl kazandırılabilir. AB’nin iş 
gücü standartları yavaş yavaş Türkiye iş gücü 
piyasasına da nüfuz ettikçe, kayıt dışı istihdam 
da tedrici olarak azalacak.108  

�. Zorunlu eğitim hem kırsal hem kentsel 
alanlarda �� �eya �2  yıla çıkarılmalı. Bu, 
kırsal kesimden kentlere göç eden gençliğin 
istihdam edilebilirliğini arttırmaya ve aynı 
zamanda kırsal kesimde kalanların modern 
tarımsal faaliyetlere katılmalarına yardımcı 
olacak. Bu tür önlemler almadan gençliği 
hedefleyen aktif iş gücü piyasası politikalarını 
uygulamak mümkün olmayacak  veya çok zor 
olacak.

�. Ekonomik açıdan az gelişmiş bölgelerde 
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yaşayan gençler için, ilgili yörenin rekabet 
üstünlükleri belirlenerek,  oradaki organize 
sanayi bölgeleri ile ticaret �e sanayi odala-
rının destek �e iş birliğiyle mesleki eğitim 
kursları düzenlenebilir. Büyük fabrikalar ve 
şirketler kurmanın yanı sıra, hizmet sektöründe 
nispeten küçük sermayeyle kurulmuş daha 
küçük işyerleri ve atölyeler teşvik edilebilir. 
Aynı çerçeve içinde, gençlere verilen mikro 
krediler arttırılabilir. STKlar, ticaret birlikleri ve 
diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak, gençlere 
girişimcilik ve iş idaresi yöntemleri ile ilgili 
danışmanlık hizmetleri sunulabilir. 

�. Bir iş sahibi olmak kadar, yapılan işin 
kalitesi de önem taşıyor. Gençlerin gelir  
getiren �e  “düzgün” bir iş sahibi olması 
gerekli. Bu, sosyal güvencesi olan, ekonomik 
bağımsızlık getiren ve insana kendini geliş-
tirme fırsatı sağlayan bir iş demek. Aksi 
takdirde, genç birey bağımlı olmakla bağımsız 
olmak arasında bocalamaya devam eder ve 
ailesinin evinde oturmak zorunda kalır. Bu 
sorunun da ele alınması gerekiyor. “Kötü” bir 
iş, bazen işsizlik kadar kötü olabiliyor. Bir genç, 

eğer yalnızca sağladığı sosyal güvence için, 
kendini hiç tatmin etmeyen bir işte çalışmaya 
katlanıyorsa, çok ağır ve kötü koşullar altında 
çalışıyor olabilir. Bu koşullarda arkadaşlarıyla 
birlikte olacak, hobilerini geliştirecek ve 
herhangi bir sosyal etkinliğe katılacak zaman 
bulamaz. Başka bir deyişle, gençlik dönemi 
veya “hayatta genç olmak”, ideal olarak 
öğrenme ve deneyim kazanma çağı olması 
gerekirken, “hayatta kalma” mücadelesi çağı 
haline gelebilir. Dolayısıyla, “herhangi bir iş, 
hiç işi olmamaktan iyidir” düşüncesi, gençlerin 
gözünde ve onların bakış açısından kayıtsız 
şartsız geçerli değil. 

�. Genç  nüfusun  işsizlik  sorunu, kötü  
çalışma koşulları �e düşük ücretleri ile 
mücadelede,   gençlerin ihtiyaçlarına göre 
hazırlanmış yeni �e daha özgül  istihdam 
politikaları uygulanmalı. Gençlerin girişimcilik 
çabaları teşvik edilmeli. Gençlerin ekonomik 
bağımsızlığına giden yolu açarken, yaşam için 
gerekli tatminkar bir ücreti ve güvenli istihdam 
koşullarını sağlamak temel bir koşul olmalı. 
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Bölüm 5
    KATILIM



“Diyaloğa girmek ve ortak kararlar almak, yetişkinlerin 
davranış kalıplarını değiştirmeye istekli olması ve yeni 
çözümler denemesi anlamına geliyor. Gençliğin sesini 

kendimize göre açıp kısamayız, kendi programlarımıza 
uyduğu sürece kabul edip, uymadığı zaman 

reddedemeyiz…Gençliğin katılımı, bir teknik değil; 
kuşaklar arası diyaloğa girmeye gönüllü olmaktır.” 

Gil G. Noam, 
‘New Directions for Youth De�elopment Journal’ 
(‘Gençliğin Gelişiminde Yeni Yönelimler Dergisi’) 

Genel Yayın Yönetmeni
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BÖLÜM �  KATILIM

yaşama aktif katılımı teşvik eden ve yurttaşlık 
haklarının ve sorumluluklarının açıkça 
belirlendiği bir çevrede yetişmişse, büyük 
bir olasılıkla büyüdüğünde demokratik 
sistemi destekleyecek ve kendi çevresinin ve 
toplumun gelişmesine aktif olarak katılacaktır. 
Diğeri ise, ileri demokrasilerde açık, duyarlı, 
sorumluluk taşıyan ve hesap verebilen 
kurumların oynadığı rol. Böyle bir kurumsal 
ortamın yokluğunda, aktif yurttaşlık, beklenen 
faydaları sağlayamaz ve demokratik kurum-
ların aşıladığı umut ve güven olmayınca, genel 
katılım düzeyleri zayıflamaya devam eder.

�.�.   Katılım eksikliği İnsani Gelişme’yi engelliyor  

Türkiye’de gençler, ülkenin sosyal ve siyasi 
yaşamına, ulusal İnsani Gelişme’ye önemli 
ölçüde ve yaygın bir katkı sağlayacak düzeyde 
katılmıyor veya katılamıyor. Bu olgunun en 
başta gelen nedenleri arasında ekonomik, 
davranışsal, kültürel ve ayrıca  tamamen siyasi 
faktörler var. Tüm bu etkenler değişik ölçülerde 
birbirleriyle etkileşim içinde ve böylece hayli 
karmaşık sonuçlar doğuruyorlar.

Burada birkaç argümandan sözetmek gerekir: 
Bunlardan biri, erken çocukluk deneyiminin, 
bireyin ergenlik çağı yaşantısı üzerinde 
yarattığı dinamik etki. Eğer bir çocuk, sosyal 

Katılım, aileden uluslararası platforma, okullara, işyerlerine, sağlık hizmetlerine, yerel ve ulusal yönetimlere, 
kulüplere, sendikalara, parlamentolara kadar birçok düzeyde gerçekleşebilir. Birleşmiş Milletler, gençlerin 
katılımını şöyle tanımlıyor:

-ekonomik katılım (çalışma ve gelişme)
-siyasi katılım (karar alma süreçleri)
-sosyal katılım (toplum ve çevre faaliyetlerinin içinde yer almak)
-kültürel katılım (sanat faaliyetleri, kültürel değerler ve anlatım)

Gençlerin katılımının önemi yalnızca onların yeni ve yaratıcı fikirlerini hesaba katmakla sınırlı değil. Aynı zamanda 
güçle ilgili; gençlerin verilen kararlarda somut söz hakkına sahip olmasıyla ilgili. Roger Hart’ın ‘katılım merdiveni’ 
modeli, bazı katılım düzeylerinin aslında nasıl hiç katılmamak anlamına geldiğini gösteriyor:  
 

-genç tarafından başlatılan, yetişkinlerle paylaşılan kararlar
-genç tarafından başlatılan kararlar
-yetişkin tarafından başlatılan, gençlerle paylaşılan kararlar
-danışılan ve bilgilendiren kararlar
-görevlendiren ama aynı zamanda bilgilendiren kararlar 
-ödün olarak verilen katılma hakkı
-göstermelik katılma hakkı 
-manipülasyon

Kaynak: Nicola Ansell, ‘Çocuklar, Gençlik ve Gelişme’

KUTU �.�.         DEĞİŞİK KATILIM DÜZEYLERİ 

Artan 
derecelerde 
katılım

Katılmama
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Türkiye’de genç kuşaklar, erken çocukluk 
döneminde özerk ve öz güvenli bir kişilik 
geliştirmek bakımından ailelerinde veya en 
yakın sosyal çevrelerinde uygun bir ortam 
bulamıyorlar. Ailelerin büyük bir bölümü, 
hala önceki kuşakların toplum yaşamına aktif 
katılımı desteklemeyen kültürel özelliklerini 
devam ettiriyor. Sonuçta gençler, ergenlik 
çağında ve sonrasında toplumsal yaşamın 
birçok önemli boyutuna anlamlı ve sürekli bir 
şekilde katılamıyor. Erken çocukluk gelişimi 
sırasında yaşanan sorunların gerisinde çoğu 
kez yetersiz ekonomik olanaklar yatıyor.  

Yeterli kamu kaynaklarının yokluğunda, 
yalnızca çocuklarının erken dönem eğitimine 
yatırım yapabilecek özel maddi kaynaklara 
sahip aileler, onların hayata iyi bir başlangıç 
yapabilmesini sağlayabiliyor ve dolayısıyla 
daha ileri eğitim aşamalarındaki eleme 
süreçlerine hazırlanmasını sağlayacak kaliteli 
okullara gönderebilme olanağını bulabiliyor.  
Dolayısıyla, çocukların birçoğu yaşamlarının 
çok erken dönemlerinden itibaren, sosyal 
yaşama yeterli düzeyde katılmalarını 
köstekleyen köklü ve katı eşitsizliklerle karşı 
karşıya kalıyor. De�let fonlarıyla bu çocuklar 
okul öncesi eğitime dahil edilerek, ilerideki 
yaşamlarında yeterli öğrenim alma fırsatına 
sahip olabilirler �e gelecekte ekonomik 
alanda daha iyi olanaklara ka�uşmaları 
sağlanabilir.

Bu açıdan aynı ölçüde önemli diğer bir 
nokta, çocukların erken dönem ve ergenlik 
çağı eğitimleri sonucunda, daha sonraki 
dünya görüşlerinin ve kültürlerinin, önceden 
öngörülebilir belirli şekillerde değişmesinin 
bekleneceği gerçeği. Bu çocuklar, eğer 
yurttaşlık haklarının ve sorumluluklarının 
çağdaş normların gerisinde kaldığı bir 
sosyalleşme yaşanan düşük standartlı okul-
larda eğitim alırlarsa, farklılıkların yeterince 
kabul görmediği, sosyal farklılıklara hoşgö-
rüyle bakmanın öğrenilmediği veya ifade 
özgürlüğünün korunmadığı bir toplumsal 
yaşam tarzını benimserler. Sonuçta, bu 

çocukların yetersiz eğitimi, onları demokratik 
reformlara karşı direnen, demokratik 
özgürlükleri ve yurttaşlık sorumluluklarını 
geliştirmeyen ve genişletmeyen bir ideolojik 
tutum içine hapseder. Örneğin, bir vatandaş 
olarak vergilerini vermeye ne hazır ne de is-
tekli olurlar. Dinsel, etnik ve kültürel farklılıkla-
rın korunmasını da yeterince kabul etmeye 
ve desteklemeye hazır olmazlar. Toplumun 
diğer yurttaşlarının güvenilirliğinden şüphe 
ederler ve gerek yakın çevrelerinde gerekse 
tüm ülkede İnsani Gelişme’ye katkıda 
bulunabilecek yurttaşlık faaliyetlerine katıl-
maktan uzak dururlar. 

Gençliğin Durumu Araştırması, Türkiye’de genç-
lerin ailenin karar alma sürecine katılımının düşük 
olduğunu gösteriyor. Gençlerin, hangi televizyon 
kanalının seyredileceği veya ailece nasıl/neyle za-
man geçirileceği gibi gündelik konularda bile ka-
rarlara katılım düzeyi düşük: sırasıyla %55 ve %52. 
Bu oran, aileyi ilgilendiren ekonomik konulara ge-
lince %43’e düşüyor. Aile kararlarına katılım, ailenin 
sosyoekonomik statüsü ve çocuğun yaşı düştükçe 
daha da geriliyor. 

KUTU �.2.    GENÇLERİN AİLE KARARLARINA  
     KATILIMI  

Kurumlar, dinamik bir şekilde, tek tek bireyleri 
şekillendirirken,  bireyler  tarafından da   ye-
niden şekillendirilirler.  Devletin çeşitli dü-
zeylerdeki kurumları yurttaşların talep ve 
beklentilerine cevap vermezse, bu kurumlara 
mali kaynak sağlayan vatandaş vergileri 
yeterince sağlanamaz olur. Eğer bireyler 
ödediği paraların, bürokratlar tarafından 
verimsizlik, kayırmacılık veya siyasi çıkarlar 
nedeniyle çarçur edildiğini düşünüyorsa, bu 
vergileri neden versin? Dolayısıyla, her düzey-
de yeterli katılım sağlanmak isteniyorsa, 
�atandaşların de�letin sorumluluk sahibi 
olduğuna, izlediği her politikanın, harcadığı 
her paranın �e topladığı her �erginin 
hesabını �erebileceğine inandırılması 
gerekir. Yolsuzluk, sorumsuzluk ve hesap 
verememe devlet sisteminde başını almış 
gidiyorsa, hiçbir eğitim sistemi genç kuşaklara 
toplumsal yaşama uygun demokratik 
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kalacaktır. En az bunun kadar önemli diğer bir 
nokta, bu  teşvik  sistemleri  ile  partilerde tam 
bir mali şeffaflığın sağlanması ve çıkar iliş-
kilerinin en aza indirgenmesi. Parti liderliğinin 
oligarşik hakimiyet altına girmesi de par-
tilerdeki değişik vatandaş gruplarının daha 
aktif katılımı ile önlenebilir. 

Bu, aynı zamanda bir zihniyet değişikliğini 
gerektiriyor. 2002-2007 dönemi parlamen-
tosunu oluşturan toplam 550 milletvekilinden 
yalnızca 35’i 30-35 yaş grubu içindeydi. 22 
Temmuz 2007 seçimlerinden sonra ise, bu 
rakam 19 milletvekiline geriledi. Öte yandan, 
Türkiye kadın yurttaşlarına birçok Avrupa 
ülkesinden yıllar önce, daha 1935’te seçme ve 
seçilme hakkını tanımışken, parlamentodaki 
kadın temsilcilerin sayısı hala çok düşük.111 
Gençlere haklarını yalnızca kağıt üstünde değil, 
bilfiil uygulamada da vermek önemli. Bir siyasi 
partinin gençlik şubesinde faal olarak çalışan 
Serhat, bu konunun özünde gençliğin algılanış 
biçiminin yattığına inanıyor: “Bunun nedeni 
gençliğin algılanış tarzı. Gençliğin Anayasa’da 
ele alınma biçimini de değiştirmeliyiz. Türkiye’de 
gençlik, kötü alışkanlıklara kapılmaya hazır, 
kafası karışık, 18’inden 30’una kadar sürekli sporla 
uğraşması gereken bir yaratık gibi görülüyor. 
Ama nasıl olduysa, 18 yaşında oy kullanma 
hakkı tanınmış! Gençlik hakkındaki algıyı de-
ğiştirmek için, önce Anayasa’nın 51. maddesi 
değiştirilmeli.”112

Benzer bir şekilde, gençliğin politika algılayışı 
da değişmeli. Gençlerin “daha güvenilir”, 
“daha şeffaf”, “daha dürüst”, “çıkar ilişkilerinden 
arınmış” ve “gençliğin  işsizlik ve eğitim gibi 
temel sorunlarına karşı duyarlı” siyaset istemleri 
doğrultusunda113 onları siyasete yeniden 
kazandırmak gerekiyor. 

Siyasete atılmak isteyen gençlerin önünü 
açmak için, ilk adım olarak, milletvekilliğine 
25 yaşında seçilebilme imkanının tam olarak 
uygulanmaya başlaması gerek. 
 

sosyalleşme eğitimini veya ahlaki terbiyeyi 
veremez. Dolayısıyla, okul idareleri eğitimin 
her düzeyinde, harcanan her para �e 
izlenen her politika için öğrencilerine aktif 
sorumluluk almayı �e yetersiz bir icraatla 
karşılaştıklarında, okul dışındaki gerçek 
dünyada olması gerektiği gibi sorumlulukla 
hareket etmeyi öğretmelidir. Ders dışı 
faaliyetler arasında, yalnızca yaşamın daha 
ileri aşamalarında gerçekleştirilecek olan sivil 
katılım uygulamalarını örnekleyen sosyal çev-
re çalışmaları değil, kamu yönetimi organları 
ile sağlıklı ilişkiler sürdürmek için gerekli örnek 
yurttaşlık görevlerini öğrenmek de yer almalı. 
Öğrenciler, kamu faaliyetlerine katılmanın 
en alt basamağında, hem bir sivil toplum 
temsilcisi gibi hem de toplum politikalarını 
şekillendirmek için el ele çalışan sorumlu bir 
kamu yöneticisi gibi davranma sorumluluğu 
hissetmeli. 

