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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Gençlik toplumsal yapının bir unsurudur. Gençliğe ilişkin olarak kronolojik 

tanımlamalar, psikolojik tanımlamalar ve sosyolojik tanımlamalar yapılmaktadır. 

Kronolojik tanımlamalara göre gençlik bir yaş kategorisi olarak değerlendirilmekte ve 

gençler istatistiksel bir veri olarak kabul edilmektedir. “UNDP Youth Strategy 2014-2017” 

adlı raporda, Birleşmiş Milletler Genel Meclisi 15-24 yaş aralığını gençlik dönemi olarak 

kabul etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ise ülke şartlarına atıf 

yaparak gençlik politikalarının, 14-29 yaş grubu aralığında bulunan bireyleri kapsadığını 

ifade ederek Türkiye için gençlik yaş kategorisi oluşturmuştur. Psikolojik tanımlamalarda 

ise gençlik duygu durumundaki değişimlere gönderme yaparak yetişkinlikten önceki 

dönemi ifade etmiştir. Sosyolojik tanımlamalar ise gençliği sosyal yapı içindeki 

fonksiyonları toplumsal değişme sürecinde etkileri ile değerlendirilmektedir. Bu tanımama 

kategorisinde gençlik sosyo-ekonomik, sosyo-politik ve sosyo-kültürel yapının bir unsuru 

olarak ele alınmakta ve bu yapılar içindeki yeri incelenmektedir. 

Toplumun yeniden üretimini sağlaması gençliği demografik olarak önemli 

kılmaktadır. Türkiye nüfus yapısı itibariyle genç nüfusa sahip bir ülkedir. Bu durumu 

15.12.2017 verilerine göre Avrupa Birliği üye, aday ülkeleri ve EFTA ülkeleri arasında 15-

29 yaş grubunun ülke nüfusu içindeki oranları kapsamında incelediğimizde, genç nüfus 

oranı, Avrupa Birliği ülkelerinde %17,4 olduğu görülmektedir. Genç nüfus oranının en 

yüksek olduğu ülke olarak %25,9 ile Azerbaycan iken en düşük olduğu ülkeler ise Güney 

Avrupa’da İspanya (%15,1) ve İtalya’dır (%15,6). Türkiye’de de 15-29 yaş grubunun ülke 

nüfusu içindeki oranları %24,3’tür. Bu oran ülkemiz için kısa vadede iyi gibi görünse de 

yapılan nüfus projeksiyonlara göre Türkiye’de genç nüfusun 2075 yılına kadar toplam 

nüfus içindeki oranın %10 seviyelerine gerileyeceği tahmin edilmektedir. 

Gençliğin toplum için önemi Türkiye de birçok kurum ve kuruluşa, gençlere ilişkin 

faaliyet yapma hakkı tanımaktadır. Farklı kurum ve kuruluşların aynı kitleyi hedef grup 

olarak belirlemesi üretilen hizmetlerin kalitesinde, sürdürülebilirliğinde ve hedef kitleye 

ulaşmasında önemli sorun alanları yaratmaktadır. Bu kapsamda gençlere ilişkin olarak 

politika üreten ve uygulayıcı olan kuruluşlar arasında ayrım yapmak çok mümkün 

görünmemektedir. Ancak doğrudan gençlere politika üreterek hizmet veren kurumlar ile 

faaliyet alanı içinde gençliği bir kategori olarak ele alarak hizmet üreten kurumları ayırmak 
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mümkün görünmektedir. Bu kapsamda da T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans), Türkiye İş Kurumu, Yüksek 

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı sayılabilir. 

Gençlere ilişkin politikalar tasarlanırken gençlik kategorilerinin homojen 

olmadıklarını hatırlamak gerekir. Gençler yaş, cinsiyet, ekonomik durum, aile durumu, 

eğitim seviyesi, yaşadıkları yer, katılım gibi sosyal, siyasal göstergeler itibariyle farklıdır. 

Bu farklılıkların, içinde bulundukları toplumsal yapıların özelliğinden kaynaklandığı 

düşünülmelidir. Gençlere yönelik politikalar da tasarlanıp uygulanırken hayatın her 

alanında katılımlarına engel olan toplumsal cinsiyet algısının yasal, kültürel ve diğer 

alanlarda değiştirilmesi amacıyla çeşitli politikalar ve araçlar tasarlanmalıdır. Farklı 

tercihlere, beğenilere sahip olan gençlere yönelik uygulamaların tektipleştirici bir gençlik 

politikası esasında şekillenmesi değil, farklılıkları gözeten bakış açısıyla şekillenmesi 

beklenmektedir. Bu bağlamda Ulusal Gençlik Politikası, gençleri homojen bir grup 

olmanın ötesinde bizatihi bir birey olarak ele alan ve toplumsal süreçlerle bütünleştiren, 

sadece kendilerini değil, ailelerini, toplumun diğer fertlerini ve tüm kurumları ilgilendiren, 

bugünü ve geleceği etkileyen, gençlerin toplumsal yaşamın her alanına aktif ve etkin 

bireyler olarak katılımını ve sahip oldukları beceri ve yeteneklerin ortaya çıkarılmasını 

amaçlayan önemli bir araç olarak görülmektedir. 

Kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun önemli bir unsurunu sivil toplum 

kuruluşları oluşturmaktadır. Alanda birçok kurum ve kuruluşun faaliyet yürütmesi 

uygulanan çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini zorlaştırmaktadır. Bu 

çerçevede gençlik politikalarıyla ilgili sivil toplum ve kamu kurumlarının beraber 

oluşturacağı göstergeler, her iki kesimin de gelişmeleri takip etmesiyle ilgili bir araçlar 

bütünü sağlayarak gelişimin izlenmesini kolaylaştıracaktır. Bu göstergeler proje 

destekleme gibi alanlarda da şeffaflık sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Güven 

oluşturulabilmesi için şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık ve saydamlık gibi olumlu 

mekanizmaların geliştirilmesi temel önemdedir. 

İnternet alanı gençlerin ilgili hizmetlere ulaşımında önemli bir etkiye sahiptir. Bu 

çerçevede gerek yapılan faaliyetlerin duyurulması gerekse farklı çağrıların hedef kitleye 

ulaşması sürecinde gençlik konulu bilgilendirme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalara hız vermek gerekmektedir. Bilişim alanında sosyal medyada önem 
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kazanmaktadır. Sosyal medya ve gençlik kapsamında, hak temelli bir bakış açısıyla ve 

özgürleştirici alanlar açan bir yaklaşımla ele alınmalı, doğru ve amacına uygun kullanımın 

ebeveynlere ve çocuklara öğretilmesi, nefret söylemini önleme yasasının oluşturulması, 

mahremiyet eğitiminin küçük yaştan itibaren verilmeye başlanması, sosyal medya üzerine 

mevzuatın güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 

Gençlerin eğitimden iş hayatına geçişi de istihdam alanında en fazla önem teşkil 

eden konular arasında yer almaktadır. Kaldı ki bu husus Ulusal İstihdam Stratejisi 

kapsamında politika ekseni olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, başta İŞKUR ve MEB 

olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen politikaların 

koordinasyonu sağlanarak gençler arasındaki mesleksizlik sorunu ortadan kaldırılmalı ve 

gençlerin eğitimleriyle uyumlu işlere yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. Bu noktada mesleki 

eğitim sistemi ve staj imkânları güçlendirilerek gençlerin becerileri artırılmalı ve işgücü 

piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler gençlere kazandırılmalıdır. Gençler, Sanayi 4.0 

kapsamında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda bilişim sektörü ve geleceğin meslekleri 

olarak öngörülen mesleklere ve alanlara yönlendirilmelidir. İşgücü piyasasında ortaya 

çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından genç işgücünün 

eğitilmesi ve söz konusu alanlarda istihdam edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

NEİY gençler konusu ayrı ele alınmalı ve bu kapsamdaki gençlerin istihdama 

kazandırılması için politikalar geliştirilmelidir. Bu sayede, söz konusu gençlerin sosyal 

hayattan dışlanma ve potansiyellerinden faydalanamama riskleri de bertaraf edilmiş 

olabilecektir. 
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1. GİRİŞ

Toplumsal yapının unsuru olan gençlere ilişkin birçok tanımlama yapılmıştır. 

Gençliğe ilişkin olarak yapılan tanımlamaları özellikleri itibariyle üç kategoride toplamak 

mümkündür (Beşirli, 2013:21-25).  

Kronolojik tanımlamalar: Bu tanımlamalarda gençlik bir yaş kategorisi olarak 

değerlendirilmekte ve gençler istatistiksel bir veri olarak kabul edilmektedir. “UNDP 

Youth Strategy 2014-2017 adlı raporda, Birleşmiş Milletler Genel Meclisi 15-24 yaş 

aralığını gençlik dönemi olarak kabul etmiş ancak geniş sosyo-kültürel meseleler 

düşünülerek ulusal ve yerel gerçekliklerle uyumlu olarak tekil tanımlamalar da 

kullanılmıştır. Bu anlamda gençlik tanımı 15-24 yaş arasından 25-30 yaş arasına ve hatta 

bölgesel ve ulusal gençlik politikalarına göre 35 yaşa kadar uzatılabilmektedir (2014: 9). 

Kronolojik tanımlamalarda gençliğe ilişkin farklı yaş dönemlemeleri söz konusudur. 

Avrupa Birliği programları çerçevesinde gençlere yönelik programlar yürüten Ulusal Ajans 

tanımlama kapsamına geniş bir yaş kategorisini almış ve 15- 30 yaş grubunu genç olarak 

tanımlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ise ülke şartlarına atıf 

yaparak gençlik politikalarının, 14-29 yaş grubu aralığında bulunan bireyleri kapsadığını 

ifade ederek Türkiye için gençlik yaş kategorisi oluşturmuştur (T.C. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, 2013:1).  

Psikolojik tanımlamalar: Bu tanımlamalarda gençlik dönemi geçiş dönemi olarak 

ifade edilmekte ve yetişkin olmadan önceki dönem olarak düşünülmektedir. Yeni yetme ve 

delikanlılık kavramları esasında oluşan bu tanımlamalarda bireylerin tez canlılıklarına ve 

çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde varlığını ortaya koyma gayreti içindeki 

davranışlarına göndermede bulunulmaktadır (Kurtaran ve diğerleri, 2008: 6-7).  Bu 

döneme ilişkin olarak kafa tutmak, sabırsızlık ve her türlü otoriteye husumet gençliğin 

ezeli ve ebedi karakteristiği olmuştur” (Giritli, 1970: 26; Mardin, 1991:264). 