Gençlerin sorumlu yurttaşlar haline gelme-
sinin en önemli araçlarından biri siyasi 
katılım. Türkiye’de vatandaşlar 18 yaşından 
itibaren oy kullanabiliyor ve artık 25 yaşından 
itibaren parlamentoya seçilme hakkına da 
sahip oldular. 110  Ancak bu, gençliğin siyasi 
katılım olasılıklarının aynı derecede geliştiği 
anlamına gelmiyor. Bu alanda mali teşvik 
mekanizmaları ile desteklenmedikleri ve 
uygulamada samimiyetle teşvik edilmedikleri 
sürece, gençlerin siyasi partilere katılımı sınırlı 

KUTU �.�.   GENÇLER POLİTİKAYA GİRMEYE 
    İSTEKLİ DEĞİL 

Türkiye’de gençlik, siyaset mekanizmalarına karşı 
olumsuz duygular ve güvensizlik besliyor. Politikanın 
“dürüst ve adil olmadığına” ve “hak edenin hak 
ettiği yerde olmadığına” inanıyor. Aynı güvensizlik 
politikacılara karşı da mevcut. “Yalnızca kendilerini 
ve yakınlarını kolluyorlar”, “millet yararına pek birşey 
yapmıyorlar” ve “doğruyu söylemiyorlar” gibi görüş-
ler gençlerin siyasetçileri tanımlarken çoğu kez 
kullandıkları ifadelerden bazıları.109 Gençliğin Durumu 
Araştırması’na göre, halen bir siyasi partide faaliyet 
gösteren gençlerin oranı %4,7. Geri kalan %95,3’ün 
dörtte üçü ise ileride de bir parti içinde yer almayı 
düşünmüyor.  
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KUTU �.�.  GÖNÜLLÜ GENÇLİK ÇALIŞMALARI VE        
                      BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÖNÜLLÜLERİ  
      (UNV)

Birleşmiş Milletler sistemi de, kalkınma için 
gönüllü çalışmaları teşvik ediyor. UNDP tarafından 
yönetilen Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV/
United Nations Volunteers) Programı vasıtasıyla, 
Kalkınma için Gönüllüllük (kısaltılmış adıyla V4D, 
yani ‘Volunteerism For Development’) programı 
yürütülüyor. UNV, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nun 1976’da alınan bir kararı ile, gençlik 
programlarının yürütülmesinde BM’nin ana faaliyet 
birimi olarak tayin edilmişti. Daha sonra, 2001, 2003 
ve 2006’daki kararlarla, gençlik gönüllülüğünü 
teşvik etmek ve kolaylaştırmak için belli başlı 
girişimler tavsiye edildi. 

Gençlik gönüllülüğü, gençlerin gelişimine ve 
sosyal aidiyetlerinin güçlenmesine hizmet eden, 
aynı zamanda onların yakın sosyal çevrelerinin 
gelişimine anlamlı katkılarda bulunmasını 
kolaylaştıran büyük bir potansiyele sahip.              

Gençlerin politikaya karşı güvensizliği  oldukça 
yaygın olmakla birlikte, sivil toplum kuruluşları 
gençlere bazı katılım olanakları sunabilir. 
Ailesinden ve devletten umudunu kesmiş, 
ümidini sivil toplum kuruluşlarına ve  gönüllü 
çalışmalara  bağlamış  olan  19  yaşındaki  bir 
genç kız şöyle diyor:  “Sorunların çözümlerini 
artık yalnızca devlet dışından bekliyorum. 
Babamın da hiçbir problemi çözmesini 
beklemiyorum, çünkü artık onu değiştiremem. 
İnsanlar bazı şeyleri değiştirmeyi birbirlerine 
yardım ederek ve böylece kendilerini değerli 
hissederek başarabilir, çünkü yardım eden insan 
daha sosyal olur, kendini lüzumsuz hissetmez 
ve bunu etrafına da yayar. Bu da zincirleme 
sonuçlar doğurur.”114

Türkiye’de birçok vakıf ve dernek de gençlere 
gönüllülük yoluyla katılımda bulunabilme, 
yeni şeyler öğrenme ve yaratma olanağını 
sağlıyor. Aktif vatandaşlık literatürünün de 
gösterdiği gibi, gençler tarafından yürütülen 
faaliyetler ve gönüllü çalışmalar, onların 
kendilerine olan güvenlerini arttırıyor. 
Araştırmalar gösteriyor ki, gençleri topluma 
hizmet eden faaliyetlere dahil etmek, onların 
kişisel gelişimi, vatandaşlık duygusu, sosyal 
sorumluluğu, bilgisi, akademik yetenekleri ve 
kariyer özlemleri üzerinde ciddi olumlu etkiler 
yaratıyor. 115

Oysa, Gençliğin Durumu Araştırması’na 
katılan gençler arasında, Türkiye’de bir 
sivil toplum kuruluşu üyesi olanların oranı 
yalnızca %4. Bunların yaklaşık %46’sı ise ya 
üniversite öğrencisi ya da üniversite mezunu. 
Yeni insanlarla tanışmak ve yeni çevrelere 
girmek, çeşitli öğrenci kulüplerini ve gönüllü 
çalışmalarını tanımak çoğunlukla üniversite 
ortamında gerçekleşiyor. Üniversiteler, 
gençlere sosyal katılımı bizzat uygulayarak 
ve tecrübe ederek öğrenme fırsatı sunuyor. 

�.2.   Si�il toplum gençliğin katılımı için uygun bir kanal olabilir mi?

Katılımın ve gönüllü faaliyetlerin gençlik 
üzerinde yarattığı özgürleştirici etki çok 
önemli. Sivil toplum çalışmalarına katılan 
bir genç, bu tür faaliyetlerin, başka insanlara 
yönelik bakış açısını nasıl değiştirdiğini şu 
sözlerle açıklıyor: “Ortak toplum yaşamınıza 
başka insanları dahil ettiğiniz zaman, onlara 
birşeyler öğretmeye çalıştığınız zaman, siz de 
öğreniyorsunuz. Muazzam bir sorumluluk almış 
oluyorsunuz. STK faaliyetlerine başladığımdan 
beri, 2-3 yıldır çok şey öğrendim. Sorumluluk 
almayı ve toplum içinde birlikte yaşamayı 
öğrendim.” STK faaliyetlerinde uzun süredir 
yer alan bir başka genç, STKlara üye olan 
gençlerin, hayatla diğerlerinden daha 
iyi baş edebildiğine dikkat çekiyor: “Eğer 
burada, bizim arkadaşlar arasında küçük 
bir sınav uygulansa, onların  eğitim, çalışma 
ve sağlık konularındaki sorunlarının, başka 
genç arkadaşlara göre çok daha az olduğunu 
görürdük, çünkü biz burada üretici olmayı 
öğreniyoruz. Azim ve kararlılıkla…”116
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STKlar, gençlere başkalarına karşı hoşgörüyle 
yaklaşmak ve farklılıklara saygı duymak 
konusunda çok şey öğretiyor: “Ben hep kendi 
doğrumun doğru olduğuna inanıyordum. 
Farklı bakış açılarına tahammül edemiyordum 
eskiden. Çünkü diyelim ki ben A görüşündeyim, 
B görüşünde olan, görüşünü söylediğinde ‘ya 
nasıl olur, sen yanlış düşünüyorsun’ tartışması 
olurken, şimdi ‘evet onu da dinlemem gerekir’ 
diye düşünüyorum ve dinliyorum da. Onun da 
haklı olduğu noktalar oluyor.”117 Bir başka genç, 
kendindeki değişimi şöyle anlatıyor: “Evvelden, 

KUTU �.�.         TÜRKİYE’DEKİ GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR

Türkiye, 1999’daki büyük depremin ardından, yüzlerce, binlerce gönüllünün seferber olmasıyla ne büyük bir fark 

yaratılabileceğine tanık oldu. O tarihten bu yana, ülkede gönüllü çalışmalar güçlenmeye ve kurumsallaşmaya 

başladı. Özel sektörde “kurumsal sosyal sorumluluk”, kamu kuruluşlarında “iyi yönetişim” ve Sivil Toplum 

Kuruluşları’nda gönüllülük ve sosyal girişimcilik gibi kavramlar benimsenerek, birçok birey, şirket ve sivil toplum 

kuruluşu toplumun sorunlarına çözümler getirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gönüllü 

girişimler vasıtasıyla destek vermeye başladı. Artık eğitimin desteklenmesi için yurttaşlardan bağış toplayan 

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’ndan, ülkenin ciddi bir çevre sorunu olan toprak erozyonu ile mücadele eden 

TEMA’ya, Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı’na kadar birçok gönüllü kuruluş var. Aslında, Türkiye’de Osmanlı 

İmparatorluğu döneminden beri etkin bir şekilde işlevini sürdüren bir “vakıf” geleneği ve birçok vakıf da mevcut. 

1990’larda artmaya başlayan ve 2000’li yıllarda daha da hız kazanan gençlikle ilgili gönüllü faaliyetler, yeni dernek 

ve vakıfların açılmasıyla her gün gelişiyor. Son zamanlarda, gönüllü olma yaşını 18’in altına çekme ve sivil toplum 

bilincini güçlendirme yolunda önemli adımlar atıldı. İlköğretim müfredatında değişiklikler yapılarak, okullarda 

gönüllülük programları uygulanmaya başlandı. Üniversite programlarına, başka gönüllü faaliyetleri de içeren, 

seçmeli Toplumsal Duyarlılık Projesi dersleri ilave edildi. Avrupa Birliği’ne katılım süreci de, Türkiye’de gençliğin 

gönüllü çalışmalarına yeni bir boyut getirdi. Günümüzde birçok genç ülke dışındaki STKlarda gönüllü olarak 

çalışıyor. Devlet organları ve STKlar, gönüllü hizmetlerde çalışmanın gençlere birçok fırsat sağladığı konusunda 

hemfikir. Türkiye’de gençlik tarafından kurulan en büyük iki gönüllü “ordusu”:  Kızılay ve Çevre Gönüllüleri Vakfı.

Kızılay- 1868 yılında, yaralı ve hasta Osmanlı askerlerine yardım derneği olarak kurulan Kızılay’ın hem Türkiye hem 

ülke dışında yardım faaliyetleri sürdüren dev bir gönüllü ağı var. 2003’te yalnızca iki şubesinde gönüllü çalışmalar 

yapılırken, bu sayı 2007’de toplam 649 şubede faaliyet gösteren 207.000 gönüllüye ulaştı. En yaşlı çalışanın 40 

yaşında olduğu Gençlik ve Gönüllü Organizasyon Bölümü, “Sen Yoksan Bir  Eksiğiz” sloganı ile daha fazla genç 

insana ulaşmaya çalışıyor. Kızılay Gençlik Bölümü, yardım faaliyetlerini destekleyen gençlere örnek oluşturuyor.

Çe�re Gönüllüleri- Bir gençlik sivil toplum kuruluşu olan Çevre Gönüllüleri, gençliğin enerjisini sosyal projelere 

dönüştürmek amacıyla kuruldu. Gençlerin liderliğinde projeler üreten Çevre Gönüllüleri, farklılıklara karşı saygılı, 

sorumlu ve motivasyon sahibi gençlerden oluşan bir ağ kurmaya çalışıyor. Bu kuruluş, üniversitelerde sosyal 

kulüp ve öğrenci toplulukları bünyesinde örgütleniyor; 73 üniversitede 13.000 gönüllü ile çalışıyor. Halen, eğitime 

destekten, yoksullukla mücadele, sağlık eğitimi, demokrasi ve girişimciliğe kadar toplam 375 sosyal sorumluluk 

projesi yürütüyor. Gençler için staj, danışmanlık ve burs olanakları da sağlıyor. 

‘ben bu insanlarla oturduğum masayı iki dakika 
için bile paylaşmam’, derdim. Şimdi hayatımı 
bile paylaşmaya başladım ve onlara karşı ön 
yargılarım yok oldu.”118

Bir diğer genç kız ise, haklı olarak, şu saptamayı 
yapıyor: “Gençliğin, birşeyleri değiştirme gücü-
ne sahip olduğuna inanması gerekiyor. Bir 
çalışma yaptıktan sonra geri beslenme alsınlar 
ki motive olabilsinler. Eğer gençler işe yaramaz 
olmadıklarına inanırlarsa, daha çok çalışırlar.”119. 
STKlar, bu tür örgütlenmelerde gönüllü veya 
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20.000 kişi yararlandı.120  Gençlerin katıldığı 
bu tür projeler, Avrupa Birliği sürecinin 
Türkiye üzerinde yarattığı dinamik etkileri 
yansıtıyor.121

Gençliğin Durumu Araştırması’na katılan genç-
lerin yalnızca %4’ünün STK üyesi olduğundan 
daha önce söz etmiştik. Türkiye’deki STKların 
henüz kapasitelerini geliştirme süreci içinde 
olmaları, bu katılım oranının düşüklüğünü 
açıklayabilir. Ayrıca, uluslararası boyutun 
öne çıktığı STK projelerinde, yeterli düzeyde 
bilgisayar kullanabilen ve daha önemlisi, 
yeterli düzeyde İngilizce konuşabilen daha 
eğitimli gençler avantajlı durumda oluyor. 
Oysa, Türkiye’de yayınları özgün dilinde takip 
edebilecek düzeyde yabancı dil bilen genç-
lerin oranı yalnızca %28,4.122 Bölgesel farklar 
da unutulmamalı. Ulusal Ajans projelerinin 
kentlere göre dağılımına baktığımızda, büyük 
ve küçük kentler ve Doğu ile Batı arasında 
ciddi farklar olduğunu görüyoruz. (Bkz. Kutu 
5.6)

 KUTU �.�.    ULUSAL AJANS PROJELERİNİN KENTLERE GÖRE DAĞILIMI 

profesyonel olarak çalışan gençleri girişimci 
bireylere dönüştürebiliyor. Bu, katılımcı 
bireylerin, çevresel ve sosyal kalkınma proje-
leri vasıtasıyla, toplumu bilinçlendirmelerine 
yardımcı olurken, aynı zamanda vizyonlarını 
genişletmelerine de katkıda bulunuyor. 
STK çalışmaları yoluyla toplum yaşamına 
aktif olarak katılma fırsatını bulan gençler, 
çabalarının sonuçlarını gördükçe daha 
fazla motive olduklarını ve ‘daha başka 
neler yapabiliriz?’ diye kendilerine sormaya 
başladıklarını söylüyorlar. 

Çalışmalarıyla herkese fırsatlar yaratan bu 
faal gençleri çoğunluğa dönüştürmek için 
STKlarla birlikte çalışan kamu kuruluşları da var. 
Uluslararası kaynaklar bu kamu kuruluşlarına 
ciddi düzeylerde katkı sağlıyorlar. Örneğin, 
Avrupa Topluluğu Programları çerçevesinde 
yürütülen Gençlik Programları’nın Türkiye’deki 
uygulayıcısı olan Ulusal Ajans’ın desteğiyle, 
2003-2007 yılları arasında gençler tarafından 
organize edilen 1.476 projeden yaklaşık 

Kaynak: Ulusal Ajans 
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Gençlerin sosyal yaşama katılımını arttırmak, 
Türkiye’de son yıllarda daha da yaygınlaştığı 
görülen dışlanma olgusunun azaltılması ve 
ortadan kaldırılması için en önemli araçlardan 
biri. De�let, belediyeler, STKlar �e özel sektör 
gençlere ücretsiz sosyal faaliyet alanları 
yaratmaya de�am etmeli �e bu tür sosyal 
etkinliklere en fazla ihtiyacı olan yoksul 
gençler için kurslar açmalı. Bu faaliyetleri, 
kursları ve çalışmaları daha iyi tanıtmanın 
yolları bulunmalı. Gençleri sigara, uyuşturucu 
ve alkol tüketimi, suç ve şiddetten uzak 
tutmak için en popüler TV kanallarında ve 
çok sayıda gencin bu tür tehlikelere karşı 
korunmasız olduğu mahallelerde daha yoğun 
bilinçlendirme kampanyaları sürdürülmeli.