Sosyolojik tanımlamalar: Bu tanımlamalarda gençlerin sosyal yapı içindeki 

fonksiyonları toplumsal değişme sürecinde etkileri değerlendirilmektedir. Burada gençliğin 

iktidar ilişkileri içindeki yerinin değerlendirilmesi ve bu ilişkileri söz konusudur. Bu 

kategorideki tanımlamada gençler toplumsallaşma süreci içinde var olan, politik 

toplumsallaşma süreci içinde politik kimliklerini kazanan toplumu etkileme gücüne sahip 

ve aynı zamanda toplumdan etkilenen aktörlerdir (Nemutlu, 2008: 168). 
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2. MEVCUT DURUM ANALİZİ

2.1. Genel Durum 

Toplumsal yapının yeniden üretim sürecinde gençlik önemli bir yere sahiptir. Bu 

nedenle tüm toplumlarda gençlik politikası oluşturma süreci önemli kabul edilmektedir. 

Farklı ülkelere ait politika belgelerinde gençlik ülkenin kendine özgü durumları içinde 

tanımlanmış ve bu durum aynı zamanda gençliğe ilişkin politik öncelikleri de 

oluşturmuştur. 

Grafik 1. Dünya Ülkeleri Gençlik Yaş Aralıkları 

Kaynak: Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017 

15.12.2017 verilerine göre Avrupa Birliği üye, aday ülkeleri ve EFTA ülkeleri 

arasında 15-29 yaş grubunun ülke nüfusu içindeki oranları aşağıda ifade edilmiştir. Bu 

oran Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 17,4’tür. Genç nüfus oranının en yüksek olduğu 

ülke olarak 25,9 ile Azerbaycan iken en düşük olduğu ülkeler ise Güney Avrupa’da 
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İspanya (15,1) ve İtalya’dır (15,6). Türkiye’de de 15-29 yaş grubunun ülke nüfusu içindeki 

oranları %24,3’tür. 

Tablo 1.Yıllara Göre Ülkelerdeki Genç Nüfus Oranı 

2013 2014 2015 2016 

Avrupa Birliği (28 Ülke) 17,9 17,7 17,5 17,4 

Bulgaristan 17,6 17,1 16,7 16,3 

Çek cumhuriyeti 17,9 17,4 16,9 16,5 

Danimarka 18,6 18,8 19,0 19,3 

Almanya 17,0 17,0 17,0 17,2 

Estonya 19,2 18,6 18,2 17,7 

İrlanda 18,9 18,2 17,6 17,5 

Yunanistan 16,7 16,2 15,9 15,6 

İspanya 16,1 15,6 15,3 15,1 

Fransa 18,0 17,9 17,8 17,7 

İtalya 15,4 15,3 15,2 15,1 

Macaristan 18,2 18,0 17,9 17,7 

Malta 20,4 20,2 19,9 19,6 

Hollanda 18,3 18,4 18,5 18,6 

Avusturya 18,6 18,5 18,4 18,4 

Polonya 20,9 20,2 19,5 18,8 

Romanya 18,5 18,4 18,2 17,8 

Slovenya 17,2 16,8 16,3 15,9 

Finlandiya 18,5 18,2 18,1 17,9 

İsveç 19,3 19,1 19,0 18,9 

Birleşik Krallık 19,7 19,5 19,4 19,2 

İzlanda 21,6 21,5 21,4 21,5 

Norveç 19,7 19,8 19,8 19,8 

İsviçre 18,3 18,2 18,1 18,0 

Türkiye 24,9 24,8 24,5 24,3 

Moldova 26,0 25,3 24,5 : 

Ukrayna 21,0 20,2 19,4 18,6 

Ermenistan : : 24,0 23,0 

Azerbaycan 28,2 27,5 26,7 25,9 

Gürcistan : 21,9 21,8 20,1 

Kaynak: Eurostat, 2018 

Ülkelerin gençlik politikalarına ilişkin belgeler incelendiğinde sosyal, kültürel 

ekonomik ve politik yapısına dayalı olarak farklılaşmalar görülmektedir. Bu kapsamda 

bazı ülkeler mikro sorunlara ilişkin çözüm arayışları ortaya koymayı amaçlarken bazı 

ülkelerin ise mezo ve makro perspektiften konuyu ele aldıkları görülmektedir. 

Avusturya’da istihdam ve öğrenim, katılım ve girişimcilik, hayat kalitesi ve iş birliği 

ruhunun, Birleşik Krallık ’ta dezavantajlı gençlerin sosyal hayata katılımı, gençlerin 
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eğitimi, istihdamı ve aktif yurttaşlığın, İtalya’da gençlerin özerkliği, iş ve eğitim 

hayatındaki yerinin ele alındığı görülmektedir.  İsveç’te ise genç bireylerin iş yaşamına, 

eğitim hayatına ve toplumun diğer alanlarına katılımı ve serbest zamanlarını değerlendirme 

yollarının; Hollanda’da gençlerin refah düzeyi, sağlık, eğitim gibi temel hizmetlere 

erişiminin; Fransa’da genç bireylerin özerkliği, sosyal haklara erişimi, eşitsizlik ve 

ayrımcılığa karşı mücadele ve gençlerin toplum meselelerine aktif katılımının ele alındığı 

görülür.  Yunanistan’da genç işsizliği, istihdamı ve işgücü, gençlerin sosyal hayata 

katılımı, sosyal dışlanma ve içerme, iklim değişikliği ve yeşil alanların korunması gibi 

çevreyle ilgili meseleler ele alınmaktadır. Ukrayna’da gençlerin eğitimi, istihdamı, sağlığı, 

barınması gibi temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, aktif vatandaşlığı ve kendi 

bölgelerinden bazı sebeplerle uzaklaşmış gençlerin ülkeye uyumunun; Rusya’da gençlerin 

ihtiyaçlarına yönelik mevzuat ve stratejilerin geliştirilmesi, gençlik alanında kaynakların 

güçlendirilmesi ve gençlerin gönüllülük bilincinin; Azerbaycan’da gençlere fiziksel, 

zihinsel ve ahlaki gelişimleri uygun ortamın oluşturulması, onların yetenek ve becerilerinin 

artırılması, azınlık ve mülteci gençlerin sorunlarının gençlik politikalarında ele alındığı 

görülmektedir. 

Gürcistan’da ise gençlerin kamusal, ekonomik, kültürel ve politik hayattaki fırsatlara 

erişimi, yüksek kaliteli eğitim, iş ve profesyonel gelişimlerinin sağlanması, sağlıklı yaşam 

biçiminin desteklenmesi ve sağlık hizmetlerine erişim, insan hakları konusunda 

farkındalığın artması ve özel ihtiyaçları olan gençlerin desteklenmesinin; Finlandiya’da 

sosyal içerme ve katılımın güçlendirilmesi, ayrımcılık karşıtı eylemlerin desteklenmesi, 

gençlerin ve çocukların gündelik yaşamlarına yön verebilmelerinin, ülkelerin gençlere 

ilişkin önceliklerinde yer alması söz konusudur (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017:3-6).  

2.2. Mevzuatta Gençler 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılında ortaya konulan Ulusal

Gençlik ve Spor Politika Belgesi, gençliği sosyolojik tanım itibariyle ele aldığını ifade 

etmektedir. Bu tanımlamada gençliğin içinde bulunulan zaman, toplumların sosyo-

ekonomik gelişmeleri ile kültür ve göreneklerine göre tanımlanacağı ifade edilmiştir. 

Burada Türkiye’nin şartları göz önünde bulundurularak gençlik politikalarında hedef grup 

olarak 14-29 yaş aralığındaki bireyler kabul edilmiştir (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
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2013: 1). Ulusal gençlik politikasında sadece gençleri değil aileyi, kurumları ve toplumun 

tüm fertlerini ilgilendiren bir değişken olarak ele alınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 58. maddesi gençlerle devlet arasındaki ilişkiyi 

tanımlamaktadır. Buna göre: 

“MADDE 58- Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet 

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.” 

şeklinde ifade edilmektedir. 

Anayasanın bu maddesinde devletin gençlerle ilgili görevleri belirlenirken gençlerin 

haklarıyla ilgili bir anlam içermek yerine gençlerin devletin bütünlüğü içindeki işlevi 

vurgulanmakta ve siyasal toplumsallaşma sürecine dikkat çekilmektedir. Bu süreçte 

gençlerin eğitimi, toplumsal bütünleşme ve devletin varlığının sürdürülmesi için önemli 

görülmektedir. Bunun yanı sıra gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi için gerekli 

tedbirleri almasının gerekliliği ifade edilmiştir.  

Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14. 

maddesine göre  

“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; Gençlik ve spor orta ve 

yükseköğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri 

kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır 

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve 

çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve 

hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri 

açabilirler. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, 

amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her 

türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün 

başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve 

antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir…” denilmiştir.  



Bu kapsamda gençliğe ilişkin olarak belediyelerin yapacağı sosyal donatılar ve spora 

vereceği destekler ve usulleri belirlenmiştir. 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik 

bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, 

çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap 

verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi amaçlayan kent 

konseylerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Kent Konseyi Yönetmeliğinde gençlik 

meclisleri kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı ve sürdürülebilir 

kalkınma içinde ve kent yönetimine katkıda bulunmaları istenen yapılar arasında 

anılmıştır.  Tanımlamada kadın ve gençlik merkezlerine yapılan vurgu bu iki toplumsal 

grubun önemine dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Kent konseyinin görevlerini belirten 6. 

Maddesi ise 

“ğ) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki 

etkinliklerini arttırmak ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını 

sağlamak” şeklindedir. 

İl Özel İdaresi Kanununun İl özel idaresinin görev ve sorumluluklarını 

düzenleyen  6.Maddesi ise    

“b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, kültür, 

turizm, gençlik ve spor; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve 

bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve 

yetkilidir.” 

şeklindedir. 

Mevzuat, ge nçlere ilişkin olan birçok kurum ve kuruluşa yetki ve sorumluluk 

vermektedir. Bu kapsamda ge nçlere ilişkin olarak yapılacak düzenlemelere ilişkin olarak 

özellikle kamu kaynaklarının kullanımında koordinasyon sorunu ortaya çıkmaktadır. 

İhtiyaçların belirlenmesi ve karşılanması sürecindeki koordinasyon zaman ve kaynak 

tasarrufu sağlayacaktır.  

2.3. İlgili Kurum ve Kuruluşlar

İlg ili mevzuat ge nçlere ilişkin olarak birçok kurum ve kuruluşa faaliyet yapma hakkı 

tanımaktadır. Bu kapsamda da g ençlik alanı birçok kamu kurumu ve kuruluşun faaliyet 
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alanı içinde yer almaktadır. Farklı kurum ve kuruluşların aynı kitleyi hedef grup olarak 

belirlemesi üretilen hizmetlerin kalitesinde, sürdürülebilirliğinde ve hedef kitleye 

ulaşmasında önemli sorun alanları yaratmaktadır. Bu kapsamda gençlere ilişkin olarak 

politika üreten ve uygulayıcı olan kuruluşlar arasında ayrım yapmak çok mümkün 

görünmemektedir. Ancak doğrudan gençlere politika üreterek hizmet veren kurumlar ile 

faaliyet alanı içinde gençliği bir kategori olarak ele alarak hizmet üreten kurumları ayırmak 

mümkün görünmektedir. 