Katılımı arttırmak için, STKların, destek 
mesajlarını yalnızca gençlere değil, onların 

KUTU �.�.      GENÇLİK MECLİSLERİ, GENÇLERİN YAŞADIKLARI KENTLERDEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE   
       KATILIMI KONUSUNDA EN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ 

1997 yılından beri UNDP tarafından desteklenen Yerel Gündem 21 (YG21) Programı kapsamında, Türkiye’nin 
hemen hemen tüm illerinde, toplam 73 gençlik meclisi ve 35 gençlik merkezi kuruldu. 

YG21 Programı’nın genel amacı, sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılmasını ve yerel yatırımlar 
üzerinde etkili olmasını sağlayarak ve gönüllü hizmet projeleri yoluyla aktif yurttaşlığı teşvik ederek, yerel 
yönetişimi güçlendirmek. YG21 sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilir bir çevre için gençler arasında ortaklıklar 
geliştirmeyi, gençlerin hükümet organları, yerel yönetimler ve özel sektörle ortaklıklar kurmasını kolaylaştırmayı 
ve uluslararası gençlik faaliyetlerine katılımlarını arttırmayı hedefliyor. 

Gençlik meclisleri, bir dizi proje yoluyla, yerel yönetişimi güçlendirmede dikkate değer bir ilerleme gösterdi. 
Ülkedeki yerelleşme ve demokratikleşme sürecinin yanı sıra, Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecini de hızlandıran 
sosyal dönüşüm olgusunu tetikleme potansiyeline sahip olduklarını açıkça ortaya koydular. Gençlik meclisleri, 
2003’te ‘Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu’nu kurdular. Bu program çerçevesinde ülkenin dört bir 
yanında yerel kadın meclisleri de kuruluyor.  

Yerel Gündem 21 Programı, yerel yönetimlerle ilgili yeni mevzuat üzerinde de doğrudan etkili oldu. YG21 süreç-
lerinde, kent çapında katılımın ana platformunu oluşturan “Kent Konseyleri”, Temmuz 2005’te yürürlüğe giren 
yeni ‘Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesine dahil edildi. 

YG21 Programı’nın son mevzuat üzerindeki etkisi, özellikle mahallelerde sivil katılımcı süreçleri, belediye 
komisyonlarını, kamu hizmeti sunumunu ve yerel “yönetişimi” teşvik eden diğer hükümler ile ilgili konularda 
başka önemli maddelerin ‘Belediye Kanunu’na eklenmesiyle de görüldü.

ailelerine de ulaştırması gerekir. Bu hedefe 
ulaşmak, gençliğin sivil ve siyasi katılımının 
önüne ailelerin koyduğu engelleri aşmakla 
yakından ilgili. Özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da gerçekleştirilen odak grup 
toplantılarında, bu bölgelerde çalışan STK 
temsilcilerinin sık sık her evi bilfiil ziyaret 
edip, gençleri çalışmalara dahil etmek için, 
gençlerin yanı sıra ailelerini de ikna etmek 
zorunda kaldığı dile getirilmişti. Ama tüm 
zorluklara rağmen, STK gönüllülerinin de 
belirttiği gibi, “Çalışmalara katılan gençlerin 
hayatlarındaki değişimi ve her birinin kendi 
çevresini dönüştürmesini görmek, tüm bu 
yorucu çalışmalara değiyor.” Gençlere fırsatlar 
sağlayan STK projelerinin iyice değerlendirilip 
bunlardan dersler çıkarılması, katılım konu-
sunda ilgiyi ve iyi uygulama örneklerini 
arttırabilir.
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KUTU �.8.         GENÇLER İÇİN ‘TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ’ 

Üniversite gençliğini ülkenin genel toplumsal yaşamına aktif olarak dahil etmeyi amaçlayan üniversitelerin 
başarılı programlarının bir örneğini, Sabancı Üniversitesi’nin, diğer 13 üniversite ile iş birliği içinde yürüttüğü, 
‘Toplumsal Duyarlılık Projeleri’ (TDP) oluşturuyor. TDPler, öğrencilerin sivil toplumda aktif roller üstlenerek, 
katılımcı demokrasi olgusunu bizzat yaşayarak öğrenmesini sağlıyor; katılan öğrenciler sorunlara çözümler arıyor; 
ulusal ve ulaslararası STKlar ve devlet kurumları ile iş birliği içinde çalışıyor. 

İnsanların kendilerine yönelik farkındalıklarını sağlamak  için gerekli araçları temin etmek üzere tasarlanmış olan 
TDPlerde topluma ve dünyaya karşı bireysel sorumluluk vurgulanıyor. TDPler, yoksulluk-gelir dağılımı, sağlık, 
eğitim, bilgiye erişim, cinsiyet eşitliği, insan hakları ve çevre arasındaki bağlar üzerinde odaklanarak, katılımcı ve 
demokratik değerlerin içselleştirilmesi için çalışıyor (http://cip.sabanciuni�.edu). TDP öğrencileri, her yaz ve kış 
yarıyıl tatillerinde, Güneydoğu ve Güneybatı Anadolu’da ‘kendini keşfetme’ projeleri düzenliyorlar. TDP öğrencileri, 
başka üniversitelerden öğrencilerle ve iki haftalık projenin gerçekleştirildiği bölgedeki gençlerle birlikte, dışlanmış 
çocuklara temel haklarını öğretiyor ve yaratıcılığa dayanan faaliyetler yoluyla onların öz saygılarını geliştirmeye 
çalışıyorlar. TDP yönetici ekibi, gençler için cinsiyet eşitliği bilincini geliştirmeye yönelik eğitim programlarını da 
koordine ediyor. UNDP destekli bu program, yerleşik  kalıpları kırmaya ve cinsiyet eşitliğinin temellerini oturtmaya 
yönelik bir dizi interaktif etkinliklerden oluşuyor. Bu programı alan gençler, edindikleri eğitimi akranlarına 
aktarıyorlar.

TDPler, bizzat öğrencilerin kendileri tarafından başlatılmak üzere tasarlanmış bir program. Öğrenciler ekip 
arkadaşları ile birlikte, çalışacakları kuruluş ile iş birliği yaparak projelerini planlıyorlar ve öğrenci denetmenlerinin 
rehberliği altında bunları gerçekleştiriyorlar. Projeler, belli bir müfredat çerçevesi içinde, ama bireysel katkılara da 
yer açarak, oluşturuluyor; böylece projenin her üyesi projeyi kişisel olarak sahipleniyor.

Son olarak, gençlerin temel düzeyde  
katılımını sağlamak için STKları kullanırken 
ortaya çıkabilecek bazı potansiyel sorunların 
da altını çizmek gerekiyor. Sivil toplum 
faaliyeti, tanımı gereği, vatandaşların özgür 
girişimine dayanır; dolayısıyla kültürel ve siyasi 
eğilimlerin mevcut durumunu yansıtması 
kaçınılmaz. Türkiye’de STKlar, diğer örgüt ve 
kurumlara göre, kuşkusuz daha demokratik 
bir şekilde yönetiliyor ve kadınlarla gençlere 
daha çok kucak açıyor. Bununla birlikte, 
katılımcılık konusunda toplumun genel sosyal 
sorunlarına benzer sorunlar ve dezavantajlı 
gençler açısından kırılması güç olan hiyerarşik 
yapılanmalar, STK sektöründe de mevcut. 
Gençlerin STK faaliyetlerine katılımında, 
başka alanlarda ve mekanizmalarda ihtiyaç 
duyulan ihtiyata, aşırıya kaçmayan bir 
yönlendirmeye ve teşviğe gerek olmadığını 
söylemek fazla iyimserlik olur. Kaldı ki, bazı 
STKlar toplumda katı hiyerarşik yaklaşımları 
veya aşırı gelenekçi eğilimleri güçlendirmek 
amacıyla kurulmuş durumda. Gençlik de, 
bu tür STKların hedefi haline gelebilir veya 
onların çekim gücüne kapılabilir. Dolayısıyla, 

bu sivil toplum kuruluşlarının faaliyet 
gösterdiği genel kurumsal ortamlar faaliyetler 
açısından rekabete açılmakla kalmamalı, daha 
da önemlisi, STKların birbirleriyle ortaklıklar 
kurması teşvik edilmeli. Bazı  STKların değişik 
faaliyetler veya sosyal kesimlerin içinde tecrit 
olması, bu kuruluşlardan gençlik katılımı 
alanında beklenen etkiyi ortadan kaldırır. 
STKların, bağımsızlıklarından ödün vermeden, 
gençleri ve kadınları çalışmalarına dahil edip, 
onları üye yapma yetenekleri ölçüsünde, 
devlet kaynaklarından destek sağlamaya 
ihtiyaçları var. 



Bölüm 6
    GELECEK VİZYONU



“Sorunları, onları yaratırken kullandığımız düşünce 
yöntemiyle çözemeyiz.”

Albert Einstein
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BÖLÜM � GELECEK VİZYONU

�.�.    Türkiye’de yeni bir atılımın tam zamanı   

Türkiye’nin önünde, bugünün genç kuşağını 
2023 yılı ve ötesinin mücadelelerine ha-
zırlamak için 15 yıllık bir demografik fırsat 
penceresi var. 2023’e ulaşıldığında, Türkiye 
nüfusunun yaklaşık %70’i çalışma çağında  
olacak ve azalan bir hızla da olsa, ülkenin 
çalışma  çağındaki nüfusu 2040 yılına kadar 
artmaya devam edecek.123 Nüfus artış 
hızı düşerken, çalışma çağındaki nüfusun 
artmaya devam etmesi durumunda oluşan 
bu demografik dönüşüme “demografik fırsat 
penceresi” deniyor. Böyle bir olgu, bir ülkenin 
tarihinde ancak bir kez rastlanan bir “fırsat”. 
Bugünün gençleri, 2023 yılına gelindiğinde 
ülkedeki karar alıcıların ve uygulayıcıların 
çoğunluğunu oluşturacaklar. Dolayısıyla 
Türkiye’nin, gençlerini önümüzdeki 15 yılın 
zorluklarına hazırlamak üzere, büyük ölçüde 
bilgi ekonomisinin gerektirdiği düzeydeki 
becerileri kapsayan gelişmiş yeteneklerle 
donatmak için çok daha yoğun yatırımlar 
yapmaya şimdiden başlaması gerek.

Türkiye,  kuruluşundan  beri   kalkınma  ve   
gelişme yolunda dev adımlar attı. Türkiye 
Cumhuriyeti, 1923 yılında kurulduğunda, 
Kurtuluş   Savaşı ve öncesinde yıllar süren savaşlar  
yüzünden  kaynaklarını  yitirmiş   durumdaydı.  
O tarihte nüfusu 13 milyondu ve bunun %75’i 
kırsal bölgelerde yaşıyordu. Kuruluşundan 85 
yıl sonra, 2008’de, Türkiye nüfusu 70 milyonun 
biraz üzerinde ve bunun yalnızca %30’u 
kırsal alanlarda yaşıyor. Kentleşme devam 
ediyor. 1920’lerde okur   yazar oranı yalnızca 
%10 iken, bugün nüfusun  %10’u okur yazar 
değil. 1923-24 okul döneminde, tüm eğitim 
seviyelerinde toplam 360 bin öğrenci vardı124 
ve Türk üniversitelerinden yalnızca 321 
öğrenci mezun olmuştu. Bugün ise, eğitim 
sistemi içinde o yılların toplam nüfusu kadar 
öğrenci yer alıyor. Her yıl üniversitelerden 
350 bin öğrenci mezun oluyor. 1920’lerde 

ortalama yaşam süresi 35 yıl iken, şimdi iki 
katına çıkarak 70’e ulaştı. 1920’lerde pek 
az sanayi vardı. İmalat sanayi, ulusal gelirin 
yalnızca %2’sini oluşturuyordu. Bugün Türkiye 
100 milyar doları aşan ihracatıyla, önemli bir 
sanayi ürünleri ihracatçısı.125 1923’te, bin kişi 
başına 1,1 telefon ve 0,3 otomobil düşüyordu. 
Bugün, nüfusun üçte birinden fazlasının cep 
telefonu var ve her bin kişiden 65-70’inin 
otomobili olduğu tahmin ediliyor. 

Türkiye’nin son dönemlerdeki ekonomik 
büyümesi, OECD ülkeleri arasında birinci 
sırada. Türkiye ekonomisi, 2002-2007 yılları 
arasında, 24 çeyrek dönemdir kesintisiz olarak 
büyüdü.  Kişi başına gelir, 7.000 dolar, Gayrisafi 
Yurtiçi Hasıla da 500 milyar dolar düzeyine 
yaklaşıyor.  Bu rakamların da gösterdiği gibi, 
cumhuriyet’in kuruluşundan beri Türkiye 
muazzam bir ilerleme kaydetti.

Ancak, 100. yıldönümünü kutlayacağı 2023 
yılına doğru ilerlerken, Türkiye gittikçe daha 
uluslararası hale gelen ve küreselleşen bilgi 
ekonomisi çağında, güçlü potansiyelini 
verimli bir şekilde kullanmak ve hedeflediği 
kalkınma ve refah seviyesine ulaşmak için, 
gündemindeki birçok önemli sorunu çözmek 
zorunda. Yalnızca  ekonomik büyüme illa  
yaşam  kalitesi göstergelerinde artış sağla-
mıyor.  Artan tüketim, daha çok veya daha iyi 
telefonlara,  arabalara ve televizyonlara sahip 
olmak, kendi başına daha güzel bir toplum 
veya daha fazla mutluluk yaratmaya yetmiyor. 
Ekonomik büyüme sağlanırken; İnsani 
Gelişme, gelir dağılımı, sosyal dayanışma, 
bireysel ve toplumsal güvenlik ve insan hak-
ları gibi konulara gereken önceliğin veril-
mesi gerekiyor. Bu, aynı zamanda büyüme ve 
kalkınmanın sürdürülebilirliği için de gerekli. 

Dolayısıyla, 2023 yılına  yönelik bir  projeksiyon 
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verileri – medium variant). 2040 yılında, 15-64 
yaş arası, yani çalışma yaşındaki nüfusun en 
üst noktaya ulaşarak, 64,8 milyon kişi olacağı 
hesaplanıyor. Bu tarihten sonra, bu nüfus 
grubunun sayısı azalmaya başlayacak ve 65 
yaş üstü kişiler, toplam nüfus içinde yüzdesi 
artış gösteren tek grup olacak. Yaşlı bağımlılık 
oranı hızla yükselerek, 2020’deki tek haneli 
rakamdan, 2050’de %18’e varacak.

15-24 yaş aralığındaki gençlerin sayısı 2010’da 
13,7 milyonla tepe noktasına vardıktan 
sonra, azalmaya başlayacak. Cumhuriyet’in 
100. yıldönümünde Türkiye’de, 15-24 yaşları 
arasında 13 milyon 600 bin genç yaşıyor 
olacak.128 Gençler, nüfusun giderek daha küçük 

�.2.      Genç nüfus 20�0’dan itibaren azalmaya başlayacak

(MDGs/Millennium Development Goals) ulaşma 
taahhüdünde bulunduysa, Türkiye’nin de, Binyıl 
Kalkınma Hedefleri’nin yanı sıra, kuruluşunun 
100. yıldönümü için ortaya koyduğu vizyonu 
gerçekleştirmek  için  geniş  kapsamlı  bir  dizi  
kesin hedef belirlemesi gerekiyor. Devlet kurum-
larında bu konuda şimdiden yoğun çalışmalar 
sürüyor. Örneğin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Raporun bu 
bölümünün hazırlanmasına da yardımcı 
olan “2023 Vizyonu” üzerinde çalışmalarını 
sürdürüyor.