2.3.1. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

İlgili kurumlardan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri 638 sayılı Gençlik ve 

Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname de 

belirtilmiştir. Bu belgeye göre gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici 

politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin 

kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama 

süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu 

doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde 

koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve 

imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik 

alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak, gençlik çalışma ve projelerine 

ilişkin usul ve esasları belirlemek T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleridir. 

Bakanlık yapılanması 3 genel müdürlük şeklinde olmuştur. Bu genel müdürlükler ve 

görevleri şunlardır: 

1. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

a) Gençlere yönelik istismarın ve şiddetin engellenmesi ile gençler arasında her türlü 

ayrımcılığın giderilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu hususlarda öneriler 

geliştirmek.  

b) Yurtiçi veya yurtdışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri 

faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri 

desteklemek. 
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c) Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik ve izcilik

kamplarının kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları 

geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak. 

ç) Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek. 

d) Gençlik derneklerinin tescil, vize ve aktarma işlemlerini yapmak.

e) Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmalar yapmak ve bu konuda

faaliyetler yürütmek. 

f) Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek.

g)Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek.

ğ) (Değişik: 8/8/2011-KHK-649/11 md.) Gençlik alanında faaliyet gösteren sivil 

toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve üniversitelerin 

ilgili birimleriyle ilişkileri yürütmek 

2. Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

a) Gençlik veya spor alanında proje ve çalışmalar yapmak, bu alanda yapılacak proje

ve çalışmaları değerlendirmek, katılmak, desteklemek, uygulama ve sonuçlarını 

denetlemek, desteklenecek proje ve çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirlemek.  

b) Dezavantajlı gençlere ve gençlerin hareketliliğine yönelik projeleri öncelikli

olarak desteklemek. 

c) Görev alanıyla ilgili konularda kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve

işbirliğini sağlamak. 

ç) Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesinin oluşturulmasına ilişkin hazırlık 

çalışmalarını yapmak ve uygulanmasını takip etmek.  

d) Gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda gelen talep, öneri ve şikâyetleri

ilgili kurumlara iletmek. 

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

3. Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü

a) Gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti yapmak, eğitim hizmet ve imkânlarını

geliştirici faaliyetlerde bulunmak. 
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b) Gençliğin gelişimine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve kültür alanında

yapılabilecek faaliyetleri planlamak. 

c) Bakanlığın görev alanıyla ilgili yayınlar yapmak, yaptırmak ve yayınları takip

etmek. 

ç) Yurtiçi ve yurtdışında gençlikle ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak veya 

yaptırmak, bunların sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.  

d) Gençlerin bilim, sanat ve kültürel alanlara ilgisini artırmaya yönelik faaliyetler

yürütmek ve bu kapsamda yürütülen faaliyetleri desteklemek. 

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Bakanlığın, gençleri ve sporu doğrudan 

veya dolaylı etkileyen politika ve faaliyetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşları arasında 

koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla Ulusal Gençlik ve Spor Politikası 

Belgesi hazırlayacağı ve bu belgeyi Bakanlar Kurulunun onayına sunacağı, politika 

belgesinin en geç dört yıllık dönemler itibarıyla gözden geçirilerek güncelleneceği, 

Belgenin güncellenmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, spor federasyonları ile sivil 

toplum kuruluşlarından gelen öneriler dikkate alınacağı yer almaktadır. Bu kapsamda 27 

Ocak 2013 tarihli 28541 sayılı Resmî Gazete de Bakanlar Kurulunun kabul ettiği “Ulusal 

Gençlik ve Spor Politikası Belgesi” yayımlanmıştır. Belge oluşturulurken paydaş, sorun ve 

hedef analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda gençlik alanında on üç, spor alanında yedi temel 

politika alanı belirlenmiştir. Bu politikaların kimler için üretileceği ve kimlerle 

yürütüleceği tespit edilmiştir. Gençlik ve sporla ilgili konuların, birçok kurum ve 

kuruluşun birlikte çalışması gereken konular olduğu belirtilerek, Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, gençlik ve 

spor toplulukları, federasyonlar, özel sektör kuruluşları, medya ve bizzat gençlerin gençlik 

ve spor politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında önemli paydaşlar olarak ortaya 

çıkmıştır. Ancak politikaların, hedeflerin ve paydaşların tanımlandığı bu belgeye ilişkin 

olarak hedeflere ne kadar ulaşıldığı paydaşlarla ilişkilerin nasıl düzenlendiğine ilişkin bir 

izleme ve değerlendirme süreci henüz oluşturulamamıştır. Bu süreçte belgenin ortaya 

konulduğu tarihten itibaren gelişmeler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine 

rastlanılmamıştır. 
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2.3.2. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) 

Türkiye’de gençlik konusunda faaliyette bulunan kurumlardan biri de Avrupa Birliği 

Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, bilinen ismiyle Ulusal Ajans’tır.  Türkiye’nin 

1999 Helsinki Zirvesi’nde Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin başlaması ile topluluk 

programlarından yararlanma başlamıştır. Türkiye'nin AB programlarından yararlanmasını 

sağlayacak olan ve taraflarca 26 Şubat 2002 tarihinde imzalanmış bulunan Çerçeve 

Anlaşmayı onaylayan 4763 sayılı Kanunda TBMM tarafından görüşülerek uygun 

bulunmuş ve 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye’de “Ulusal Ajans” görevini üstlenmek üzere Ocak 2002 tarihinde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 

Programları Dairesi kurulmuştur. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi 

Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı), 6 Ağustos 2003 tarihli, 25191 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK’da 

Değişiklik Yapılması Hakkında 4968 sayılı Kanunla kurulmuş olup tüzel kişiliği haiz, idarî 

ve malî özerkliğe sahip bir kuruluş statüsünde yapılanmıştır. Ulusal Ajans görevlerini 

temel olarak Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde duyurma, bu 

programlara katılım çalışmalarını koordine etme, yürütme ve izleme, Avrupa 

Komisyonuna rapor halinde sunma, program uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu 

ile gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama sözleşmelerini imzalama olarak tanımlamıştır.  

Bunun yanı sıra kamu kuruluşları, kamu ve özel eğitim kurumları, üniversiteler, özel 

sektör, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, meslek kuruluşları ve gençlik kuruluşları 

ile yakın işbirliği sağlanması, AB Eğitim ve Gençlik Programlarının Türkiye'deki ilgili tüm 

yararlanıcılara tanıtılması ve bu amaçla gerekli insan gücü, bilgi, fiziki ve hukuki alt 

yapının oluşturulması ve geliştirilmesi, AB Komisyonu, diğer ulusal ajanslar ve diğer ülke 

yararlanıcıları ile ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve koordinasyon ve işbirliğinin 

sağlanması görevlerini de üstlenmiştir (Türkiye Ulusal Ajansı, 2018). 

2003 yılında pilot uygulamalara başlayan Ulusal Ajans 1 Nisan 2004 yılında AB 

Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline gelmiş ve 2006 yılına kadar 

süren Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik adlarıyla bilinen topluluk programlarını 

yürütmeye başlamıştır. 2007-2013 dönemi içerisinde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik 

Programları da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarıyla yürütülmüştür. 2014-

2020 yıllarını kapsayan yeni program, Erasmus+ Programı da yine Türkiye Ulusal Ajans 

http://www.ua.gov.tr/kurumsal/kurumsal-ilgili-link-ve-dok%C3%BCmanlar/eski-programlar
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unvanıyla, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından 

yürütülmektedir.  

Ulusal Ajans 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan eğitim, gençlik ve spor 

alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren Erasmus+ 

çatı programı ile Erasmus+  Programı okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, 

yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor 

alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır. Bu yeni program ile Hayatboyu 

Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da 

Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve  5 uluslararası işbirliği programı 

(ErasmusMundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da 

dahil edilerek Erasmus+ Programı başlığı altında toplanmıştır. Tek program ile daha basit 

başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona erdirmiştir. 

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem ve 2 

Özel Eylem altında toplanmıştır: 

Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği 

Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek 

Özel Eylem1: Jean Monnet Programı 

Özel Eylem2: Spor Destekleri  

Program bu kapsamda yenilik ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği; eğitim 

kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları 

arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri 

(ortaklıklar) oluşturulmasına fırsat vermektedir. Bu ortaklıklar yoluyla yenilikçi 

uygulamaların geliştirilmesi, yaratıcılık, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanması 

amaçlanmaktadır. Programlardan faydalanma sürecinde yerel ulusal ajanslara yapılan 

Stratejik Ortaklıklar kapsamında; kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası 

düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması 

amacıyla, program üyesi ülkelerin kurumları arasında stratejik işbirliği ve ortaklık projeleri 

desteklenmektedir. Bu destekler sivil toplumun güçlenmesini ve uluslararası alandaki yeni 

ağlara taşınmasını kolaylaştırmaktadır. Uluslararası ilişkilerin gelişmesiyle sivil toplum 

kuruluşlarının yetenekleri artmakta ve kurumsal yapıları güçlenmektedir. Bu ilişkiler yerel 

düzeyde sivil toplum kuruluşları arasında rekabetçi bir ortam yaratmaktadır.  
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Bunun yanı sıra, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve 

gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağını ifade 

eden Eurodesk 33 Avrupa ülkesinde  faaliyette olup Türkiye’de de Türk Ulusal Ajansı 

bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Eurodesk eğitimler 

konferanslar, seminerler düzenlenmesi ve destek hizmetleri, kaynak materyallerin 

basılması ve dağıtılması sürecinde Avrupa gençlik portalıyla küresel bir gençlik bilincinin 

oluşmasına katkı sağlanmakta gönüllük ve yaratıcılığın gelişmesini desteklemektedir. 

2.3.3. Türkiye İş Kurumu 

Gençlerin istihdamı konusunda ise ülkemizin kamu istihdam kurumu olan Türkiye İş 

Kurumu önemli hizmetler sunmaktadır. Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın 

korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin 

azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına 

yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı 

eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve diğer 

kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir.  İŞKUR tarafından yürütülen 

bu programlar genç bireyleri de kapsar niteliktedir. “İşbaşı Eğitim Programları İŞKUR’a 

kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde 

uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amaçlamaktadır bu program 

işsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. 