KUTU �.�.      BİNYIL KALKINMA HEDEFLERİ 

Eylül 2000’de Birleşmiş Milletler  Binyıl (Milennium) Zirvesi’nde bir araya gelen 191 ülke, 2015 yılına kadar, 
yeryüzünde yoksulluğu yarıya indirme hedefini de içeren Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için çalışacaklarına 
söz verdi. Bu hedefler şunlardı: 

1. Aşırı yoksulluğu ve açlığı yarıya indirmek;
2. Herkes için ilköğretim sağlamak;
3. Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadının güçlendirilmesini sağlamak;
4. Beş yaş altı çocuk ölümlerini üçte iki oranında azaltmak;
5. Doğum sırasındaki anne ölümlerini dörtte üç oranında azaltmak;
6. HIV/AIDS, sıtma ve tüberküloz hastalıklarının yayılmasını durdurmak;
7. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak; 
8. Yardım ve ticareti arttırma ve borç kaldırma hedefleri dahil olmak üzere, kalkınma için küresel bir 
ortaklık kurmak.

yapmak, daha da parlak bir gelecek yaratmayı 
engelleyen eksiklikleri görmemize yardımcı 
olabilir. Projeksiyonlar, bilgiye dayanan vizyonlar 
oluşturmayı kolaylaştırır. Vizyonlar,  belirli 
hedeflere ulaşmak için, öncelikleri belirginleş-
tiren  uygun s tratejilerin  uygulanmasına   yardım-
cı olur. Açıkça belirlenmiş öncelikler, karar alıcı-
ların ve siyasi liderlerin STKları, medyayı ve genel 
kamuoyunu harekete geçirmesini kolaylaştırır. 
Ulaşılmak istenen hedefler iyi tanımlanmışsa, 
ilerlemelerin izlenmesi de kolaylaşıyor. Araların-
da Türkiye’nin de bulunduğu 191 ülke, nasıl 
2000 yılındaki Binyıl (Millennium) Zirvesi’nde 
bir araya gelerek Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne 

Türkiye’nin nüfus artış hızı, azalan doğurganlık 
ve doğum oranları sonucunda yavaşlıyor. 
1970’lerde ortalama doğum oranı %3,5’ti, 
bugün %1,26. 1970’lerde kadın başına 
doğurganlık oranı %5,1 iken, günümüzde 
%2,2’ye düştü. Azalan doğum oranlarına 
rağmen, 1970’lerden bu yana, Türkiye’nin 
nüfusu iki kat arttı ve artmaya devam edecek, 
ancak daha yavaş bir hızla. 126  Yüksek nüfus 
artış hızları artık geçmişte kaldı ve bu, geriye 
döndürülmesi mümkün olmayan bir süreç. 
Bu sürecin doğrudan bir sonucu, nüfusun yaş 
yapısındaki kaçınılmaz değişim.127

2040 yılına gelindiğinde, Türkiye nüfusunun 
96,8 milyona ulaşması bekleniyor (BM 2006 
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bir oranını oluşturacak, 2050’de bu oran %12’ye 
gerileyecek. 2040 yılına gelindiğinde, ülkedeki 
65 yaş üstü nüfus, 15-24 yaş arası gençlerden 
fazla olacak. Bu durum çok hızlı gerçekleşecek. 
Böylece, 2023 yılında Türkiye ‘orta yaşlı’ bir ülke 
olacak. Bu nedenle, 2023’te orta yaşlı nüfusun 
çoğunluğunu oluşturacak olan bugünün 
gençlerinin sorunlarına eğilmek bir zorunluluk. 

Önümüzdeki yıllarda yaşlı bağımlılık oran-
larında ortaya çıkacak elverişli durum, devlete 
fırsatlar sunduğu kadar sorunlar da yaratabilir. 
Eğer Türkiye bu fırsat penceresinden akıllıca 
yararlanmazsa, daha sonra artacak olan yaşlı 
bağımlılık oranları, sosyal dengeleri sarsabilir. 
Eğer yeterli düzeyde istihdam fırsatları yaratılırsa, 
nüfusun daha büyük bir bölümü gelir getiren 
bir iş sahibi olur. Vergi tabanı genişler ve 
sonucunda kamu tasarrufları artar. Kamu eğitim 
harcamalarının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’daki 
payı sabit kalsa bile, eğitimin ortalama kalitesi 
büyük olasılıkla yükselir. Eğer yetişkinler iş güç 
sahibi olurlarsa, çocuklar daha uzun süre eğitim 
sisteminin içinde kalır ve ileride daha iyi iş gücü 
piyasası fırsatlarına kavuşmayı ümit edebilirler.129 
Ama eğer bu fırsat  kötü yönetilirse, arkasından 
işsizlik, yoksulluk ve sosyal huzursuzluk baş 
gösterebilir. İstihdam açısından baktığımızda, 
Türkiye nüfusunun eğitim düzeyi yükseltilmez 
ve faal nüfusuna çağdaş iş gücü piyasasının 
gerektirdiği beceriler kazandırılmazsa, bu “fırsat 
penceresi”, (Raporun 4. Bölüm’ünde açıklandığı 
gibi) kolaylıkla bir işsizlik kabusuna dönüşebilir.

Halen Türkiye nüfusunun yaklaşık %70’i kentsel 
alanlarda yaşıyor. Kentsel nüfus 1970’te 14 
milyon iken, günümüzde 48 milyona ulaştı. 
Türkiye’nin kentsel nüfusu ilk kez 1980’lerin 
başında kırsal nüfusu geçti. 1990 ile 2000 yılları 
arasında, ülkenin kentli nüfusu yaklaşık dokuz 
milyon arttı. 1990-2000 arasındaki bu artışın 
yarısı, doğrudan kırsal kesimden kente göç 
nedeniyle meydana geldi. Köyden kente göç, 
temelde bir genç nüfus olgusudur. Türkiye’nin 
genç nüfusunun üçte ikisi, yani 7 milyon 
800 bin kişi, kentsel alanlarda yaşıyor. Bunun 
bir nedeni, genç kişilerin tek başlarına veya 
genç ailelerin küçük çocuklarıyla kentlere göç 

etmesinden kaynaklanıyor. Daha yaşlı insanlar 
genelde oldukları yerde kalıyorlar. (Türkiye’de 
kırsal alanlarda yaşlı nüfus artışı şimdiden 
görülmeye başladı). Bu olgu da, gençlik 
sorunlarına acil öncelik getiren bir durum. 
Eğer sorunlar bir an önce gerektiği gibi ele 
alınmazsa, bu gençlerin çoğu hiçbir fırsata 
kavuşamadan büyüyecek ve kentlerdeki 
sosyal huzursuzluk ülke çapında artacak.130 Bu 
alandaki ihmal, gençler arasındaki eşitsizlikleri 
kuşkusuz daha da derinleştirir ve onların 
kendi potansiyellerini tam anlamıyla kullanma 
yeteneklerini daha da kısıtlar. 

Gelecekte kırsal alanlardan kentlere göç, 
geçmişte olduğu kadar yoğun olmayacak. 
Kırsal alanlara yönelik politika tasarlayanlar için 
bu durum bir miktar rahatlama sağlayabilir. 
Dahası, kırsal alandaki doğurganlık oranları da 
geçtiğimiz 50 yılda hızla geriledi ve böylece, ül-
ke genelindeki toplam doğurganlık oranındaki 
azalmaya  katkıda bulundu.131 Türkiye’nin Do-
ğu ve Güneydoğu bölgeleri yıllardır sürekli 
dış göç veriyor.  Bu bölgelerin nüfusu artık 
toplam nüfusun %10’undan azını oluşturuyor. 
Az eğitimli, vasıfsız kitlelerin kırsal bölgelerden 
kentlerin varoşlarına akın etmesi yolundaki 
korkulu senaryo artık fazla olasılık taşıyan bir 
senaryo değil. 

Geleceğin demografik eğilimlerini genel olarak 
şöyle özetleyebiliriz.132

•  Nüfus artış hızı yavaşlamaya devam edecek. 
Nüfus artış oranının 2025 yılına kadar %0,8’e 
düşmesi bekleniyor.

•  Doğum oranı da düşmeye devam edecek. 
2025’e gelindiğinde %1,5 olması bekleniyor.

•  Genç nüfus azalmaya devam ediyor olacak.
•  2025’ten itibaren ülke politikaları yetişkinler 

ve yaşlılar üzerinde odaklanmaya başlayacak.
•  Yaşlanan nüfustan ötürü ölüm oranları 

yükselecek. 2025’e gelindiğinde %0,8 olacak.
•  Çocuk ölümleri oranı düşecek ama 2025’te 

birçok gelişmiş ülkeye kıyasla hala yüksek 
olacak.
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�.�.      Birinci öncelik: Eğitim 

İnsanları yeterli zihinsel kapasite, eleştirel ve 
yaratıcı düşünme, bilgisayar okuryazarlığı, 
matematik ve yabancı dil bilgisi gibi becerilerle 
donatan kaliteli bir eğitim, hızla değişen 
dünyamızda temel bir şart. Yalnızca öğrenci 
sayısını arttırmak doğal olarak yeterli değil. Asıl 
mücadele, daha verimli ve adil eğitim sistemleri 
geliştirmek ve herkesin kaliteli eğitime erişme-
sini garanti etmek için verilmeli. Türkiye’nin, 
2020 yılına kadar çalışma yaşına gelecek 12 
milyon genç insanı için sağlayacağı eğitimin 
hem niceliği hem niteliği çok önemli sorunlar. 
Mevcut okullaşma düzeylerini muhafaza 
edebilmek bile ek kaynaklar gerektiriyor. Daha 
önceki bölümlerde vurgulandığı gibi, kaliteyi 
arttırmadan sayıyı arttırmak, olumlu sonuçlar 
vermiyor. 

Günümüz ekonomileri gittikçe artan ölçüde 
ve yaygın olarak bilgi üzerine odaklanıyor ve 
Bilişim Teknolojileri (BT) hemen hemen tüm 
faaliyet alanlarında ihtiyaç duyulan, yaygın 

1. Tüm uğraşların merkezinde “insanın” yer alması gerektiğini bileceksin. 
2. Bilgi devriminin, onun potansiyelinden faydalanmasını bilen ülkelere, toplumlara ve insanlara daha önce benzeri görülmemiş fırsatlar 

sağladığını kabul edeceksin.
3. Küreselleşen bir dünyada başarıya ulaşmanın her şeyden önce insan yaratıcılığına, insan bilgisine, insan üreticiliğine, insan icatlarına ve 

yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine dayanan insan becerilerine odaklandığının bilincinde olacaksın.
4. İnsanların eğitimine ve sağlığına yatırım yapmayı, araştırmayı ve yaşam boyu eğitim ve öğrenimi teşvik eden ve bunlara öncelik veren 

hükümetlerin, küreselleşme sürecinin avantajlarından en fazla yararlanan yönetimler olduğunu fark edeceksin.
5. Dijital alanda açılan uçurumların daha da derinleşmesini önlemek için, dijital devrimin dünya çapında insancıllaştırılması konusunda 

kararlı olacaksın. 
6. Teknolojik gelişme ile bilimsel gelişme arasında bölünmez bir bütünlük olduğunu kabul edeceksin. Bugünün bilim dünyası, geleceğin 

Araştırma ve Geliştirme kapasitesini yaratacaktır.
7. Yeni bilgi teknolojilerinin İnsani Gelişme’yi üç şekilde etkilediğini bileceksin. Bu yollar:

a. insan kabiliyetinin, yaratıcılığının ve bilgisinin geliştirilmesi;
b. ekonomik büyüme yaratan verimliliğin arttırılması ve
c. küçük miktarlarda yatırımlarla, büyük istihdam olanakları yaratılmasıdır.

8. Yirmibirinci yüzyılda, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini ölçme kıstasının, artık    yetişkinlerin “okuryazarlık oranı” değil, “bilgisayar okuryazarlığı 
oranı” olduğunu aklında tutacaksın.

9. Güney-Güney iş birliğinde en iyi ve en ümit vaat eden alanın “dijital çağı insancıllaştırmak” olduğu konusunda ikna olacaksın. Güney 
kürenin başarılı ülkeleri tarafından yaşanan tecrübeler, diğerleri tarafından da yararlı bir şekilde paylaşılabilir.

10. Yoksullukla mücadelede, UNDP’nin en prestijli amiral gemisinin adının  “İnsani Gelişme” olduğunu asla unutmayacaksın ve haritanda 
“İnsani Gelişme”yi ana yol olarak takip edeceksin.

Üner Kırdar, 2007

olarak kullanılan ve daha fazla beceri gerektiren 
sistemler olarak öne çıkıyor. Tek tek sektörlerin 
ötesinde, küreselleşen bilgi ekonomisi baskın 
hale geliyor ve her alanda derin dönüşümlere 
öncülük ediyor. Tarihte ilk kez, içinde yaşadığı-
mız dünyayı derinden etkileyen büyük 
değişimin çarpıcı özelliklerini ve muazzam 
çerçevesini görebiliyoruz. Bilim, gitgide daha 
doğrudan ve daha kapsamlı olarak üretimin 
ve genel olarak tüm ekonomik faaliyetlerin 
içine giriyor. Tatmin edici ve iyi kazanç getiren 
bir iş sahibi olmak için yükseköğrenim görmek 
gittikçe daha önem kazanıyor. Önümüzdeki 20 
yıl içinde, dünyada mevcut olan mesleklerin 
yarısının günümüzdeki uygulama biçimleri 
ile ortadan kalkabileceği ve bilgi yönetimi ile 
BT’nin yanı sıra, çevre, ileri üretim yöntemleri 
ve insan kaynakları yönetiminin ana büyüme 
alanları haline geleceği öngörülüyor.133 Tüm bu 
gelişmeler, daha uzun süre eğitim, daha esnek 
ve süreklilik gerektiren öğretme ve öğrenme 
modellerinin geliştirilmesi anlamına da geliyor.

Özel Katkı      Dijital çağı insancıllaştırmak için on emir
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Ne yazık ki Türkiye’de zorunlu eğitim süresi se-
kiz  yıl.   Halen  ortaöğrenim   okullarında   yaklaşık 
2,4 milyon öğrenci kayıtlı.  Zorunlu eğitimde 12 
yıla geçilirse ve önümüzdeki 10 yıl içinde okul 
çağındaki çocukların, istisnasız herkese eğitim 
sağlanması kriterini oluşturan %95 oranında 
okullaşacağı düşünülürse, yaklaşık 4,8 milyon 
çocuk zorunlu eğitim sisteminin içinde 
olacak. Beş yıllık zorunlu eğitimden, sekiz yıllık 
zorunlu eğitime geçmenin maliyetinin kaça 
çıktığını düşünürsek, 12 yıllık zorunlu eğitimin 
getireceği maddi giderin yaklaşık 30 milyar 
dolar civarında olacağını hesaplayabiliriz. 
Yukarıda da değindiğimiz gibi, bu para büyük, 
ama kesinlikle gerekli ve değerli bir harcama 
olacaktır. Bu kadar büyük masrafa girişirken, 
kaynakların tahsis edilmesinde kırsal-kentsel 
nüfus dengelerini dikkatle hesaba katmak da 
gerekir. Kırsal bölgelerdeki okullar birer birer 
kapanıyor; bazı köylerde okul yılına yalnızca 
iki öğrenci ile başlanıyor. Türkiye’de halen 
ilköğretim okullarının %72’si kırsal alanlarda 
iken, ilköğrenim çağındaki toplam öğrenci 
sayısının yalnızca %27’si kırsal bölgelerde 
yaşıyor.134

Bir diğer öncelik, yukarıda da vurgulandığı 
gibi, tüm çocukların erken dönemde, yani okul 
öncesinde kaliteli eğitim almalarını sağlamak 
olmalı. Erken çocukluk döneminde alınan 
eğitimin, çocuğun ilköğrenim ve sonrasındaki 
eğitiminde göstereceği performans üzerinde 
oynadığı rol düşünülürse, erken dönem eğitim 
fırsatının yaygınlaştırılması, kaliteyi ve fırsat 
eşitliğini öne çıkaran bir eğitim sisteminin 
ana bileşenini oluşturuyor. Halen Türkiye, okul 
öncesi eğitimde kayıt oranları açısından, diğer 
OECD ve AB ülkelerinin bir hayli gerisinde yer 
alıyor.135 Hükümet, eğitim yatırımı planlarında 
erken çocukluk eğitimine daha fazla öncelik 
vermeli.  

Yükseköğrenim, önümüzdeki 20 yıl bo-
yunca kilit önem taşıyacak bir alan. Yük-
seköğrenim, insanlara “daha yüksek” bece-
riler kazandırmasının yanı sıra, eğitimin 
her düzeyindeki eğitmenlere, yani 

öğretmenlere, eğitim sağlayan kurumlar. 
Araştırma&Geliştirme (Ar-Ge) sektöründe 
çalışan personel de yükseköğrenim 
kurumlarının yetiştirdiği kilit konumlardaki 
insanlar. Dolayısıyla, Türkiye’nin bir yandan 
yükseköğrenim konusundaki politikalarını 
gözden geçirerek, ortalama eğitim kalitesini 
yükseltirken, diğer yandan çok yüksek nitelikli 
yeni üniversiteler kurması ve yükseköğrenimi 
daha yaygınlaştırması gerekiyor. Üniversitelerin 
araştırma kapasitelerinin güçlendirilmesi, bu 
kapsamda son derece yararlı olur.