Program bilişim ve imalat sektörlerinde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay 

süreyle uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra “mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir, bu 

kurslarla işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde iş arayanların nitelikleri 

geliştirilerek istihdam edilebilirliğin arttırılması amaçlanmaktadır.  “Girişimcilik Eğitimi 

Programları” ise İŞKUR’a kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına ve 

geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlardır.  Girişimcilik eğitim 

programı kapsamında temel seviye girişimcilik eğitimi, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 

arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolünde” belirlenen esaslar 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra kendi işini kurmak isteyen engellikler 

ve eski kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler için Engelli ve Eski Hükümlü 

Çalıştırmayan İşverenlerden Kesilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona 

sunulan projelerin kabul edilmesi şartıyla 50.000 TL’ye kadar destek verilmektedir. 
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Kurslara katılanlara, kurs düzenlenen mesleğe göre, Milli Eğitim Bakanlığı veya 

Üniversite onaylı kurs bitirme belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir. 

Gençlerin iş arama imkânlarına erişimi, CV hazırlamaları ve meslekler hakkında bilgi 

edinebilmeleri amacıyla da iş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri yürütülmektedir. 

(İŞKUR, 2018). 

2.3.4. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Gençlerin barınma ve burs işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğrenim 

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı orta öğrenim 

düzeyindeki genç bireylere yönelik barınma ve bursluluk faaliyetlerini yürütürken, Yüksek 

Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Yükseköğrenim gören gençlerin barınma ve burs 

işlemlerini sağlamaktadır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 16 Ağustos 1961 

tarihli 351 sayılı kanunla kurulan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 8 Haziran 

2011 tarihli 638 sayılı “Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname” ile Gençlik ve Spor Bakanlığının bağlı kuruluşu olmuştur. 

Kurumun görevleri; 

 Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek,

 Yükseköğrenim öğrencilerine burs/öğrenim kredisi ve beslenme yardımı yaparak

nakdi destekte bulunmak, 

 Kurum yurtlarında barınan öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve benzeri

ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

Yükseköğrenim bursu verme yetkisi 6 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5102 

sayılı Kanun ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na verilerek, diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının doğrudan burs verme yetkileri kaldırılmıştır. Böylece mükerrerlik 

önlenerek daha fazla sayıda öğrenciye, daha fazla miktarda yardım yapılması 

amaçlanmıştır. 

2.3.5. Kalkınma Bakanlığı 

Gençlik ve toplumsal kalkınma kapsamında Kalkınma Bakanlığı faaliyetlerinden söz 

etmek mümkündür. Kalkınma Bakanlığı tarafından 2008 yılında Sosyal Destek Programı 

(SODES), uygulanmaya başlamış program kapsamında dezavantajlı bölgelerin beşeri 

sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu 
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bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya 

çıkardığı ihtiyaçlara cevap vermek amaçlanmıştır. SODES projeleri ile istihdam 

edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata 

daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla 

bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesi 

hedeflenmiştir. SODES’in öncelikli hedef kitlesi içinde gençler yer almış ve gençler 

yoksulluk, katılım gibi çeşitli boyutlarda ele alınmıştır. 2015 yılında sosyal içerme, 

istihdam ve kültür sanat ve spor alanlarında doğrudan veya dolaylı olarak gençler yer 

aldığı 583 proje desteklenmiştir. Bu desteklerin %41’ i sosyal içerme, %39’ u kültür sanat 

ve spor projelerine, %20’ si istihdam projelerine yöneliktir. Bu kapsamda destekler 

42.891.249 TL ile sosyal içerme, 38.036.840 TL ile kültür sanat ve spor projelerine 

17.987.722 TL istihdam, projelerine yönelik olmuştur. 2015 yılı için desteklerin illere göre 

dağılımı aşağıdaki şekilde olmuştur. 
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Grafik 2: 2015 Yılı Desteklenen Projelerin Tutarları (TL) 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2015 

2.4. Gençler İle İlgili Temel Alanlar 

2.4.1. Nüfus 

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişidir. 15-29 

yaş grubundaki genç nüfus 19 milyon 214 bin 639 kişi olmuştur. Ülkemizde 2016 yılında 

31,4 olan ortanca yaş, 2017 yılında önceki yıla göre artış göstererek 31,7 olmuştur. Ortanca 

yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 2017c). 

Grafik 3: 2017 Nüfus Piramidi 

Kaynak: TÜİK, 2017a 

http://www.kalkinma.gov.tr/
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Projeksiyonlara göre genç nüfusun 2075 yılına kadar toplam nüfus içindeki oranın 

%10 seviyelerine gerileyeceği tahmin edilmekte olup 1935-2075 yılları arası 

gerçekleşmeler ve tahminler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 2: Senaryolara Göre Genç ve Yetişkin Nüfus, Toplam Nüfus İçindeki Oranı 

S
en

a
ry

o
 

Yaş 

grubu 

Nüfus- Oran- (%) 

2018 2023 2040 2060 2080 2018 2023 2040 2060 2080 

A
n

a
 s

en
a

ry
o
 

Toplam- 81 867 223 86 907 367 100 331 233 107 095 998 107 100 904 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0-14 19 203 792 19 601 384 19 333 893 18 126 086 16 813 783 23,5 22,6 19,3 16,9 15,7 

15-64 55 500 077 58 438 033 64 623 369 64 727 126 62 873 761 67,8 67,2 64,4 60,4 58,7 

65 + 7 163 354 8 867 951 16 373 971 24 242 787 27 413 359 8,7 10,2 16,3 22,6 25,6 

Y
ü

k
se

k
 s

en
a

ry
o
 

Toplam- 81 989 850 87 662 775 103 570 667 115 074 851 121 099 912 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0-14 19 276 369 20 051 935 20 799 910 21 322 478 21 163 063 23,5 22,9 20,1 18,5 17,5 

15-64 55 547 271 58 720 985 66 224 415 68 942 004 71 513 534 67,7 67,0 63,9 59,9 59,1 

65 + 7 166 210 8 889 856 16 546 341 24 810 369 28 423 315 8,7 10,1 16,0 21,6 23,5 

D
ü

şü
k

 s
en

a
ry

o
 

Toplam-

Total 
81 744 659 86 154 191 97 125 652 99 437 361 94 153 500 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

0-14 19 131 442 19 154 507 17 904 198 15 192 740 13 060 335 23,4 22,2 18,4 15,3 13,9 

15-64 55 452 730 58 153 783 63 022 296 60 584 793 54 740 675 67,8 67,5 64,9 60,9 58,1 

65 + 7 160 486 8 845 901 16 199 157 23 659 828 26 352 490 8,8 10,3 16,7 23,8 28,0 

Kaynak: TÜİK, Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080 

2.4.2. Eğitim 

Gençlere ilişkin önemli bir alanı da eğitim oluşturmaktadır. Okullaşma oranı 2015-

2016 döneminde bir önceki döneme göre artarak %79,79 olarak gerçekleşmiştir. Aynı 

dönemde okul sayısında da artış gerçekleşmiştir. 
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Tablo 3: Yıllar İtibariyle Orta Öğretim Temel Göstergeleri 

Orta Öğretim 

N
et

 o
k

u
ll

a
şm

a
 

o
ra

n
ı 

(%
) 

O
k

u
l 

sa
y

ıs
ı 

Ö
ğ

re
tm

en
 

sa
y

ıs
ı 

Ö
ğ

re
n

ci
 s

a
y

ıs
ı 

D
er

sl
ik

 s
a

y
ıs

ı 

Ş
u

b
e 

sa
y

ıs
ı 

O
k

u
l 

b
a

şı
n

a
 

d
ü

şe
n

 ö
ğ

re
n

ci
 

sa
y

ıs
ı 

Ş
u

b
e 

b
a

şı
n

a
 

d
ü

şe
n

 ö
ğ

re
n

ci
 

sa
y

ıs
ı 

Ö
ğ

re
tm

en
 

b
a

şı
n

a
 d

ü
şe

n
 

ö
ğ

re
n

ci
 s

a
y

ıs
ı 

2012-

2013 
70,06 10418 254895 4995623 129566 170184 382 23 16 

2013-

2014 
76,65 10955 278641 5420178 140560 177774 375 23 15 

2014-

2015 
79,37 9061 298378 5691071 151661 200339 466 21 14 

2015-

2016 
79,79 10550 335690 5807643 182530 214871 405 20 13 

2016-

2017 
82,54 11076 

333 

040 
5849 970 189751 388 18 13 

Kaynak: MEB, 2017 

Okuryazarlık ve bitirilen eğitim kurumu verileri incelendiğinde ilköğretimden 

sonraki lise veya lise dengi meslek okulları oranında artış olduğu görülmektedir.  2014 

yılında gençlerin %30,6 sı, 2015 yılında %30.4’ ü ve 2016 yılında ise %32’ si lise veya lise 

dengi meslek okullarını bitirmiştir. Bunun yanı sıra 2014 yılında %15,1 olan 

Yükseköğretimi bitirenlerin oranı 2016 yılında %16.4 olarak gerçekleşmiştir. 
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Tablo 4: Okuryazarlık ve Bitirilen Eğitim Durumuna Göre Nüfus Oranı [15+ yaş -] (%)
Y

ıl
 

T
o

p
la

m
 

O
k

u
m

a
-y

a
zm

a
 

b
il

m
ey

en
 

O
k

u
m

a
 y

a
zm

a
 b

il
en

 

fa
k

a
t 

b
ir

 o
k

u
l 

b
it

ir
m

ey
en

 

İl
k

o
k

u
l 

v
e 

o
rt

a
o

k
u

l 

İl
k

ö
ğ

re
ti

m
 

L
is

e 
v

ey
a

 l
is

e 
d

en
g

i 

m
es

le
k

 o
k

u
ll

a
rı

 

Y
ü

k
se

k
ö

ğ
re

ti
m

 

[Genç - (15-29)- Yetişkin- (30+)] 
2014 Toplam 100,0 4,6 6,4 34,4 18,5 21,9 14,2 

Genç 100,0 1,0 5,7 11,6 36,1 30,6 15,1 

Yetişkin 100,0 6,3 6,7 45,4 10,0 17,8 13,8 

Erkek 100,0 1,5 3,9 32,3 21,0 25,4 16,0 

Genç 100,0 0,4 4,2 10,9 37,9 32,4 14,2 

Yetişkin 100,0 2,0 3,8 42,9 12,6 21,9 16,8 

Kadın 100,0 7,6 8,8 36,6 16,0 18,5 12,5 

Genç 100,0 1,6 7,2 12,4 34,1 28,7 16,0 

Yetişkin 100,0 10,4 9,6 47,8 7,5 13,8 10,9 

2015 Toplam 100,0 4,4 5,9 36,1 15,9 22,1 15,6 

Genç 100,0 0,9 4,8 18,8 28,4 30,4 16,8 

Yetişkin 100,0 6,1 6,4 44,3 10,0 18,2 15,0 

Erkek 100,0 1,4 3,4 34,2 18,1 25,4 17,3 

Genç 100,0 0,3 3,2 19,0 29,8 31,9 15,7 

Yetişkin 100,0 2,0 3,5 41,7 12,5 22,2 18,1 

Kadın 100,0 7,4 8,4 38,0 13,6 18,9 13,8 

Genç 100,0 1,4 6,4 18,5 27,0 28,8 17,9 

Yetişkin 100,0 10,1 9,2 46,9 7,5 14,4 12,0 

2016 Toplam 100,0 4,1 5,5 36,8 14,2 23,0 16,4 

Genç 100,0 0,7 4,3 22,1 23,2 32,0 17,6 

Yetişkin 100,0 5,7 6,0 43,6 10,0 18,8 15,8 

Erkek 100,0 1,3 3,1 34,8 16,6 26,1 18,1 

Genç 100,0 0,3 2,8 22,5 25,1 33,1 16,2 

Yetişkin 100,0 1,8 3,2 40,7 12,5 22,8 18,9 

Kadın 100,0 6,9 7,9 38,8 11,8 19,8 14,7 

Genç 100,0 1,2 5,9 21,7 21,3 30,9 18,9 

Yetişkin 100,0 9,5 8,8 46,4 7,6 14,9 12,8 

Kaynak: TÜİK, 2017a 

Yükseköğrenim verileri incelendiğinde ise 2016-2017 döneminde yükseköğrenim 

kurumlarına 1.434.589 kişinin yeni kayıt yaptırdığı görülmektedir. Buna ilişkin dağılım 

aşağıda görülmektedir. 
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Tablo 5: Yükseköğretim Verileri 2016-2017 

 Yeni kayıt 

 

Toplam öğrenci sayısı 

 

  E K T  E K T  

TOPLAM 737130 697459 1434589 3886107 3312880 7198987 

Önlisans 319477 313904 633381 1335771 1220155 2555926 

Örgün Öğretim 125343 111215 236558 450293 316892 767185 

İkinci Öğretim 61166 37175 98341 228880 113561 342441 

Uzaktan Öğretim 5093 4023 9116 20149 13760 33909 

Açık Öğretim 127875 161491 289366 636449 775942 1412391 

Lisans 335393 337934 673327 2202339 1869240 4071579 

Örgün Öğretim 179379 207967 387346 843817 877470 1721287 

İkinci Öğretim 48839 37453 86292 245742 182137 427879 

Uzaktan Öğretim 2519 4882 7401 11816 16191 28007 

Açık Öğretim 104656 87632 192288 1100964 793442 1894406 

Yüksek Lisans 75069 40354 115423 294397 185818 480215 

Örgün Öğretim 51021 34487 85508 232681 168087 400768 

İkinci Öğretim 14199 4296 18495 36160 13323 49483 

Uzaktan Öğretim 9849 1571 11420 25556 4408 29964 

Doktora 7191 5267 12458 53600 37667 91267 

Örgün Öğretim 7191 5267 12458 53600 37667 91267 

Kaynak: Yükseköğrenim Kurulu, 2017 

2.4.3. Sağlık 

Sağlık kavramı sadece hastalık veya sakatlık durumunu bunun yanı sıra hastalık 

yapıcı unsurların bulunması durumunu ifade etmez. Aynı zamanda ruhsal olarak iyi olma 

durumudur. WHO’nün 1948 Anayasasında sağlığı “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı 

değil, bireyin beden, ruh ve sosyal yönden tam iyilik hali” olarak tanımlandığı 

görülmektedir. 

Sağlığın önemli bir unsuru olan ruhsal durum gençlere ilişkin olarak incelendiğinde 

gençlerin-(15-29) %66,9’u kendini her zaman/çoğu zaman hayat dolu hissettiğini, %68,7’ 

si her zaman/çoğu zaman mutlu hissettiğini belirtmiştir. 
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Tablo 6: Bireylerin Kendi Ruhsal Durumlarını Tanımlamaları, 2016 

 [Son dört hafta - (%) Genç (15-24) Yetişkin- (25+) Genç - (15-29) Yetişkin- (30+) 

 Hayat dolu hissetme/ 

T
o

p
la

m
 

E
rk

ek
 

K
a

d
ın

 

T
o

p
la

m
 

E
rk

ek
 

K
a

d
ın

 

T
o

p
la

m
 

E
rk

ek
 

K
a

d
ın

 

T
o

p
la

m
 

E
rk

ek
 

K
a

d
ın

 

Her zaman/Çoğu zaman 70,0 71,2 68,9 51,0 54,7 47,4 66,9 67,8 66,0 49,3 53,5 45,2 

Çok ender/Hiçbir zaman 4,7 4,5 4,9 12,1 10,3 13,8 5,8 5,9 5,7 12,8 10,6 14,8 

Çok sinirli hissetme/ 

Her zaman/Çoğu zaman 14,5 14,7 14,4 16,7 17,1 16,4 15,2 15,7 14,8 16,8 17,0 16,6 

Çok ender/Hiçbir zaman 39,6 38,8 40,5 35,3 34,6 35,8 38,6 37,5 39,8 35,0 34,5 35,4 

Melankolik hissetme/ 

Her zaman/Çoğu zaman 5,6 5,0 6,1 7,2 5,8 8,5 5,7 5,4 6,1 7,4 5,8 8,9 

Çok ender/Hiçbir zaman 67,7 69,0 66,3 65,1 67,9 62,4 67,9 69,2 66,6 64,6 67,7 61,6 

Durgun ve sakin hissetme 

Her zaman/Çoğu zaman 20,8 20,7 20,8 26,5 26,1 26,9 22,2 22,2 22,2 26,8 26,3 27,2 

Çok ender/Hiçbir zaman 27,2 28,5 26,0 21,2 22,0 20,5 25,9 26,6 25,3 20,9 21,9 19,9 

Enerjik hissetme 

Her zaman/Çoğu zaman 62,2 66,4 58,1 38,9 44,4 33,5 58,8 63,2 54,4 36,6 42,2 31,2 

Çok ender/Hiçbir zaman 6,5 5,1 7,8 18,7 14,5 22,8 7,5 6,2 8,9 20,3 15,6 24,8 

Kalbi kırık ve depresyonda 

hissetme 

Her zaman/Çoğu zaman 5,4 4,1 6,6 7,5 5,6 9,3 5,6 4,3 6,9 7,7 5,7 9,6 

Çok ender/Hiçbir zaman 67,6 70,0 65,3 64,1 68,2 60,0 67,9 70,5 65,4 63,3 67,6 59,1 

Yıpranmış hissetme/ 

Her zaman/Çoğu zaman 7,2 6,4 8,0 22,2 18,8 25,4 9,0 8,1 9,8 23,9 20,1 27,5 

Çok ender/Hiçbir zaman 61,1 64,0 58,3 35,7 39,2 32,4 56,7 58,9 54,6 33,5 37,4 29,8 

Mutlu hissetme/ 

Her zaman/Çoğu zaman 70,7 71,1 70,3 55,5 58,8 52,2 68,7 68,7 68,7 53,9 57,9 50,0 

Çok ender/Hiçbir zaman 3,8 3,9 3,8 8,3 7,3 9,3 4,4 4,5 4,4 8,8 7,6 10,0 

Yorgun hissetme/ 

Her zaman/Çoğu zaman 13,0 10,5 15,4 28,8 26,0 31,6 15,8 14,4 17,2 30,2 26,8 33,4 

Çok ender/Hiçbir zaman 32,0 34,4 29,7 16,1 18,1 14,2 27,8 29,7 26,0 15,5 17,6 13,5 

 Kaynak: TÜİK, 2017d 

Günümüzde gençlere ilişkin önemli bir konuyu beslenme sorunları oluşturmaktadır. 

Türkiye’de çocuk ve gençlerin obezite soruna ilişkin olarak farkındalık düzeyi hızla 

artmaktadır. Bu kapsamda gençlerin bilinçlendirilmesi konusunda birçok faaliyet 

gerçekleştirilmektedir. Ancak henüz yeterli düzeye ulaşmamıştır. Bunun yanı sıra 

geleneksel beslenme alışkanlıkları ve beden eğitimi ve spor programlarının obezite 

ilişkisine ilişkin olarak farkındalıkların da arttırılması gereklidir. Sağlık araştırması 

kapsamında çeşitli yaş kategorileri itibariyle ortalama ağırlık durumları aşağıda 

görülmektedir. 
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Tablo 7:Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Kilo Ortalamaları 

2010 2012 2014 2016 
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Toplam- 71,5 75,8 66,9 72,3 76,7 67,8 72,5 77,1 68,1 72,8 77,4 68,4 

15-24 62,3 67,4 57,2 63,2 68,4 58,1 63,2 69,0 57,4 63,6 68,9 58,2 

25-34 70,5 76,4 64,2 71,1 77,2 64,8 71,1 77,7 64,4 71,1 77,7 64,5 

35-44 75,8 80,7 70,4 76,2 81,2 71,0 75,9 80,8 71,0 76,2 81,4 71,0 

45-54 77,5 79,5 75,2 77,7 80,4 74,9 79,0 81,6 76,4 78,2 81,3 74,9 

55-64 76,8 78,2 75,3 77,5 79,2 75,8 77,8 79,4 76,4 78,4 80,6 76,2 

65-74 74,0 76,2 72,0 74,6 76,9 72,6 73,7 75,7 71,9 75,3 77,2 73,7 

75+ 68,6 71,2 65,9 69,1 72,2 66,7 69,1 73,3 66,3 69,6 72,8 67,5 

Kaynak: TÜİK, 2017d 

Beslenme sorununun önemi gençlerin vücut kitle indeksinin dağılımı yıllar itibariyle 

değerlendirildiğinde daha da iyi anlaşılmaktadır. 