Özellikle orta ve yükseköğretimde net kayıt 
oranlarını yükseltmek şart olmakla birlikte, 
bugünden itibaren 2023 yılına kadar yapılacak 
yatırımlar ve uygulamalar, 2023 yılında 
45 yaşını geçmiş bireyleri etkilemeyecek. 
Dolayısıyla, ülkenin projeksiyonlarını kurarken, 
2023 yılında 25-45 yaş aralığında olacak, 
yani bugün 10-30 yaş civarında olan nüfus 
üzerinde odaklanmakta yarar var. Okullaşma 
oranındaki artış, 2015 yılından itibaren etkilerini 
gösterecek, çünkü bugün eğitim sisteminin 
dışında olanların tekrar okula dönme şansları 
yok. Halen Türkiye’de 15-24 yaş arasındaki 
gençlerin büyük bir oranının  eğitimi yetersiz. 
Bununla birlikte, okul sistemi dışında olan 
gençlere yönelik yaygın ve sertifikalı eğitim 
kursları, elektronik öğrenim, uzaktan öğretim 
ve akran eğitimi gibi uygulamalar, 2023 yılına 
kadar nüfusun kapasitesini arttırmada hayati 
bir rol oynayabilir. 

Hızlı değişim, modern yaşamın önemli bir 
özelliği. Hızla değişen ihtiyaçlara uyum 
sağlamak ülkelerin ve insanların başarısı için 
gerekli. Araştırma&Geliştirme alanına yoğun 
yatırım yapan ülkeler, küreselleşme sürecinin 
getirdiği fırsatlardan en fazla yararlanan ve 
küreselleşmenin zararlı etkilerinden kendi-
lerini en iyi koruyabilen ülkeler oluyor. Teknoloji 
insan kapasitesini güçlendiriyor, görece küçük 
yatırımlarla yeni istihdam olanakları yaratıyor 
ve verimliliği arttırarak ekonomik büyümeyi 
besliyor.136 Bu süreçte, ahlaki faktörler ile 
çevre ve iklim üzerindeki etkiler her yönüyle 
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hesaba katılmalı. Öte yandan, çevre ve iklimin 
korunması konuları bilimsel ve teknolojik 
ilerlemenin en uygun hedef alanı olabilir 
ve bu teknolojiler  bilgi ekonomisinin itici 
güçlerinden  biri haline gelebilir.  Hızlı 
teknolojik gelişme ile bilimsel gelişmeyi 
birleştiren ülkeler, bilgi ekonomisi çağının 
liderleri oluyorlar. Araştırma ve Geliştirme 
yatırımları, tüm dünyada 1990’dan bu yana iki 
misli arttı ve bu yatırım harcamalarının %80’i 
kalkınmış OECD ülkelerinden geldi.137 Ama 
Çin ve Hindistan gibi ülkeler de hızla arayı 
kapatıyor. Türkiye’nin Araştırma ve Geliştirme 
harcamaları, yalnızca  birkaç yıl önce, GSYİH’nin 
%0,6’sından %1’ine çıktı ve şu anda 300 milyon 
doların üzerinde. Ancak, Türkiye’nin Ar-Ge 
faaliyetleri, diğer OECD ülkelerinin çoğuna 
ve Çin ile Hindistan gibi ülkelere kıyasla hala 
düşük. Türkiye’nin büyüme ve kalkınma 
hedeflerine oranla da düşük. 

Son zamanlarda bazı genç Türk bilim insanları 
ve mühendisleri bilim ve teknoloji alanında 
önemli başarılar elde ediyorlar. Ancak, bu 
tür gelişmeleri daha düzenli hale getirmek 
için, daha net  belirlenmiş  ve  ulusal  çapta 
bir  bilimsel ve teknolojik yenilik sisteminin 
benimsenmesi  gerekiyor. Bu yapılırsa, araştır-
ma için sanal çevre ve ortamlar yaratılmasına 
olanak sağlayan yeni ve gelişmiş internet 
tabanlı Bilişim ve İletişim Teknolojileri’nin 
(BIT) de yardımıyla, ülkeden dışarıya beyin 
göçü olgusunu  tersine çevirmeye katkıda 
bulunulabilir. Türkiye’nin genç nüfusu, BIT 
devrimine ayak uydurmada, geniş ölçüde 
faydalı olacak şekilde rol alabilir. Yoğun ve 
sertifikalı eğitim programları ve çok sayıda 
Bilişim Teknolojileri şirketlerinin kurulması, 
parlak gelecek vaat eden bu atılımın ilk 
aşamalarında çok önemli rol oynayacaktır.

TÜBİTAK, “2023 Vizyonu” adlı çalışmasında, 
yukarıda bahsedilen stratejik hedefleri genel 
hatlarıyla şöyle sıralıyor:

•  Okul öncesi eğitimde okullaşma oranının  
%50’ye çıkarılması;

•  İlköğretimde okullaşma oranının %100’e 
çıkarılması;

• Ortaöğrenimin zorunlu eğitim sistemine 
alınması ve okullaşma oranının %100’e 
çıkarılması;

•  Yükseköğretimde brüt okullaşma oranının 
%50’ye çıkarılması;

•  Türkiye’deki öğretim kurumlarından alınan 
tüm diploma ve sertifikaların yabancı 
ülkelerde de tanınabilirliğinin sağlanması;

•  Kişi başına düşen Araştırma&Geliştirme 
(Ar-Ge) çalışanı sayısının, OECD orta-
lamasının üzerine çıkarılması ve Ar-Ge’ye 
daha fazla kaynak ayrılması.

Bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik ey-
lem planı, geniş kapsamlı ama her biri 
diğerini bütünleyen, aşağıdaki uygulamaları 
gerektiriyor:

•  Üniversitelere, bilimsel ve teknolojik yenilik 
ve değişim yaratmada daha aktif görevler 
verilmeli, çünkü üniversiteler yeterli mali 
kaynakları ve yasal özerklikleri ile bunları 
yapabilecek kurumlar.

•  Mesleki beceriler kazanmak ve bunları 
ilerletmek daha kolay olmalı. Eğer akademik 
öğretim, gençlere iş deneyimi kazandıran 
ve düzeyi değişik öğrenim alanlarına göre 
değişen  uygulamalarla desteklenirse, çok 
daha verimli sonuçlar alınabilir.

•  Yaygın eğitime de öncelik verilmeli.

•  Eğiticilerin eğitilmesi ve nitelikli Ar-Ge 
personeli yetiştirilmesi, kaliteli yüksek-
öğretimle garanti altına alınmalı.

•  Bilim ve teknolojiye,  nanoteknoloji ve bi-
yoteknoloji gibi geleceğin teknolojilerine 
öncelik verilmeli. 
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na sağlam bir adımla girme avantajından 
yoksun olunca, hem kendinin hem ileride 
kuracağı ailenin çalışma imkanlarını 
geliştirmek için tercihler yapma şansı azalıyor. 
Bu da karşılığında, yetersiz eğitim, düşük 
verimli istihdam ve çalışanların yoksulluğu 
kısır döngüsünü bir kuşaktan  diğerine taşıyıp 
duruyor.”138 

Bazı ülkeler, değişik uluslararası örgütlerin 
de desteği ile, gençliğin istihdam sorununa 
çözümler üretme ve gençlik istihdamı 
politikalarını ulusal kalkınma stratejilerine 
dahil etme yolunda önemli adımlar attılar. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), diğer 
Birleşmiş Milletler örgütleri ve Dünya Bankası 
güçlerini birleştirerek ‘Gençlik İstihdam Ağı’nı 
(Youth Employment Network/YEN) kurdu.139 
Türkiye, gençlik istihdamı konusundaki 
taahhüdünü Şubat 2006’da YEN’in lider 
ülkelerinden biri olmakla gösterdi.140  
Türkiye ayrıca, 2007’de ILO’nun hazırladığı 
ve gençlik istihdamının önemli bir bileşen 
olduğu  ‘Düzgün İş Edinme Ülke Programı’nı 
uygulamayı, prensipte taahhüt etti. Şimdi 
Türkiye’nin, YEN çerçevesinde, gençlik 
istihdamı ile ilgili Ulusal Eylem Programı’nı 
hazırlaması bekleniyor. 

•  Özellikle okul öncesi eğitimde ve yük-
seköğrenimde okullaşma oranları yük-
seltilmeli.

•  Eğitim reformları siyaset üstü olmalı, 
yani hükümet kademesinde yaşanan 
değişimlerden etkilenmeksizin bağımsız 
gerçekleştirilmeli, kurumsallaşmalı, sürekli-
lik  göstermeli ve yeterli düzeyde  Araştırma 
ve Geliştirme imkanlarıyla desteklenmeli.

•  Gerek eğitim müfredatında, gerekse 
öğretmen ve okul yöneticilerinin yakla-
şımlarında, öğrencilere eleştirel, yaratıcı ve 
yansıtıcı düşünme yeteneği kazandırılması 

Daha önce önemle üzerinde durulduğu 
gibi, gençlere istihdam olanakları yaratmak, 
bir ülkenin uzun vadeli ekonomik istikrarı ve 
büyümesi için hayati önem taşıyor. Türkiye’nin 
genel olarak istihdam yaratma, özellikle de 
gençler için istihdam yaratmakta, zorlukları var. 
Gençliğin işsizlik oranı halen %17-18 civarında. 
Esas sorun, Raporun 4. Bölümü’ nde anlatılan 
nedenlerden ötürü, bugünkü işsizlik yapısının 
çok büyük olasılıkla değişecek ve giderek daha 
yüksek düzeylerde baskı yaratacak olması. 

4. Bölüm’de ele alınan konuların yanı sıra, 
bir dizi faktörün daha dikkatle hesaba 
katılması gerekiyor. Son yıllarda artmakta 
olan endüstriyel istihdamın, genel hatlarıyla 
küresel eğilimler düzeyinde sürmesi 
beklenir. Tarımda istihdam azalacak, hizmet 
sektöründe istihdam ise artacaktır. Halen, 
hizmet sektöründeki istihdamın %10’dan 
biraz fazlasını üniversite diploması gerektiren 
finans, sağlık ve öğretmenlik gibi meslek 
alanları oluşturuyor. Bu oran mutlaka artacak. 
Dolayısıyla, yükseköğrenimi büyük ölçüde 
güçlendirmek yine ön plana çıkıyor. 

Gençlerin işsiz kalması, ülkelerin gelecekteki 
refahı ve kalkınması üzerinde çok ciddi olum-
suz etkiler yaratıyor. “Gençler iş gücü piyasası-

teşvik edilmeli; böylece gençler öğren-
meyi öğrenebilmeli ve günümüzün hızla 
değişen dünyasında, değişimlere uyum 
sağlama becerisini kazanabilmeli.

Türkiye’nin 2023’e uzanan kalkınma yolunu in-
şa edecek olan bilgi ekonomisinin itici   gücüne 
uyum sağlayabilmek ve katkıda bulunabil-
mek için eğitim sisteminin; mesleki eğitim ve 
yaşam boyu öğrenme dahil, tüm bileşenleri ile 
ve bir bütün olarak yeniden yapılandırılması, 
kalitesinin yükseltilmesi, rekabetçi hale 
getirilmesi ve herkese ulaştırılması gerekiyor.

�.�.        En kritik konu: İstihdam 
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Türkiye’nin büyük olasılıkla önümüzdeki 
yıllarda ülke dışına kalifiye iş gücü göndermesi 
de bekleniyor. Ekonomik olarak refaha ulaşmış  
ülkeler, dünyanın her yerinden gençleri 
cezbediyor. Bazı gelişmiş ülkeler, göçmenlerin 
kendi toplumlarına entegrasyonu konusunda 
halen sorunlar yaşamakla birlikte, azalmakta 
olan nüfusları nedeniyle, bugünkü  iş gücü 
düzeylerini muhafaza edebilmek için genç 
göçmenler almak zorunda kalacak. Daha fazla 
göçmen işçi almadıkları takdirde, Avrupa, Rusya 
ve yüksek gelirli Doğu Asya ve Pasifik ülkelerin-
de iş gücünün 2005-2025 yılları arasında 43 
milyon azalacağı tahmin ediliyor.141 

Özet olarak, istihdamla ilgili Ulusal Eylem Planı 
aşağıdaki odak noktalarını içerebilir:

• Yoğun ve sertifikalı eğitimler dahil, geniş 
çaplı ve etkin alternatif mesleki eğitim 
projeleri ve uygulamaları ile mevcut  iş 
gücünün vasıflarını arttırmak;

• Değişik bölgelerin farklı potansiyellerini 
dikkate alarak, bölgesel kalkınma ve 
rekabet kutupları yaratmak;

• Yüksek teknolojinin yardımıyla bazı 
geleneksel sektörleri modernleştirmek;

• Ülkenin büyük bölümünde tarımı 
modernleştirmek ve tarım bölgelerinde 
tarım endüstrilerini teşvik etmek;

• Gençler tarafından çok sayıda Bilişim  
Teknolojileri şirketinin kurulmasını teşvik 
etmek;

• Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİleri), 
teknoloji ihtiyaçlarını da görerek, 
desteklemek;

• Dış ülkelerden Ar-Ge işleri almak.

Ülkeler arası ve ülke içinde bölgeler arası 
eşitsizlikler hala milyonlarca insanı, özellikle 
korunmasız gençleri etkiliyor. Gençlerin 
eğitime, bilgi ve iletişim teknolojilerine, sağlık 
hizmetlerine, yeterli yaşam mekanlarına ve 
sosyal katılım olanaklarına erişimi yoksulluk 
yüzünden engelleniyor. Yoksullukla ilgili, yaş 
gruplarına göre sınıflandırılmış istatistikler 
bulunmamakla birlikte, her beş genç insandan 
biri -yaklaşık olarak  tüm dünyadaki gençlerin 
%18’i—günde bir dolardan az; yaklaşık %45’i, 
yani 515 milyon genç ise, günde iki dolardan az 
bir parayla yaşıyor. 142  Tüm dünyada, muazzam 
sayıda “görünmeyen” genç var. Bunlar: ulusal 
ve yerel milis kuvvetlerinde savaşanlar, çok 
genç yaşta evlenip çocuk sahibi olanlar, 
sokaklarda yaşayan gençler ve benzerleri... 
Tüm dünyadaki sokak çocuklarının sayısının 
100-250 milyon civarında olduğu tahmin 

�.�.   İnsancıl bir kalkınma  

ediliyor. 143 18 yaşından küçük seks işçilerinin 
sayısının ise 2 milyondan fazla olduğu tahmin 
ediliyor.144 

Türkiye’de de bölgeler arası ve bölgelerin 
kendi içindeki eşitsizlikler, özellikle AB üyeliği 
çerçevesinde bu eşitsizlikleri azaltmaya yöne-
lik çabaların artmış olmasına rağmen sürüyor. 
TÜİK’in 26 İstatistiki Bölge Birimi’nden oluşan 
2001 yılı verilerine göre, en yoksul üç bölge 
birimi ve bunlara ilişkin endeks değerleri 
(Türkiye=100) şöyle: (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars), 
34. İkinci en yoksul bölge birimi: (Bitlis, Hakkari, 
Muş, Van), 35. Üçüncüsü de  (Batman, Mardin, 
Siirt, Şırnak), 46. Coğrafi açıdan bu birimler 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 
yer alıyor. En yoksul bölgeler arasında Doğu 
Karadeniz ve Orta Anadolu bölgeleri içinde 
yer alanlar da bulunuyor. En zengin üç 
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bölge birimi ise sırasıyla şunlar: (Bolu, Düzce, 
Kocaeli, Sakarya, Yalova), 191; (Izmir),  150; ve  
(Istanbul), 143. Raporun sonundaki Ek Bir, 26 
İstatistiki Bölge Birimi’ne ilişkin kişi başına gelir 
rakamlarını içeriyor.