Tablo 8: Bireylerin Vücut Kitle İndeksinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

[15+ yaş - ] (%) 

Yıl ve cinsiyet Toplam Düşük kilolu 
Normal 

kilolu 

Obez 

öncesi(1) 

Obez 

2008 Toplam- 100,0 4,2 48,2 32,4 15,2 

Erkek- 100,0 2,7 48,1 36,9 12,3 

Kadın- 100,0 5,9 48,2 27,4 18,5 

2010 Toplam- 100,0 4,7 45,5 33,0 16,9 

Erkek 100,0 3,5 46,1 37,3 13,2 

Kadın- 100,0 5,9 44,7 28,4 21,0 

2012 Toplam- 100,0 3,9 44,2 34,8 17,2 

Erkek- 100,0 2,7 44,7 39,0 13,7 

Kadın- 100,0 5,1 43,6 30,4 20,9 

2014 Toplam- 100,0 4,2 42,2 33,7 19,9 

Erkek 100,0 2,8 43,7 38,2 15,3 

Kadın- 100,0 5,5 40,7 29,3 24,5 

2016 Toplam- 100,0 4,0 42,1 34,3 19,6 

Erkek- 100,0 2,5 43,8 38,6 15,2 

Kadın- 100,0 5,6 40,4 30,1 23,9 

Kaynak: TÜİK, 2017d 
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Sağlık konusu kapsamında değerlendirilmesi gereken konulardan birini de tütün 

mamulü kullanma durumu oluşturmaktadır. Bu durum aşağıdaki tablodan incelendiğinde, 

bireylerin tütün mamulü kullanım oranlarında artış olduğu görülmektedir. 

Tablo 9: Bireylerin Tütün Mamulü Kullanma Durumunun Cinsiyet Ve Yaş Grubuna Göre 

Dağılımı [15+ yaş -](%) 

2010 2012 2014 2016 
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Her gün 

kullanan 

25,4 39,0 12,3 23,2 35,9 10,8 27,3 41,8 13,1 26,5 40,1 13,3 

15-24 16,4 27,1 6,1 14,3 24,1 4,6 18,5 31,4 5,7 18,1 28,2 7,8 

25-34 32,7 48,2 17,0 30,5 45,9 14,9 35,1 51,2 18,8 33,2 49,6 16,6 

35-44 34,5 49,2 19,5 30,9 44,4 17,3 34,9 49,9 19,7 35,2 50,6 19,6 

45-54 28,8 43,7 13,8 27,7 42,0 13,4 32,7 48,7 16,5 31,6 45,3 17,7 

55-64 20,4 32,7 8,8 17,4 27,9 7,4 24,0 38,2 10,2 22,8 35,0 10,9 

65-74 11,2 20,6 4,2 10,1 17,8 3,8 12,1 22,4 3,4 13,5 24,2 4,4 

75+ 7,3 15,1 0,9 5,6 12,6 0,8 5,0 8,9 2,4 4,8 10,7 1,0 

Ara sıra

kullanan

4,1 4,5 3,7 3,6 4,3 2,9 5,2 5,6 4,8 4,1 4,0 4,1 

15-24 3,4 4,3 2,6 2,9 4,3 1,5 4,9 6,1 3,7 3,3 3,6 3,0 

25-34 5,6 5,6 5,6 4,8 4,6 4,9 6,7 6,9 6,5 5,6 5,1 6,1 

35-44 4,6 4,4 4,8 4,6 4,9 4,4 6,6 6,4 6,8 5,4 5,0 5,9 

45-54 4,9 4,8 5,0 3,6 4,1 3,1 4,6 4,4 4,8 4,1 4,1 4,1 

55-64 2,6 4,3 0,9 2,3 4,1 0,5 3,4 3,6 3,3 2,4 2,5 2,3 

65-74 1,5 2,4 0,8 1,7 2,7 0,9 3,6 5,2 2,2 1,6 1,9 1,3 

75+ 1,2 1,7 0,9 1,9 2,9 1,2 2,0 2,9 1,4 2,3 2,8 2,0 

Daha önce

kullanan

17,1 23,0 11,5 14,3 19,8 8,9 17,7 23,8 11,8 12,9 19,3 6,7 

15-24 9,4 11,7 7,2 5,7 6,5 5,0 8,8 10,2 7,5 2,7 3,4 2,1 

25-34 13,2 12,6 13,7 11,5 11,7 11,2 12,7 12,6 12,8 8,0 9,3 6,6 

35-44 17,4 21,1 13,7 14,0 18,2 9,8 16,8 20,6 13,0 12,4 16,6 8,2 

45-54 20,7 29,1 12,4 18,5 26,3 10,6 21,9 29,6 14,1 16,7 24,5 8,7 

55-64 27,7 43,1 13,0 23,8 38,0 10,1 28,8 43,4 14,5 24,1 39,5 9,0 

65-74 25,5 47,4 9,3 24,4 44,9 7,4 29,7 51,8 10,9 26,0 47,4 7,7 

75+ 29,3 55,3 7,7 20,4 42,2 5,7 28,4 58,7 8,4 22,0 47,3 5,4 

Hiç

kullanmayan

53,4 33,5 72,6 59,0 40,0 77,3 49,8 28,7 70,3 56,5 36,6 75,9 

15-24 70,8 56,9 84,2 77,1 65,1 88,9 67,7 52,3 83,2 75,9 64,9 87,0 

25-34 48,6 33,6 63,7 53,3 37,8 69,0 45,5 29,3 61,8 53,3 36,0 70,7 

35-44 43,5 25,2 62,0 50,5 32,5 68,5 41,7 23,1 60,4 47,0 27,8 66,3 

45-54 45,6 22,5 68,8 50,2 27,6 72,9 40,8 17,2 64,6 47,7 26,1 69,5 

55-64 49,3 19,9 77,3 56,5 30,0 82,0 43,8 14,8 72,1 50,7 22,9 77,8 

65-74 61,8 29,6 85,6 63,8 34,5 88,0 54,6 20,5 83,5 58,9 26,5 86,6 

75+ 62,2 27,9 90,5 72,1 42,3 92,3 64,6 29,5 87,8 70,9 39,2 91,6 

Kaynak: TÜİK, 2017d 
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Gençlerin alkol kullanımı incelendiğinde ise bir azalma görülmemektedir. Bu 

bakımdan toplumsal farkındalığın arttırılması önem kazanmaktadır. 

Tablo 10:Bireylerin alkol kullanma durumunun cinsiyet ve yaş grubuna göre dağılımı  [15+ yaş -] (%) 

 2010  2012  2014  2016 

  

T
o

p
la

m
 

 E
rk

ek
 

 K
a

d
ın

 

  T
o

p
la

m
 

 E
rk

ek
 

 K
a

d
ın

 

  T
o

p
la

m
 

 E
rk

ek
 

 K
a

d
ın

 

  T
o

p
la

m
 

 E
rk

ek
 

 K
a

d
ın

 

 

Kullanan 

 
12,6 21,1 4,4  10,4 17,2 3,8  14,9 24,3 5,8  12,2 19,3 5,3 

15-24 8,6 14,7 2,8  7,4 11,7 3,2  13,3 20,9 5,8  9,3 13,1 5,4 

25-34 17,0 26,4 7,5  14,0 21,7 6,2  20,5 31,0 10,0  16,5 24,1 8,7 

35-44 15,6 25,5 5,7  13,1 21,2 5,0  17,1 27,4 6,7  15,9 25,2 6,4 

45-54 13,7 23,6 3,8  11,9 20,3 3,5  15,2 25,6 4,7  11,5 19,2 3,7 

55-64  11,6 20,9 2,8  8,4 15,2 1,9  12,6 22,6 2,9  11,6 19,7 3,8 

65-74 5,0 9,8 1,5  4,0 8,2 0,6  5,8 11,2 1,3  5,9 11,5 1,0 

75+ 3,3 6,5 0,8  1,3 3,0 0,1  2,0 4,4 0,5  2,5 5,5 0,6 

Daha önce 

kullanan 

 

12,5 20,0 5,2  9,7 15,3 4,2  18,0 27,6 8,6  11,9 19,1 5,0 

15-24 7,5 10,4 4,7 
 

5,3 6,7 4,0 
 

9,5 11,9 7,1 
 

4,9 5,9 3,9 

25-34 11,2 15,4 7,1 
 

8,9 12,2 5,6 
 

17,0 22,4 11,5 
 

11,5 16,0 7,0 

35-44 14,0 22,2 5,7 
 

10,0 15,4 4,6 
 

21,0 31,0 10,9 
 

13,2 21,4 4,9 

45-54 14,8 24,1 5,4 
 

11,9 19,6 4,2 
 

21,3 34,2 8,3 
 

14,8 23,8 5,8 

55-64 17,6 32,5 3,5 
 

13,6 24,8 2,9 
 

23,1 39,7 6,8 
 

16,4 28,7 4,4 

65-74 14,4 30,0 2,9 
 

13,2 26,6 2,1 
 

23,2 44,0 5,5 
 

16,0 30,4 3,6 

75+ 16,0 32,1 2,6 
 

10,7 24,5 1,4 
 

16,2 37,0 2,5 
 

11,3 25,8 1,8 

Hiç 

kullanmayan 

 

74,9 58,8 90,3  79,9 67,4 92,0  67,1 48,2 85,6  75,8 61,6 89,8 

15-24 83,9 75,0 92,5 
 

87,3 81,6 92,8 
 

77,2 67,2 87,1 
 

85,8 81,0 90,6 

25-34 71,8 58,2 85,4 
 

77,1 66,1 88,2 
 

62,5 46,6 78,6 
 

72,0 59,9 84,3 

35-44 70,3 52,3 88,5 
 

76,9 63,5 90,5 
 

61,9 41,6 82,4 
 

71,0 53,4 88,7 

45-54 71,5 52,3 90,7 
 

76,2 60,1 92,3 
 

63,5 40,2 87,0 
 

73,6 57,0 90,5 

55-64 70,7 46,6 93,7 
 

78,0 60,0 95,2 
 

64,3 37,7 90,3 
 

72,0 51,6 91,9 

65-74 80,5 60,2 95,6 
 

82,8 65,3 97,3 
 

71,0 44,8 93,1 
 

78,2 58,1 95,4 

75+ 80,7 61,4 96,7 
 

88,0 72,5 98,5 
 

81,7 58,6 97,1 
 

86,2 68,8 97,5 
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Engelli genç bireylerin %34,3’ü zihinsel engelli olup çoklu engelliliği olan gençlerin 

oranı ise  %20,4’tür.  