Gelirin yeniden dağılımı yapılmaksızın 
ekonomik büyüme gerçekleştirmek, eşitsiz-
liklerin yarattığı yoksulluk sorununu çözemez. 
Dünya Bankası’nın yaptığı projeksiyonlara 
göre, eğer beş yıl içinde (2005-2010 arası) 
eşitsizlikte bir değişiklik olmazsa ve tüketimde 
artış sağlanmazsa, Türkiye’de yoksulluk aynı 
düzeyde, yani %27’de kalacak.145 Oysa, eğer 
eşitsizlik yalnızca %1 oranında düşse, yoksulluk 
oranı %24,7’ye gerileyecek. Tüketimde %1’lik 
bir artış, eşitsizlikte %1’lik bir azalma ile 
birleşirse, yoksulluk oranı %22,1’e düşecek.146

Yukarıda da belirtildiği gibi, yoksulluk bir 
paket halinde geliyor.  Kötü beslenmeyi, 
hastalıkları, güvensizliği ve sosyal dışlanmayı 
da birlikte getiriyor ve özellikle çocuklarla 
gençleri etkiliyor.147 Örneğin, yoksul ailelerden 
gelen çocukların -kırtasiye, giyim, ulaşım 
ve bunun gibi giderler yüzünden- eğitim 
alma şansı çok düşüyor. Buğra ve Keyder 
Araştırması gösteriyor ki, ayda 20 dolar gibi 
küçük bir katkıyla, bir ailenin dar bütçesinde 
büyük bir rahatlama sağlamak ve ailenin 
çocuklarını okula göndermesine yardımcı 
olmak mümkün.148  Aynı araştırmaya göre, 
ayda 30-40 dolarlık bir gelir bile hanehalkının 
düzenli öğünlerle beslenmesi için yeterli. Bu 
açıdan ‘Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun (SYDTF) sağla-
dığı yardımlar hayati bir rol oynuyor. Türkiye’de 
yoksullukla mücadele eden çok sayıda kuruluş 
var. Yukarıda bahsettiğimiz SYDTF, Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), 
Sağlık Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu 
(Yurt-Kur) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü en 
önde gelenlerinden. Çoğu durumda kendi 
yardım ve destek örgütleri olan bakanlıklar 
ve büyük genel müdürlükler gibi diğer devlet 
kurumlarının yanı sıra, çocukların eğitimi, 
yurtlara öğrenci yerleştirme, gıda, yakıt ve 

harçlık yardımı gibi konularda destek sağlayan 
çok sayıda özel vakıf ve dernek de var. Ancak, 
aşağıda anlatılan ‘Türkiye’de Yeni Yoksulluk’ 
olgusuna karşı daha etkin mücadele vermek 
için bu kurumların arasındaki koordinasyonu 
güçlendirmek gerekiyor.

‘Yeni Yoksulluk’, ilk kez Ayşe Buğra ve Çağlar 
Keyder tarafından kullanılan ve Türkiye’de iş 
gücü piyasalarının değişen yapısı sonucunda, 
1990’larda başgösteren yeni bir yoksulluk 
türünü anlatan bir terim. (Kentsel iş gücü 
piyasaları vasıfsız göçmen işçileri daha fazla 
içinde eritemez hale geldi, aile dayanışması 
zayıfladı ve gecekondu alanlarının yeni 
yerleşimcileri kaldırma kapasitesi doyma 
noktasına ulaştı.) 1990’lara kadar, göçmen 
bir aile bir mahalleye yerleşmek, gecekondu 
kurmak için küçük bir arsa bulmak ve yakın-
uzak akrabaların sosyal yardımlaşması 
sayesinde iş edinme olanağına sahipti. O 
yıllardaki bu yapı artık yok… Araştırmalar 
gösteriyor ki, günümüzün göçmen aileleri, 
kentsel bölgelerin çok yüksek nüfus yo-
ğunluğuna ulaşması ve şehirlerdeki arsa 
değerlerinin çok yükselmesi sonucunda, yeni 
gelenlere gecekondu yapacak arsa kalmadığı 
için, artık bu fırsatlara sahip değiller… 

Yeni Yoksulluk, ekonomik krizler veya kötü 
ekonomik koşullarla doğrudan bağlantılı 
olmayan, kalıcı bir olgu… İş gücü piyasasının 
değişen yapısı ve genelde tüm dünyadaki 
yeni istihdamsız büyüme eğilimleri yüzün-
den işsizlik sorunu her geçen gün biraz daha 
büyüyor. Geçici ve kayıt dışı işler, yoksul 
aileler için uzun vadeli ekonomik güvence 
sağlamıyor. Oysa ekonomik büyüme, devletin 
yoksullukla savaşması ve fırsatlara ulaşma 
eşitliğini güçlendirmesi için gerekli fonları 
kuşkusuz sağlayabilir.149

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından geliş-
tirilen Uzun Vadeli Gelişme Stratejisi (2001-
2023), yoksullukla mücadele üzerinde önem-
le duruyor. Gelir dağılımını düzeltmenin ve 
büyümenin yeniden dağılımını sağlamanın 
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yanı sıra, kırsal nüfusu mesleki eğitim 
programlarına dahil ederek iş gücü verim-
liliğini arttırmak, sektörler arası iş gücü 
geçişlerini kolaylaştırmak ve bölgeler arası 
eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için sosyal 
hizmet yatırımlarını çoğaltmak, yoksulluğu 
azaltmak için geliştirilen planlar arasında.150 
Ancak, Türkiye’de yoksullukla mücadele 
stratejisini oluşturup uygulamaya koyarken 
iki temel sorun ortaya çıkıyor. Birincisi, 
yukarıda belirtildiği gibi, ilgili politikaların 
uygulanmasından sorumlu kurumlar ara-
sında uyum ve kapasite eksikliği; ikincisi ise, 
sosyal hizmet ve sosyal yardımlaşmanın 
sınırlı kapsama alanı.151 Bu sorunlara çözüm 
bulmak ve yoksulluğun, özellikle çocuklar ve 
gençler üzerinde yarattığı ciddi sosyal etkileri 
önlemek için, hemen harekete geçilmeli. 
Sosyal mahrumiyet ve dışlanma, özellikle 
Türkiye’nin, cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl 
dönümüne yaklaştığı ve AB üyeliği sürecinde 
ilerlemekte olduğu şu zamanda, hiç arzu 
edilmeyen bir olgu. Özellikle şehirlerin 
varoşlarında yeterli gıda, konut, eğitim, 
sağlık ve insani potansiyellerini geliştirme 
olanaklarından yoksun yaşayan çocuk ve 
gençler, Türkiye’nin gelecekteki toplumsal 
uyumuna ve dayanışmasına kesinlikle katkıda 
bulunamaz.

Öte yandan, Türkiye’nin gençleri, birçoğu 
yukarıda  açıklanan nedenlerden ötürü, 
güçlü  bir gelecek potansiyeline sahip. Bu da 
demografi, bir dizi kültürel faktör, gençlerin 
çoğunda gözlemlenen çağdaş dünyada 
başarıya ulaşma azmi, gerek ülke içindeki 
gerekse ülke dışındaki Türk gençlerinin bir 
bölümünün gösterdiği akademik başarılar, 
ekonomik alanda gençlerin dinamik 
girişimcilik örnekleri ve genel hatları ile 
donanımı, AB’ye üyelik süreci ve yönetişim 
düzeyindeki değişimler dahil, bu sürecin 
getirdiği dönüşümler gibi etmenlerden 
kaynaklanıyor. Dolayısıyla, İnsani Gelişme’ye 
odaklı ve gençliği yoksulluktan korumayı da 
içine alan bir ekonomik, sosyal ve kültürel 
politika rotası, diğer zorunlu unsurlar ile 

birleştiğinde, Türkiye’yi parlak bir geleceğin 
beklediğini güvenle söyleyebiliriz. Ancak, 
bunun için Türkiye’nin:

• Genç nüfusunu uluslararası düzeyde yüksek 
kaliteli eğitimle, kültür, bilim, teknoloji ve 
zihinsel kapasite ile donatması,

• Özellikle gençlere, yeterli sağlık hizmetlerini 
sunması,

• Siyaset dahil, tüm alanlarda gençliğin kim-
liğini geliştirme ve sosyal katılım olanaklarını 
güvence altına alması gerekiyor.

Gereken mali kaynakları tahsis ederek ve 
yönetişim yapılarını kurarak bu hedeflere 
ulaşan bir Türkiye, ülkeyi tüm önemli boyutları 
ile en üst kalkınma düzeyine zamanında ve 
etkin bir şekilde taşıyacak olan genç kuşaklar 
yetiştirmeyi başarabilir. Dolayısıyla, Türkiye’nin 
gençliğine, ekonomik ve sosyal alanların yanı 
sıra, yönetişim alanında katılımını güçlen-
direcek bir atılımı da içeren yatırımlar yapması, 
hiç kuşkusuz parlak ve umut vaat eden 
bir geleceğe de yatırım yapması anlamına 
gelecek.                          
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EKLER 

EK BİR              Türkiye: Temel istatistikler

Nüfus �e Demografi ��2  

Nüfus (200�) �0.�8�. 2��*

27,71*

71.3

73.8

68.9

23,6

26,4

20,6

26,2

29,3

23,0

2,19

1,26

70,48*

29,52*

0-14 Yaş Arası Nüfus Yüzdesi

Ortalama Yaşam Süresi (Yaş)- Toplam

Ortalama Yaşam Süresi (Yaş)- Kadın

Ortalama Yaşam Süresi (Yaş)- Erkek

Bebek Ölümleri Oranı- Toplam

Bebek Ölümleri Oranı- Kız

Bebek Ölümleri Oranı- Erkek

0-5 Yaş Arası Ölüm Oranı- Toplam

0-5 Yaş Arası Ölüm Oranı- Kız

0-5 Yaş Arası Ölüm Oranı- Erkek

Toplam Doğurganlık Oranı (Çocuk Sayısı)

Nüfus Büyüme Hızı (%)

Kentsel Nüfus Oranı

Kırsal Nüfus Oranı

Nüfus �e Ekonomi ���  

Gayrisafi Milli Hasıla (US$)

Kişi Başına Gayrisafi Milli Hasıla (US$)

Ortalama Günlük Geliri 1 US$’ın Altında Olan Nüfusun Oranı

Gini Katsayısı

399,673 milyon

5.477

0,01

0,38

Nüfus �e Eğitim���  

Yetişkin Okuryazarlık Oranı (%) Toplam

Yetişkin Okuryazarlık Oranı (%) Erkek

Yetişkin Okuryazarlık Oranı (%) Kadın

İlköğretimde Net Okullaşma Oranı (%)- Toplam

İlköğretimde Net Okullaşma Oranı (%)- Erkek

İlköğretimde Net Okullaşma Oranı (%)- Kız

Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı (%)- Toplam

Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı (%)- Erkek

Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı (%)- Kız

88,1

96,0

80,4

90,13

92,25

87,93

56,51

60,71

52,16

Nüfus �e Kalkınma ���  

Kişi Başına Yıllık Enerji Tüketimi (KGOE)

Kişi Başına Karbondioksit Emisyonu (metrik ton) 156

1264

3,12
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İş Gücü  ���  

Kaynak: TÜİK; ayrıntılar dipnotlarda bulunabilir.

İş Gücüne Katılım (%)- Toplam

   İş Gücüne Katılım (%)- Erkek

   İş Gücüne Katılım (%)- Kadın

Kentsel Alanlarda İş Gücüne Katılım (%)

Kırsal Alanlarda İş Gücüne Katılım (%)

(15-24 Yaş) İş Gücü/Toplam İş Gücü (%)

Üniversite Mezunlarının İş Gücüne Katılımı (%) -Toplam

   Üniversite Mezunu Erkeklerin İş Gücüne Katılımı (%)

   Üniversite Mezunu Kadınların İş Gücüne Katılımı (%)

   Lise ve Meslek Lisesi Mezunlarının İş Gücüne Katılımı (%)

   Lise ve Meslek Lisesi Mezunu Erkeklerin İş Gücüne Katılımı (%)

   Lise ve Meslek Lisesi Mezunu Kadınların İş Gücüne Katılımı (%)

   Lise-altı Okul Mezunlarının İş Gücüne Katılımı (%)

   Lise-altı Okul Mezunu Erkeklerin İş Gücüne Katılımı (%)

   Lise-altı Okul Mezunu Kadınların İş Gücüne Katılımı (%)

48,0

71,5

24,9

45,5

52,2

18,5

78,5

84,1

69,8

57,0

73,6

31,4

46,9

70,8

21,8

İstihdam Edilenler (%)  

Tarım

Sanayi

İnşaat

Hizmet Sektörü

Ücretli, Maaşlı, Aylıklı

Kendi Hesabına Çalışan, İşveren

Ücretsiz Aile İşçisi

27,3

19,7

5,7

47,3

56,5

28,9

14,6

İşsizler (%)  

İşsizlik Oranı

Kentsel İşsizlik Oranı

Kırsal İşsizlik Oranı

Tarım-dışı İşsizlik Oranı

Erkeklerde İşsizlik (%)

Kadınlarda İşsizlik (%)

9,9

12,1

6,5

12,6

9,7

10,3

Yoksulluk  ��8  

Açlık Sınırının Altında Olanların Yüzdesi (Sadece gıda harcamaları dahil olarak)

Yoksulluk Sınırının Altında Olanların Yüzdesi (Gıda ve gıda-dışı harcamalar dahil olarak)

Kırsal Alanlarda Yaşayanların Yoksulluk Oranı

Kentsel Alanlarda Yaşayanların Yoksulluk Oranı

Ücretli/Aylıklı Çalışanların Yoksulluk Oranı

Kendi Hesabına Çalışanların Yoksulluk Oranı

İşverenlerin Yoksulluk Oranı

Tarım Sektöründe Çalışanların Yoksulluk Oranı

Sanayi Sektöründe Çalışanların Yoksulluk Oranı

Hizmet Sektöründe Çalışanların Yoksulluk Oranı

0,74

17,81

31,98

9,31

28,63

22,06

3,75

33,86

10,12

7,23
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Bölgesel Veriler  ���  

Bölgeler   

TR10 (İstanbul)

TR 51 (Ankara) 

TR 31 (Izmir)

TR 41 (Bilecik, Bursa, Eskişehir)

TR 42 (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova)

TR 21 (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ)

TR 62 (Adana, Mersin)

TR 32 (Aydın, Denizli, Muğla)

TR 61 (Antalya, Burdur, Isparta)

TR 22 (Balıkesir, Çanakkale)

TR 81 (Bartın, Karabük, Zonguldak)

TR 33 (Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak)

TR 52 (Karaman, Konya)

TR C1 (Adıyaman, Gaziantep, Kilis)

TR 63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

TR 72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

TR 71 (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde)

TR 83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat)

TR 90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon, Ordu)

TR B1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli)

TR B2 (Çankırı, Kastamonu, Sinop)

TR A1 (Bayburt, Erzincan, Erzurum)

TR C2 (Diyarbakır, Şanlıurfa)

TR C3 (Batman, Mardin, Siirt, Şırnak)

TR A2 (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)

TR B2 (Bitlis, Hakkari, Muş, Van)

Türkiye

Kişi Başına GSYİH endeks değerleri (200�)

143

128

150

117

191

127

111

113

95

98

108

88

75

65

74

66

85

73

67

67

70

50

54

46

34

35

�00
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Toplam Nüfus  �2,���,�0���0

Nüfus Toplam Erkek Kadın

Kentli 8,839,888 4,532,587 4,307,301

Kırsal 3,555,507 1,807,780 1,747,727

Net Okullaşma Oranları (%) ��2 

Toplam Kız Erkek 

İlköğretim 89.77 87.16 92.29

Ortaöğretim 56.63 51.95 61.13

Yükseköğretim 18.85 17.41 20.22

Kaynak: TÜİK

İş Gücü ���

İş Gücünün İçindeki Nüfus:            4,574,000

İş Gücünün Dışındaki Nüfus:     7,439,000  ---Kadın 4,709,000

                                                                                  ---Erkek 2,730,000

İş Gücüne Katılım Oranı: % 38.1    ----Kadın   % 24.3

               ----Erkek   % 52.9 

İstihdam Edilenler:   3,669,000 

İstihdam Oranı:   % 30.5

İşsizler:    905,000

İşsizlik Oranı:   % 19.8 

EK İKİ               Türkiye’de gençlik ile ilgili istatistikler (��-2� yaş grubu)
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 
hazırladığı 2008 Türkiye Ulusal İnsani Gelişme 
Raporu kapsamında yürütülen ‘Gençliğin 
Durumu Araştırması’, YADA (‘Yaşama Dair 
Vakıf’) tarafından gerçekleştirildi. Araştırmanın 
amaçları Türkiye’de gençlerin sosyo-
demografik ve sosyoekonomik koşullarını 
belirlemek ve yaşamlarında –aile içinde, 
sosyal çevrelerinde, işyerlerinde ve eğitim 
kurumlarında- karşılaştıkları fırsatları, engelleri, 
kısıtlamaları ve ayrımcı tutumları saptamaktı. 
Ayrıca, mümkün olduğunca kapsamlı bir tablo 
çizebilmek için, genç olmanın çeşitli yönlerini 
-örneğin gençlerin içinde yer aldıkları katılım 
mekanizmalarını, geleceğe dair beklentilerini 
ve vizyonlarını, değerlerini, yargılarını ve 
tutumlarını- da araştırmaya dahil ettik.