Tablo 11: Kayıtlı olan engelli bireylerin engel türü, 2010 

[Genç- (15-24)-Yetişkin- (25+)]  (%) 

Türkiye Genç Yetişkin 

Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Toplam- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Görme engelli 8,4 9,6 6,7 7,8 8,9 5,7 10,5 12,2 8,4 

İşitme engelli 5,9 5,8 6,1 7,2 6,4 8,8 5,0 4,9 5,1 

Dil ve konuşma 

engelli 
0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 

Ortopedik 

engelli 
8,8 8,4 9,3 6,7 6,1 7,8 11,1 11,0 11,2 

Zihinsel engelli 29,2 30,4 27,4 46,7 47,3 45,5 13,7 13,9 13,5 

Ruhsal ve 

duygusal engelli 
3,9 4,5 3,0 2,1 2,4 1,6 4,9 5,8 3,8 

Süreğen hastalık 25,6 24,6 27,1 13,7 14,0 13,1 34,3 33,5 35,3 

Çoklu engellilik 
18,0 16,5 20,2 15,6 14,7 17,4 20,4 18,6 22,7 

Kaynak: TÜİK, 2010 

2.4.4. Barınma 

Türkiye de bölgeler arasında gelişmiş düzeyinin farkı belirli bölgelere öğrenci 

hareketliliğini arttırmakta ve bu da barınma meselesini önemli kılmaktadır. Özellikle bu 

durum lisans öğrencileri için önem arz etmektedir. Bu durum barınma konusunda kamu 

yatırımını zorunlu kılmaktadır. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun barındırma kapasitesi 2016 yılında 

556.611 kişi iken bu sayı 2017 yılında 652.240 kişilik yatak sayısına ulaşmıştır. Yurtlarda 

barınan öğrencilerden alınan aylık yurt yatak ücreti yurt modeline bağlı olarak 168 TL ve 

285 TL arasında değişmektedir. Kıbrıs’ta bulunan yurtlarda ise bu ücret 300 TL’dir Kurum 

yurtlarında barınan öğrencilere 2016-2017 öğretim döneminde günlük 11 TL beslenme 

yardımı yapılmaktadır. Kurum tarafından verilen burslar incelendiğinde ise 2017 yılında 

1.235.898 (yurt içinde 1.208.185 ve yurt dışında 27.713) öğrenciye öğrenim kredisi olmak 

üzere 400.288 (yurt içinde 399.616 ve yurt dışında 672) öğrenciye ise burs olmak üzere 

toplam 1.636.186 öğrenciye burs veya öğrenim kredisi ödenmektedir.  



25 

Grafik 4. Yıllar İtibariyle KYK Toplam Yatak Sayıları 

Kaynak: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 2017 

Bunun yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı barınma ve burs imkânları sunmaktadır. 

İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında burslu öğrenci sayısı 2016/'17 Öğretim yılında 207 

445 olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı öğretim dairelerine göre resmi pansiyon sayısı, 

pansiyon kapasitesi ve pansiyonlarda kalan öğrenci sayısı incelendiğinde Bakanlığın 2979 

pansiyonlu okulu bulunmakta ve bu okullarda 269 485 öğrenci kalmaktadır ve bu 

öğrencilerin 53 604’ü Temel Eğitim Genel Müdürlüğü öğrencisidir. Bunun yanı sıra özel 

öğrenci yurtlarında kalan öğrenci sayısı incelendiğinde ise 2016/17 Öğretim yılında 162 

299 öğrencinin özel yurtlarda kaldığı görülmektedir. Ortaöğretim ve yükseköğretim özel 

öğrenci yurtları ile öğrenci sayısı incelendiğinde ise dernek yurtlarında 180.316, vakıf 

yurtlarında 31.125, şahıs yurtlarında 56.129 ve diğer tüzel kişilik yurtlarında 110.890 

öğrenci kalmaktadır (MEB, 2016: 215-217). 

2.4.5. Evlenme ve Boşanma 

Evlenen çiftlerin sayısı 2015 yılında 602 bin 982 iken 2016 yılında %1,4 azalarak 

594 bin 493 olmuştur. Kaba evlenme hızı ise binde 7,5 olarak gerçekleşmiştir. Boşanan 

çiftlerin sayısı 2015 yılında 131 bin 830 iken 2016 yılında %4,3 azalarak 126 bin 164 

olurken kaba boşanma hızı binde 1,59 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ilk evlenme yaşı, 

1961 2002 2013 2014 2015 2016 Kasım

2017

Aralık

2017

5182

182.258

286.849

367.962

454.631

556.611

622.818
652.640
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2016 yılında erkekler için 27,1, kadınlar için 24’tür. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk 

evlenme yaş farkı ise 3,1 yaş olarak gerçekleşmiştir. Boşanmaların 2016 yılında %39,1’i 

evliliğin ilk 5 yılı, %21’i ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşmiştir (TÜİK, 2017e). 

Tablo 12: Evlenme Sayısı, Kaba Evlenme Hızı, Başanma Sayısı ve Kaba Boşanma Hızı 

Yıl Evlenme sayısı Kaba evlenme hızı 

(‰) 

Boşanma sayısı Kaba boşanma hızı 

(‰) 

2008  641 973 9,04  99 663 1,40 

2009  591 742 8,21  114 162 1,58 

2010  582 715 7,97  118 568 1,62 

2011  592 775 7,99  120 117 1,62 

2012  603 751 8,03  123 325 1,64 

2013  600 138 7,88  125 305 1,65 

2014  599 704 7,77  130 913 1,70 

2015  602 982 7,71  131 830 1,69 

2016  594 493 7,50  126 164 1,59 

Kaynak: TÜİK, 2017e 

Toplumsal yapının sürdürülebilmesi için topluma yeni bireylerin katılması gereklidir. 

Bu gereklilik evlilik kurumunun önemini ortaya koymaktadır. Evlenme verileri 

incelendiğinde evli genç oranlarında azalma olduğu görülmektedir. Bu oran 2013 yılında 

%29,2,  2014 yılında %28,5,  2015 yılında %27,8 ve 2016 yılında %27,1 olarak 

gerçekleşmiştir.  
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Tablo 13:  Medeni Duruma Göre Nüfus Oranı, 2012-2016   (%) 

Yıl  

[Genç - (15-29)- Yetişkin- (30+)] 

 Toplam  

 

Hiç evlenmedi  

 

Evli 

 

Eşi öldü Boşandı   

 

2013 Toplam Genç  100,0 69,9 29,2 0,1 0,8 

 
 

Yetişkin  100,0 6,7 80,8 8,1 4,4 

 Erkek Genç  100,0 79,8 19,7 0,0 0,5 

 
 

Yetişkin  100,0 7,2 86,7 2,3 3,9 

 Kadın  Genç  100,0 59,6 39,1 0,1 1,2 

 
 

Yetişkin  100,0 6,2 75,2 13,6 5,0 

2014 Toplam Genç  100,0 70,6 28,5 0,1 0,8 

 
 

Yetişkin  100,0 6,7 80,6 8,0 4,6 

 Erkek  Genç  100,0 80,4 19,1 0,0 0,5 

 
 

Yetişkin  100,0 7,4 86,3 2,3 4,0 

 Kadın  Genç  100,0 60,5 38,2 0,1 1,2 

 
 

Yetişkin  100,0 6,1 75,2 13,6 5,1 

2015 Toplam Genç  100,0 71,3 27,8 0,0 0,8 

 
 

Yetişkin  100,0 6,8 80,4 8,0 4,8 

 Erkek  Genç  100,0 80,9 18,7 0,0 0,5 

 
 

Yetişkin  100,0 7,6 85,9 2,3 4,2 

 Kadın  Genç  100,0 61,4 37,3 0,1 1,2 

 
 

Yetişkin  100,0 6,1 75,1 13,5 5,3 

2016 Toplam Genç  100,0 72,1 27,1 0,0 0,8 

 
 

Yetişkin  100,0 6,9 80,2 7,9 4,9 

 Erkek  Genç  100,0 81,4 18,2 0,0 0,5 

 
 

Yetişkin  100,0 7,8 85,5 2,3 4,3 

 Kadın  Genç  100,0 62,4 36,4 0,1 1,2 

 
 

Yetişkin  100,0 6,0 75,1 13,4 5,5 

Kaynak: TÜİK, 2017a   

Dünyada her yıl 18 yaşın altında 10 milyon kız çocuğu evlenmektedir. Bu; ayda 

833.333, haftada 192.307, günde 27.397, dakikada 19, her 3 saniyede bir kız çocuğu 

evliliğini ifade etmektedir. Türkiye’de de çocuk evlilikler veya erken evlilikler olarak 

tanımlanan 18 yaş altı bireylerin evlikleri konusu da oldukça önemli bir sorun alanı olarak 

belirmektedir. Ülkemizde erken evlilikler, genellikle herhangi bir evlilik töreni 

yapılmaksızın resmiyetin söz konusu olmadığı ve yasal anlamda bağlayıcı hakları 

beraberinde getirmeyen evlilikler biçiminde gerçekleşmektedir. Bunu önleyici politikaların 

güçlendirilmesi gereklidir (Aktepe ve Atay. 2017:410-411 ). 

2.4.6. Göç  

Göç konusu sadece göç alan devletlerde değil, küreselleşmenin hissedildiği veya 

yoğun olarak yaşandığı tüm coğrafyalarda gündemin ilk sıralarında yer almakta, herkesi ve 

her yapıyı ilgilendirmektedir. Dünya genelinde hemen hemen her ülke göçten etkilenmiştir. 
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Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında toplu nüfus hareketlerine şahitlik edilmiş, göçmen 

nüfusu son yarım yüzyılda hızlı bir artış göstermiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler 

verilerine göre son 20 yıldaki hızıyla artmaya devam ederse, dünyadaki uluslararası 

göçmenlerin sayısı 2050’de 405 milyona ulaşacaktır. 

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle göçmenlere kapılarını açan, ihtiyaç duyanları 

koruma altına alan ve dünya kamuoyu tarafından da saygı duyulan bin yıllık köklü bir göç 

geleneğine sahiplik etmiştir (T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

2017:43-44).  

Tablo 14: İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzeye Göre Bölgelerin Aldığı Göç, 2015-2016 

 Aldığı göç 

İBBS, 1. Düzey Toplam Genç 

 (15-24) 

Yetişkin 

(25+) 

Genç 

(15-29) 

Yetişkin  

(30+) 

Toplam - 
2 192 826  769 513 1 033 053 1 070 508  732 058 

TR1 İstanbul 
 369 582  132 018  180 743  186 772  125 989 

TR2 Batı Marmara 
 137 541  45 978  66 825  62 168  50 635 

TR3 Ege  
 228 339  79 101  108 441  108 515  79 027 

TR4 Doğu Marmara 
 257 367  92 790  117 556  125 309  85 037 

TR5 Batı Anadolu  
 222 698  77 085  105 336  109 071  73 350 

TR6 Akdeniz  
 223 262  77 890  99 524  107 916  69 498 

TR7 Orta Anadolu 
 116 281  46 248  50 887  61 954  35 181 

TR8 Batı Karadeniz  
 170 808  61 541  81 043  80 392  62 192 

TR9 Doğu Karadeniz  
 137 818  42 794  72 240  56 051  58 983 

TRA Kuzeydoğu Anadolu  
 82 863  32 818  36 786  44 559  25 045 

TRB Ortadoğu Anadolu 
 97 245  33 006  44 947  49 808  28 145 

TRC Güneydoğu Anadolu 
 149 022  48 244  68 725  77 993  38 976 

Kaynak: TÜİK, 2017a 

Bölgelere göre göç alma verileri incelendiğinde birinci sırada tercih edilen bölgenin 