Araştırma planını şekillendiren temel bakış 
açısı, gençliğe sosyal bir kategori olarak 
homojen bir grup gözüyle yaklaşılamayacağı 
önermesine dayanıyor. Gençliğin heterojen-
liği, gençlik kavramının içerdiği “oluşum 
süreci” incelendiğinde daha kolay anlaşılabilir. 
Gençliğin, aile, eğitim ve iş yaşamında ve değer 
yargılarında bağımlılıktan özerkliğe geçiş 
süreci olduğunu kabul ediyoruz. Bağımlılıktan 
özerkliğe bu geçişin pasif yurttaşlıktan aktif 
yurttaşlığa geçişi beraberinde getireceğini 
de varsayıyoruz. Bu geçişin doğrultusu, ideal 
bir vaziyete ulaşan düz bir çizgiye tekabül 
ediyor. Oysa gerçek yaşamda, genç bireyler 
arasındaki sosyo-demografik, sosyoekonomik 
ve kültürel eşitsizlikler değişik yönelmelere 
ve durumlara yol açıyor. Gençliğin Durumu 
Araştırması, bu eşitsizlikleri teşhis etmeyi ve 
gençliğin çeşitli tanımlanabilir özelliklerini 
sınıflandırmayı amaçlıyor. Araştırmada, aile, 
sosyal yaşam, eğitim, iş, değerler, tutumlar ve 
ayrımcı yaklaşımlar gibi konular incelenirken 
gençliğin karşısına çıkan engeller ve fırsatlar 
daima dikkate alındı. 

Gençliğin Durumu Araştırması, 10 Mayıs-10 

Temmuz 2007 tarihleri arasında, İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Adana, Samsun, 
Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Malatya ve 
Erzurum’da, 15-24 yaş grubundaki 3.322 genç 
arasında gerçekleştirildi. 

Yöntem

Anket içeriği, 2008 Ulusal İnsani Gelişme Ra-
poru yazarlar ekibi ile uzmanların yürüttükleri 
iki dizi çalıştayda oluşturuldu. İlk dizi çalıştayda, 
yazarlar ekibi anketin genel kavramsal 
çerçevesini, ana konularını ve kategorilerini 
belirledi. İkinci dizi çalıştayda, uzmanlar bu 
kavramların uygulanması üzerinde çalıştılar.

Anket taslağının doğruluğunu ve uygula-
nabilirliğini kontrol etmek için dört-aşamalı 
bir pilot araştırma yapıldı. İlk aşamada anketin 
doğruluğu ve geçerliliği test edildi; ikinci 
aşamada anket formatı ve soruların akışı 
gözden geçirildi. Pilot araştırmanın son iki aşa-
masında anketörlere verilecek eğitimin içeriği 
belirlendi. Anketörler denetmenler tarafından 
eğitildi. Anketler yüzyüze mülakatlar yoluyla 
gerçekleştirildi.    

Kalite Kontrolü

Anketler iki ayrı denetleme mekanizmasıyla 
kontrolden geçirildi: Cevaplar arasındaki 
tutarlılık kontrolü ve alan çalışmalarının 
sonrasında telefonla kontrol. Tüm anket soru 
ve yanıtları mantık kontrolünden geçirildi; 
verilen yanıtların %30’u ise, deneklere sorulan 
soruların bazılarının denetmenler tarafından 
telefonda tekrar sorulması yoluyla kontrol 
edildi. 

Veri Girişi �e Analizi 

Veri girişi işlemlerinde önce ucu açık sorular 
kodlandı; sonra veriler girildi ve geçerli olanlar 
seçildi. Veri girişi ve analizleri, ‘SPSS’ İstatistiki 

EK  ÜÇ               Niceliksel araştırmanın metodolojisi
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Analiz Programı ve teknikleri kullanılarak 
yapıldı. Veri analizlerinde kullanılacak ana ve 
ikincil değişkenler, Raporun yazarlar ekibi 
ve YADA ekibi tarafından belirlendi. Son 
aşamada, Raporun girdilerini oluşturacak 
tablolar cetvellere döküldü ve yorumlandı. 

Örnekleme

2000 yılı nüfus sayımına göre, Türkiye’nin nü-
fusu 67.803.927 kişiydi. 2007 projeksiyonuna 
göre bu sayı yaklaşık 75 milyon oldu. 
Avrupa’nın en kalabalık ülkelerinden biri olan 
Türkiye, genç nüfusu ile dikkat çekiyor. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkenin 
toplam nüfusunun %50,32’si, 24 yaşın altında. 
40 yaşın altındaki insan sayısı ise toplam 
nüfusun %73,36’sını oluşturuyor. Gençliğin 
Durumu Araştırması, 15-24 yaş dilimindeki 
genç bireyleri kapsamak üzere hazırlandı.

Türkiye’de yaşayan 15-24 yaş grubundaki genç 
nüfusun tümünün temsil edilebilmesi için, 
araştırmanın yürütüleceği iller, İstatistiki Bölge 
Birimi Sınıflandırması’na (NUTS/Nomenclature 
of Territorial Units for Statistics) göre belirlendi. 

Nüfus, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi ile ilgili alt-
gruplara ayırılacak kotaların belirlenmesinde 
ise, TÜİK’in 2000 yılı nüfus sayımı istatistikleri 
kullanıldı.

Gençliğin Durumu Araştırması, İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Adana, Samsun, 
Diyarbakır, Kayseri, Trabzon, Malatya ve 
Erzurum’da, 15-24 yaş grubundaki toplam 
3.322 genç arasında yürütüldü. İllere göre 
örnekleme yüzdeleri aşağıdaki şekilde 
gösteriliyor.

Araştırmanın örneklenmesinde cinsiyet, 
yaş alt-grupları, sosyoekonomik statü (SES) 
ve eğitim statüsü de hesaba katıldı. TÜİK 
tarafından gerçekleştirilen, iller bazındaki 
2000 nüfus sayımı sonuçlarına göre, her il için 
cinsiyet, yaş alt-grubu ve eğitim statüsü kotaları 
uygulandı. Yaş grupları 1983-1985, 1986-1988 
ve 1989-1991 yılları arasında doğanları; eğitim 
düzeyi grupları ilköğrenim, ortaöğrenim ve 
yükseköğrenim mezunlarını, ve orta okul ve 
üniversite öğrencilerini kapsıyordu. Cinsiyet, 
yaş alt-grubu ve eğitim düzeyi açısından 
dağılımlar sayfa 103’te.
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Örneklemede kullanılan diğer bir kriter, 
sosyoekonomik statü grupları (SES) idi. 
Araştırmaya katılan deneklerin ait oldukları 
SES grupları, tüm aile üyelerinin mesleki ve 
eğitimsel düzeylerine göre belirlendi. Beş SES 

grubu (yani en-üst seviye: A, üst-orta seviye: B, 
orta seviye: C1, alt-orta seviye: C2 ve alt seviye: 
DE), deneklerin tüm aile üyelerinin mesleki ve 
eğitim düzeylerinin çapraz karşılaştırması so-
nucunda saptandı.
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Eğitimsiz
İlkokul 

Mezunu

100 + çalışan

MESLEK EĞİTİM

Kendi hesabına çalışanlar

Profesyonel (Doktor, avukat, mali danışman, 

mimar, vb.)

Bir imalat 

tesisinin sahibi

50-99 çalışan

10-49 çalışan

1-9 çalışan

  B                  B             A        A  A

  C1                  C1             B        B  A

  C2                  C1             C1        B  A

Dayanıklı tüketim malı ve 

nakliyat perakendecileri, 

toptancıları, ticaret 

erbabı, kuyumcular, vb.

4+ çalışan

0-3 çalışan

  C1                  C1             B        B  A

  C2                  C1             C1        B  B

Büyük satıcılar 

(süpermarket, ayakkabı 

mağazası, butik, vb.   

mağaza sahipleri)

4+ çalışan

0-3 çalışan

  C1                  C1             B        B  A

  C1                  C1             C1        B  B

Küçük satıcılar (bakkal, 

manav, kasap, vb.
Çalışan

Tek başına çalışan

  DE                  C2             C2        C1  C1

  DE                  DE             C2        C2  C1

Hizmet sektöründe 

faaliyet gösterenler 

(turizm, finans, inşaat, 

sigortacılık, vb.) 

100 + çalışan

50 - 99 çalışan

10 - 49 çalışan

1 - 9 çalışan

  B                  B             B        A  A

  B                  B             A        A  A

  B                  B             B        A  A

  C1                  C1             B        B  A

  C2                  C1             C1        B  B

Araç sahipleri / araç sahibi sürücüleri   DE                  C2             C2        C1  C1

  DE                  DE             C2        C2  C1Büyük çiftçiler/ balıkçılar // 4+ çalışan

Küçük çitfçiler / balıkçılar // 0-3 çalışan   DE                  DE             DE        C2  C2 

Ortaokul 

Mezunu
Lise 

Mezunu

Üniversite 

Mezunu

       A
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MESLEK EĞİTİM

Maaşlı �e ücretliler

Profesyonel (Doktor, avukat, mali danışman, 

mimar, vb)

             C1  C1

  DE                  C2             C2        C1  C1

Beden işçileri

Kalifiye işçi, 

usta, şoför, 

baş garson, vb.

        B

        B

Yönetici Olmayan Pozisyonlar
Asteğmen, teğmen, yüzbaşı, albay, yarbay 

Astsubay

Beden işçisi olmayan diğer maaşlı ve ücretliler 

(devlet memuru, özel sektörde ofis çalışanı, 

sekreter, teknisyen, vb.)

Kalifiye olmayan işçi; 

tarım işçisi

  DE                  DE             C2        C2  C2

  DE                  DE             DE        DE  C2

Mevsimsel/geçici işçiler

Ücretsiz aile işçileri

  DE                  DE             DE        DE  C2

Emekli   DE                  DE             C2        C1  B

Eşinin emekli geliri ile yaşayan   DE                  DE             C2        C1  B

İşsiz

Kira geliri ile yaşayan   DE                  C2             C1        B  A

Ev kadını

Öğrenci

Yönetici Pozisyonları
Üst-düzey özel/ kamu sektörü yöneticileri 

(milletvekili, pilot, vali, il sağlık müdürü, vali 

yardımcısı, general, vb)

Orta-düzey özel/kamu sektörü yöneticileri 

(pilot yardımcısı, il sağlık müdürü yardımcısı, vb.)

Üst-düzey yöneticiler 

(yönetim kurulu üyesi, genel müdür, koordinatör, 

genel müdür yardımcısı, vb.) 

6 veya daha fazla çalışanı olan orta-düzey yöneticiler 

(müdür, bölüm yöneticisi, müdür yardımcısı, vb.)

1-5 çalışanı olan orta-düzey yöneticiler (müdür, 

bölüm yöneticisi, müdür yardımcısı, vb.)

         A

        B

                    B             B        A  A

                    C1             C1        B  A

                    C2             C2        C1  B

Alt-düzey yöneticiler (şef, ekip amiri, vb.)                     C2             C2        C1  C!

Eğitimsiz
İlkokul 

Mezunu

Ortaokul 

Mezunu
Lise 

Mezunu

Üniversite 

Mezunu

Çalışmayanlar
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MESLEK EĞİTİM

Serbest/Sigortasız/Parça başı/Yarım gün Çalışanlar

Pazarlama ve ticaret   DE                  C2             C2        C1  C1

Kalifiye mevsimsel işçi (sigortasız) 

Ortakçı   DE                  DE             DE        C2  C2

  DE                  DE             C2        C2  C2

Kalifiye olmayan mevsimsel işçi (sigortasız)   DE                  DE             DE        DE  

Sokak satıcısı   DE                  DE             DE        C2  C2

Temizlik işçisi   DE                  DE             DE        C2  

Çocuk bakıcısı   DE                  DE             DE        C2  C2

Şoför   DE                  DE             C2        C2  C2

Taşımacı   DE                  DE             C2        C2  C2

Boyacı   DE                  DE             C2        C2  C1

El işleri yapan   DE                  DE             C2        C2  C1

Evde yemek-kek pişirip satan   DE                  DE             C2        C2  C1

Ders veren              C2  C1

Çeviri yapan              C1  B

Proje çizen              C1  B

Yazılım programlayan              C1  B

Danışman              C1  B

Sanatçı   DE                  C2             C1        C1  B

Sporcu   DE                  C2             C2        C1  C1

Güvenlik görevlisi                     DE             DE        C2  C1

Eğitimsiz
İlkokul 

Mezunu

Ortaokul 

Mezunu
Lise 

Mezunu

Üniversite 

Mezunu
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Deneklerin hangi SES grubuna dahil edileceği, ailede en yüksek statüdeki üyenin ait olduğu 
gruba bakarak belirlendi. Sosyoekonomik statüye göre örneklem dağılımı şöyle: 
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20 Mayıs-20 Haziran 2007 tarihleri arasında, 
15-24 yaş arası gençlerle yirmidört odak grup 
toplantısı, yetişkinlerle ise dört odak grup 
toplantısı yapıldı.

35-65 yaş arası yetişkinlerle yapılan odak 
gruplar Ankara’da, YADA Vakfı tarafından 
gerçekleştirildi. Gençlerle yapılan odak gruplar 
ise büyük şehirlerde (Ankara, İzmir, Adana), 
orta büyüklükteki kentlerde (Yozgat, Kütahya, 
Bitlis), kasabalarda (Karaburun, Tatvan, 
Lüleburgaz) ve köylerde (Kırıkköy, Yolyazı) 
gerçekleştirildi. Gençlik odak gruplarında, 
profesyonel iş sahibi, üniversite öğrencisi, 
meslek okulu öğrencisi, çırak, işsiz üniversite 
mezunu, ev kızı/kadını, büyük kentlere göç 
etmiş aile gençleri, Roman gençler, eşcinseller, 
tutuklular, engelliler, gençlik örgütü çalışanları, 
sporcular, köylü ve kasabalı gençler, siyasi parti 
üyeleri vb. gibi çeşitli kategoride bireyler de yer 
aldı. Hedef gruplar ve onlara sorulan sorular, 
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Profesörü 
Esra Burcu’nun denetiminde belirlendi. Prof. 
Burcu araştırma ekibine odak grup tekniklerini 
de öğretti. Dr. Kezban Çelik odak grup 
toplantılarına bizzat katılarak sonuçları analiz 
etti ve gençlerden gelen cevaplara göre ana 
temaları belirleyerek, Raporda kullanılacak 
olan geneli temsil eder nitelikli aktarmaları 
(özgün ifadeleri) tespit etti.

Aşağıdaki konular, tüm odak grup toplan- 
tılarında tartışıldı:

1) Alınan eğitim.

2) İş seçimi (Mezun olmadan önceki beklentisi 
neydi, şimdi ne düşünüyor? İşe başlarkenki 
beklentisi neydi, şimdi ne düşünüyor?)

3) Aileden uzakta yaşama.

4) Evlilik, evlilik dışı birlikte yaşama.

5) Siyasi ve sivil toplum katılımı.

6) Popüler kültür (Popüler kültür unsurları 
hakkında ne düşünüyorlar, güncel eğilim-
lerden ve teknolojiden nasıl etkileniyorlar? 
Cep telefonları son model mi? Modayı takip 
ediyorlar mı? Popüler kültür onların kararlarını 
ne kadar etkiliyor? Barlara gidiyorlar mı? Nasıl 
eğleniyorlar? O eğlenceyi neden seçiyorlar? 
Para/güç hakkında ne düşünüyorlar?)

7) Dışlanma (Bazı özellikleri yüzünden 
başkalarını dışladığı veya kendisinin dışlandığı 
tecrübeler yaşadı mı? Okulda, özel hayatında, 
sosyal yaşamda, işyerinde, vs. hala dışlanmayla 
karşılaşıyor mu? Nerede? Nasıl? Dışlanırsa nasıl 
tepki gösterirdi?)

Yukarıdaki alanlarda sergilenen tutum ve 
yaklaşımları anlamak için, tüm odak gruplarına 
şu sorular da soruldu:

A. Gençler “nasıl” karar alıyor?

a. Karar alırken kimin etkisi en önemli rolü 
oynuyor?

a.a.  ailenin
a.b. arkadaş çevresinin
a.c. diğer sosyal çevrelerin.

b. Genç kendi başına karar alabiliyor mu? Öz-
denetimi var mı?

c. Karar alma sürecinin başında ne düşü-
nüyordu? Şimdi ne düşünüyor?

d. (Erkekler için) Askerlik hizmetinin karar alma 
süreçlerine bir etkisi oldu mu? Olduysa nasıl?

B. Gençler sorunlarıyla nasıl başa çıkıyor? 
Çözümlerini nasıl buluyor?

EK DÖRT        Niteliksel araştırmanın metodolojisi
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a. Hangi engellerle karşılaştı?

b. Ne tür engellerdi bunlar?

c. Bu engellerle nasıl baş etti?

d. Hangi fırsatlara ve olanaklara sahip oldu-
ğunu düşünüyor?

e. Kaderci bir insan mı? Son yıllarda popüler 
olan “ruhun/düşüncenin gücü” temalı kitapları 
okuyor mu? Bu fikirleri uyguluyor mu? Falcılığa 
inanıyor mu?

C. Gençliğin önündeki fırsatlar neler? 
             
a. Devlet, aile ve/veya diğerleri tarafından 
sunulan… (Genç kendini şanslı hissediyor 
mu?) 

D. Gençler nasıl/ne tür çaba gösteriyor?

a. Engelleri aşmak için gerekli tutum ve güce 
sahip mi?

b. Kendine fırsatlar yaratmayı başarabiliyor 
mu?

E. Gençliğin gelecekle ilgili planları ve 
beklentileri neler?

F. Gençliğin, bu Raporun vizyonu ile ilgili 
düşünceleri neler? Raporda hangi “olmazsa 
olmaz” konuların ve çözümlerin yer alması 
gerektiğini düşünüyorlar?

Araştırma ekibi, Türkiye’nin değişik bölge-
lerinden genç bireylerle yaklaşık 20 yüz 
yüze mülakat gerçekleştirdi. Ayrıca, gençlik 
konusunda çalışan yaklaşık 40 akademisyen ve 
uzmanla, ve Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarından 35 
civarında temsilci ile toplantılar yaptı.  
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EK BEŞ           2� Yaşam Kalitesi Göstergesi��� 

Gösterge 1. Sağlık personeli yardımıyla yapılan doğumların oranı 

Gösterge 2. Tam aşılanma oranı

Gösterge 3. Düşük doğum ağırlıklı bebek oranı 

Gösterge 4.a) Bebek ölüm oranı  (0-28 günlük ve 1-11 aylık) 

Gösterge 4.b) 5 yaş altı ölüm oranı 

Gösterge 5. Gebeliği önleyici modern yöntem kullanım oranı 

Gösterge 6. Sağlık sisteminde hekim başına ve yatak başına düşen kişi sayısı

Gösterge 7. Yetişkin okur yazarlık oranı 

Gösterge 8. Okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk oranı ( 36-72 aylık )

Gösterge 9. İlköğretimde 8. sınıfa erişim oranı 

Gösterge 10. İlköğretimde net okullaşma oranı 

Gösterge 11. Ortaöğretimde net okullaşma oranı 

Gösterge 12. Meslek edindirme amaçlı yaygın eğitim programlarından yararlananların sayısı,  

                        kurs sayısı ve kurs başına düşen kişi sayısı

Gösterge 13. Yasal bildirim süresinden sonra nüfusa kayıt olan çocuk sayısı ve oranı 

Gösterge 14. İntihar oranı ve intihara teşebbüs sayısı 

Gösterge 15. Suça sürüklenmiş çocuk sayısı ve oranı 

Gösterge 16. Kişi ve mala karşı işlenen suçlarda davacı, davalı, dava sayısı ve oranı  

Gösterge 17. İstismara uğramış çocuk sayısı ve oranı 

Gösterge 18. Evsiz (barınacak yeri olmayan) insan sayısı ve oranı

Gösterge 19. Koruma ve bakım altında bulunan kişi sayısı ve oranı 

                       (çocuk 0-17 yaş, yetişkin 18-64 yaş, yaşlı 65+, engelli)

Gösterge 20. Koruma ve bakım için sırada bekleyen kişi sayısı ve oranı  (çocuk 0-17 yaş, yetişkin  

          18-64 yaş, yaşlı 65+, engelli)

Gösterge 21. Sosyal güvenlik kapsamındaki insan sayısı ve oranı 

                        (çalışan, emekli ve bakılmak zorunda olanlar)

Gösterge 22. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ve 2022 sayılı kanundan yarar-              

                        lananların sayısı ve oranı 

Gösterge 23. Dernek, vakıf, sendika sayısı, üye sayısı ve sendikalaşma oranı

Gösterge 24. Sağlıklı suya hiç ulaşamayan hane oranı 

Gösterge 25. Yeterli atık sistemine hiç ulaşamayan hane oranı
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UNDP 1990 yılından beri yayımladığı İnsani 
Gelişme Raporları ile birlikte, her yıl İnsani Ge-
lişme Endeksleri de yayımlıyor. İnsani Gelişme 
Endeksi, bir ülkenin İnsani Gelişme açısından 
üç temel konuda, yani sağlık, eğitim/bilgi ve 
düzgün bir yaşam standardı konularında orta-
lama başarısını ölçen bileşik bir endeks. Sağlık, 
ortalama yaşam süresi; eğitim/bilgi, yetişkin 
okur yazarlığı ile ilk, orta ve yükseköğretimde 
brüt okullaşma oranının bileşimi; yaşam stan-
dardı ise Kişi Başına Düşen Gayrisafi Yurtiçi 
Hasıla’nın dolar cinsinden Satın Alma Gücü 
Paritesi ile ölçülüyor. 

İnsani Gelişme Raporları çeşitli konularda 
istatistiksel bilgiler de sunuyor: İnsani 
Gelişme’nin değişik alanlarında bir ülkenin 
elde ettiği ilerlemenin küresel düzeyde 
değerlendirmesini sağlayan İnsani Gelişme 
Göstergesi istatistikleri ve raporların farklı 
bölümlerinde, uluslararası, ulusal veya alt-
ulusal verilere dayanan, tematik analizler 
yapmak için kullanılan istatistiksel kanıtlar gibi.

İnsani Gelişme Göstergeleri’ne göre, çeşitli 
alanlarda Türkiye’nin başka ülkeler arasındaki 
sıralaması şöyle:

EK ALTI               UNDP İnsani Gelişme Göstergeleri’ne göre     
       Türkiye’nin durumu  

��� Ülke Arasında Türkiye’nin Sıralaması
Genç işsizliği oranı, toplam (15-24 yaş arası iş gücünün yüzdesi olarak) (2006)   10

Genç işsizliği oranı (erkek oranının yüzdesi olarak kadın oranı) (2006)    11

Sağlık alanında kamu harcamaları (GSYİH’nin yüzdesi olarak) (2004)    41

Internet kullanıcıları (1.000 kişi başına düşen sayı olarak) (2005)    52

Bilim, mühendislik, üretim ve inşaat dallarında okuyan yüksekokul öğrencileri    

(toplam yüksekokul öğrencilerinin yüzdesi olarak) (1999-2005)    54

Gençliğin okuryazarlık oranı (15-24 yaş nüfusun yüzdesi olarak) (1995-2005)   66

Yükseköğrenimde brüt okullaşma oranı, kadın (%)     74

Ortaöğrenimde net okullaşma oranı (%) (2005)     74

İlk, orta ve yükseköğrenimde, erkeklerde birleşik brüt okullaşma oranı (%) (2005)   77

Gençliğin okuryazarlık oranı, kadınlarda (15-24 yaş yüzdesi olarak) (2005)   78

İnsani Gelişme Endeksi (2005)       84

Gençliğin okuryazarlık oranı (kadın oranının erkek oranına rasyosu) (2005)   85

Eğitim Endeksi        104

Eğitim alanında kamu harcamaları (GSYİH’nin yüzdesi olarak) (2002-2005)   105

İlk, orta ve yükseköğrenimde, birleşik brüt okullaşma oranı (%) (2005)   108

Yükseköğrenimde brüt okullaşma oranı (kadın oranının erkek oranına rasyosu) (2005)  109

Ortaöğrenimde brüt okullaşma oranı, kadınlarda (%) (2005)    110

İlk, orta ve yükseköğrenimde, kadınlarda birleşik brüt okullaşma oranı (%) (2005)   115

Ortaöğrenimde brüt okullaşma oranı  (kadın oranının erkek oranına rasyosu) (2005)  138
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EK  YEDİ        OECD ülkelerinde gençlerin iş gücü    
             piyasasındaki durumu ���   
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DİPNOTLAR 

1  Küresel İnsani Gelişme Raporu 2000, İnsan Hakları ve İnsani Gelişme, UNDP.
2  ‘Eğitim Reformu Girişimi’, aralarında devlet kurumları, akademik çevre, okul ve STK 

temsilcilerinin de bulunduğu, eğitim alanında yer alan paydaşlardan oluşan bir ağ kurmayı 
amaçlayan ve Sabancı Üniversitesi, Açık Toplum Enstitüsü ve Anne-Çocuk Eğitim Vakfı 
AÇEV tarafından desteklenen bir proje.

3  Aksi belirtilmediği takdirde, bu Raporda kullanılan istatistiki bilgiler, 2007 nüfus sayımından 
önceki istatistiki verilere dayanmaktadır. 

4   ‘Eğitim Reformu Girişimi’, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politika Merkezi’nin bir projesi.
5  Eğitim Reformu Girişimi, “60. Hükümeti Oluşturacak Üyelere Çağrı”, Temmuz 2007. Bu 

belgeye, www.erg.sabanciuniv.edu/index.html web sayfasından ulaşılabilir. 
6  Sakiko Fukuda Parr ve A.K. Shiva Kumar (editörler), Readings in Human Development: 

Concepts, Measures and Policies for a Development Paradigm (İnsani Gelişme üzerine 
Metinler: Bir Kalkınma Paradigması için Kavramlar, Önlemler ve Politikalar), 2. edisyon. Yeni 
Delhi: Oxford University Press, 2005, s.35.

7   Türkiye İstatistik Kurumu, ‘Hanehalkı İş Gücü Araştırması 2006’.
8  Doç. Dr. İsmail Tufan ve Özgür Arun, Türkiye Özürlüler Araştırması 2002 İleri Analiz Raporu, 

TÜBİTAK ve DPT, Ankara, Ocak 2006.
9  Türkiye İstatistik Kurumu, ‘Hanehalkı İş Gücü Araştırması 2006’.
10  Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan veri, Temmuz 2007.
11  A. Çarkoğlu ve diğerleri, ‘Siyasi Partilerde Reform’, İstanbul, Türkiye Ekonomik ve Sosyal 

Etüdler Vakfı (TESEV) yayını, 2000.
12  Milli Eğitim Bakanlığı, Resmi Eğitimde Ulusal Eğitim İstatistikleri  2006-2007, Ankara, 2007. 
13  Odak grup analizleri bu yaklaşımın varlığını açıkça ortaya koyuyor.
14  Bu veri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘Hanehalkı İş Gücü Veritabanı 2006’ projeksiyonlarından alındı.
15  Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İş Gücü Veritabanı, 2006.
16  BM Genel Sekreteri’nin Genel Kurul’a Raporu “2000 Yılı ve Ötesinde Gençlik için Dünya 

Eylem Programının Uygulanması”, 12 Temmuz 2001.
17  AB ile müzakere sürecinde sunulan resmi belgelere göre Türkiye’de gençlik alanında 

çalıştığı resmen kabul edilen dört kuruluş var. Bunlar Ulusal Ajans, Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü (GSGM). Oysa, yürüttükleri politikalarla gençlerin hayatını doğrudan etkileyen 
13 bakanlık ve 23 ilgili kuruluş bulunuyor.  

18  Ulusal Gençlik Konseyleri değişik gençlik kuruluşlarını bir araya getiren şemsiye kuruluşlar. 
Birçok ülkede devlet tarafından resmen tanınıyor ve gençlik politikalarının belirlenmesinde 
aktif rol oynuyorlar. 

19  Ülke çapında gençlikle ilgili faaliyet gösteren 60 STK var. 120 kadar kuruluşun ise etkinlikleri 
gençleri şu veya bu şekilde etkiliyor. Gençlik sorunlarına özel sektörün ilgisi, kurumsal 
sosyal sorumluluk projelerini destekleyen şirketler sayesinde artıyor.

20  Devlet Planlama Teşkilatı, 9. Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara, 2006.
21  Genç STK üyeleri ve gönüllülerle Ankara’da yapılan bir odak grup toplantısından, 4 Mayıs 2007.
22  GSGM 2006 bütçe önerisi ve 2006 konsolide bütçesi.
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23  2006 GSGM bütçesinin alt bölümlere dağılımı şöyle: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı  (%3), 
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (%0,1), Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (%0,03), Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı (%0,4), İl Müdürlüklerine Yardım (%56,43), Spor Federasyonları 
(%28,38), Tesisler Dairesi Başkanlığı (%0,4), Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı (%0,25), Spor Eğitim 
Dairesi Başkanlığı (%0,4), Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (%1), Spor Kuruluşları Dairesi 
Başkanlığı (%1), Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı (%7,5), Diğer (%1).

24  Bu fonlarla başlatılan Gençlik Sosyal Gelişim Programı, Türk gençliğinin sosyal gelişmesini 
sağlamak, aktif, katılımcı ve girişimci bir gençliğin yetişmesine destek vermek için 
sürdürülebilir yapılar kurmayı amaçlıyor. Bu programın kapsamında 2006-2008 yılları 
arasında kullanılacak fon miktarı 1,93 milyon dolar.

25  Trakya Bölgesindeki Lüleburgaz’ın köylerinden birinde sekiz katılımcı ile yapılan odak grup 
toplantısından, Haziran 2007.

26  Son üç paragrafta anlatılan fikirlerde, ağırlıklı olarak, 2004 yılında yayınlanan ‘Ulusal 
Politikalar Yoluyla Gençliği Güçlendirmek: UNESCO’nun Katkısı’ adlı UNESCO çalışmasından 
yararlanıldı.

27  26’ncı madde.
28  28’inci madde.
29  13’üncü madde.
30  Birinci Protokol’ün 2’nci maddesi.
31  42’nci madde.
32  Bu artış bir dereceye kadar öğretmenlerin maaşlarındaki artışla bağlantılı. OECD’nin 2007 

yılı ‘Eğitime Bakış Raporu’na göre ‘Eğitim bütçeleri nispeten küçük olan OECD ülkeleri 
(örneğin Meksika, Portekiz ve Türkiye) eğitim harcamalarının büyük kısmını personel 
maaşlarına, daha küçük bir kısmını taşeronlara ihale edilen destek hizmetleri (örneğin okul 
binalarının bakımı) ve tali hizmetlere (öğrencilere yemek temini) ve okul binalarıyla diğer 
tesislerin kiralanmasına ayırıyorlar.’

33  Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim İstatistikleri: Resmi Eğitim 2006-2007.
34  Aynı kaynak.
35  1997’ye kadar Türkiye’de zorunlu öğrenim beş yıldı. 
36  Net kayıt oranları kullanıldı. Net kayıt oranları, belli bir eğitim seviyesine  kaydolmuş teorik 

bir yaş grubundaki öğrencilerin sayısını, o yaş grubunun toplam nüfusuna bölerek elde 
ediliyor.

37  Bu veriler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alındı. Ancak, sürekli değişen bölgelerarası göç 
eğilimi ve bölgesel doğurganlık eğilimleri nedeniyle, kesin veriler olarak düşünülmemeli. 

38  Meksika’da çocukların %70’i erken çocukluk eğitimi alırken, Avrupa Birliği ülkelerinde 
neredeyse %100’ü alıyor.

39  8 Haziran 2007 tarihinde AÇEV internet sitesinden www.acev.org/7cokgec/onem.asp 
alındı. 

40  İlk kez 1974 yılında kurulmuş olan meslek okulları, zaman içinde iyi performans gösteremedi. 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın kayıtlarına göre, bugüne kadar, örneğin, sadece 70.000 kişi bu 
meslek okullarından elektrik teknisyeni sertifikası aldı.

41  Türkiye İstatistik Kurumu, Hanehalkı İş Gücü Anketi, 2006.
42  Adana’da, vasıfsız genç  işçilerle yapılan bir odak grup toplantısından.
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