186 772 genç birey (15-29 yaş) ile TR1 İstanbul, ikinci olarak tercih edilen bölgenin ise 

125 309 kişi ile TR4 Doğu Marmara olduğu görülmüştür. Bunu TR3 Ege Bölgesi 

izlemektedir. 
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Tablo 15: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzeye Göre Bölgelerin Verdiği Göç,  

2015-2016 

Verdiği göç  -  

İBBS, 1. Düzey 

 

 Toplam 

 

Genç -     

(15-24) 

Yetişkin-

(25+) 

Genç- 

(15-29) 

Yetişkin-

(30+) 

Toplam  2 192 826  769 513 1 033 053 1 070 508  732 058 

TR1 İstanbul   440 889  114 538  244 317  166 026  192 829 

TR2 Batı Marmara   100 154  40 494  45 513  53 764  32 243 

TR3 Ege   185 289  76 097  82 758  102 030  56 825 

TR4 Doğu Marmara   179 376  69 669  82 012  94 110  57 571 

TR5 Batı Anadolu   203 953  74 243  97 164  104 450  66 957 

TR6 Akdeniz   223 556  89 532  95 480  120 121  64 891 

TR7 Orta Anadolu   116 652  46 863  51 179  63 611  34 431 

TR8 Batı Karadeniz  164 501  63 291  76 554  85 139  54 706 

TR9 Doğu Karadeniz   98 358  36 584  47 848  49 549  34 883 

TRA Kuzeydoğu Anadolu   109 249  35 192  50 180  52 334  33 038 

TRB Ortadoğu Anadolu   147 852  48 101  65 622  72 168  41 555 

TRC Güneydoğu Anadolu  222 997  74 909  94 426  107 206  62 129 

Kaynak: TÜİK, 2017a 

Türkiye’de bölgelere göre göç verme ise TR1.İstanbul Bölgesi (166 026), 

TR5Akdeniz bölgesi 120.121kişi, TRC Güneydoğu Anadolu 107 206 kişi ve TR5 Batı 

Anadolu 104 450 kişi olarak gerçekleşmiştir. 

Öğrenci Göçmenler 

Düzenli göç kapsamında ülkemize gelerek Yükseköğretim Kurumlarına 

(üniversitelere) kayıt olan yabancı öğrencilere ikamet izni düzenlenmektedir. Ülkemizde 

öğrenci ikamet izni ile yasal olarak kalan yabancıların sayısı GöçNet sisteminde öğrenci 

ikamet izni kaydı olan yabancılar üzerinden belirlenmektedir. Bu verilere göre 2016 

yılında öğrenci ikamet izni ile 61.116 kişinin Türkiye’de kaldığı görülmektedir. 2016 

yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında kalan yabancı öğrenci istatistikleri 

incelendiğinde; Türkiye burslusu olarak kalan toplam öğrenci sayısı 1.868 iken kendi 

imkânları ile gelen yabancı öğrenciler 446’dır. Ancak öğrenci ikamet izni alan yabancı 

sayıları ile Yükseköğretim Kurumlarında öğrenci olarak kayıtlı yabancı (uluslararası 

öğrenci) sayıları arasında vize, ikamet izni başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı 

fark oluşmaktadır (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2016 yılı göç raporu, 2017: 43-44). 

Türkiye Bursları kapsamında 2015 yılında burs verilen 1.148 aday dâhil edildiğinde burs 

verilen Suriye uyruklu sayısı 3.139’a ulaşmıştır. 
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2.4.7. İstihdam 

Gençliğe ilişkin olarak önemli konulardan birini istihdam oluşturmaktadır. ILO 

verilerine göre (ILO,2017) 2017 yılı itibarıyla yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki 

genç işçilerin %39’u – 160,8 milyon genç- orta düzey ya da aşırı yoksulluk içindedir. 

Başka bir deyişle bu insanlar günde 3,10 dolardan az kazanarak yaşamaktadır. Günümüz 

işgücünde her beş genç işçiden ikisinden fazlası ya işsizdir ya da çalıştığı halde yoksuldur. 

Bu durum dünyadaki tüm toplumları etkileyen çarpıcı bir gerçektir.  

Tablo 16: İstihdam Oranı, 15-24yaşlar, Tüm Nüfus 

2014 2015 2016 

Ülke 

Almanya 46,1 45,3 45,8 

Yunanistan 13,3 13,0 13,0 

İzlanda 70,5 73,1 77,6 

Meksika 41,2 41,0 40,8 

İspanya 16,7 17,9 18,4 

Türkiye 33,5 34,1 34,1 

Amerika Birleşik 

Devletleri 

47,6 48,6 49,4 

Kaynak: OECD, 2017a 

15-24 yaş arası gençlerin tamamının 2016 yılı istihdam oranları ise; Türkiye %34,1,

Almanya %45,8, Yunanistan %13,0, İzlanda %77,6,  Meksika %40,8, İspanya %18,4 

Amerika Birleşik Devletleri %49,4 olarak görülmektedir. 

Tablo 17: İstihdam Oranı, 15-24 yaşlar, Kadınlar 

Ülke 2014 2015 2016 

Almanya 44,3 44,0 44,5 

Yunanistan 10,9 10,9 11,3 

İzlanda 73,6 76,5 78,2 

Meksika 28,6 28,4 28,4 

İspanya 16,0 17,3 17,3 

Türkiye 22,1 23,0 23,2 

Amerika Birleşik Devletleri 47,1 48,2 48,8 

Kaynak: OECD, 2017a 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) seçili ülkelerde 2014-2015 ve 

2016 yıllarına ait 15-24 yaş arası kadın istihdam oranlarında son verilere bakıldığında; 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=STLABOUR&Coords=%5BLOCATION%5D.%5BDEU%5D&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=STLABOUR&Coords=%5BLOCATION%5D.%5BDEU%5D&ShowOnWeb=true&Lang=en


31 

kadın istihdamı Türkiye’de %23, Almanya’da %44,5, Yunanistan’da %11.3, İzlanda’da 

%78,2,  Meksika’da %28,4, İspanya’da %17,3, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 

%48,8’dir.  

Tablo 18: İstihdam Oranı, 15-24 yaşlar, Erkekler 

Ülke 2014 2015 2016 

Almanya 47,7 46,5 46,9 

Yunanistan 15,8 15,2 14,7 

İzlanda 67,6 69,9 77,1 

Meksika 53,7 53,4 53,1 

İspanya 17,4 18,6 19,5 

Türkiye 45,0 45,1 44,9 

Amerika Birleşik 

Devletleri 

48,2 49,0 50,1 

Kaynak: OECD, 2017a 

OECD’de seçili ülkelerde 2014-2015 ve 2016 yıllarına ait 15-24 yaş arası erkek 

istihdam oranları son verilere göre Türkiye’de %44,9, Almanya’da %46,9, Yunanistan’da 

%14,7, İzlanda’da %77,1, Meksika’da %53,1, İspanya’da %19,5, Amerika Birleşik 

Devletleri’nde %50,1’dir.  

Türkiye’de 15-24 yaş arası gençlerde kadın erkek istihdam oranları arasında oldukça 

büyük bir fark olduğu görülebilmektedir. 

Tablo 19:İşsizlik Oran, 15-24 yaşlar, Kadınlar 

Ülke 2015 2016 

Almanya 6,5 6,1 

Yunanistan 55,0 50,8 

İzlanda 6,5 6,2 

Meksika 10,0 8,8 

İspanya 48,0 45,0 

Türkiye 22,2 23,5 

Amerika Birleşik Devletleri 10,4 9,3 

Kaynak: OECD, 2017a 

15-24 yaş arası kadınların işsizlik oranına bakıldığında Almanya’nın %6,1 ile seçili

ülkeler arasında en düşük Yunanistan ise %50,8 ile en yüksek işsizlik oranlarına sahip 

olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise bu oran  %23,5’tir. 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=STLABOUR&Coords=%5BLOCATION%5D.%5BDEU%5D&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=STLABOUR&Coords=%5BLOCATION%5D.%5BDEU%5D&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Tablo 20: İşsizlik Oranı, 15-24 yaşlar, Erkekler 

2015 2016 

Ülke 

Almanya 7,9 7,9 

Yunanistan 45,2 44,4 

İzlanda 10,9 6,6 

Meksika 7,8 7,2 

İspanya 48,7 44,1 

Türkiye 16,5 17,3 

Amerika Birleşik Devletleri 12,8 11,4 

Kaynak: OECD, 2017a 

15-24 yaş arası erkeklerin 2016 yılı işsizlik oranına bakıldığında İzlanda’nın  %6,1

ile en düşük, Yunanistan’ın ise %44,4 ile en yüksek işsizlik oranlarına sahip olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de ise bu oran  %17,3’tür. 

Tablo 21: İşsizlik Oranı, 15-24 yaşlar, Tüm Nüfus 

Ülke 2015 2016 

Yunanistan 49,8 47,4 

İzlanda 8,8 6,5 

Meksika 8,6 7,7 

İspanya 48,4 44,5 

Türkiye 18,5 19,5 

Amerika Birleşik Devletleri 11,6 10,4 

Kaynak: OECD, 2017a 

15-24 yaş arası gençlerin bütününün 2015 ve 2016 yılları işsizlik oranlarının;

Türkiye’de %19,5, Meksika’da %7,7, İspanya’da, 44,5, Almanya’da %7,1 olduğu 

görülmektedir. 

TÜİK verilerine göre gençlerde işsizlik oranı, 2015 yılında %18,5 iken 2016 yılında 

%19,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, 2016 yılında genç erkeklerde %17,4, genç 

kadınlarda ise %23,7 olmuştur. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,9 puan 

artarken genç kadınlarda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,5 puan artış göstermiştir. 

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin 

oranı 2016 yılında %24 olmuştur. Bu oran, genç erkeklerde %14,6, genç kadınlarda ise 

%33,5’dir (TÜİK, 2017c). 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=STLABOUR&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=STLABOUR&Coords=%5BLOCATION%5D.%5BDEU%5D&ShowOnWeb=true&Lang=en
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“Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi” adlı özel konulu araştırma, 2016 yılı II. 

çeyreğinde (Nisan, Mayıs ve Haziran) hane halkı işgücü araştırması ile birlikte 

uygulanmıştır. Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu 

çalışmanın amacı; işgücü piyasasındaki gençlerin (15-34 yaş grubu) eğitim geçmişleri, iş 

bulmak için harcadıkları çaba, iş bulmak için alınan yardım ve işe geçiş süreleri 

konularında veri derlemektir. Bu araştırmaya göre Türkiye’de 15-34 yaş grubundaki 

nüfusun %56,4’ü işgücünde yer almıştır. Türkiye’de 2016 yılı II. çeyreği itibarıyla 15-34 

yaş grubunda kurumsal olmayan nüfus 24 milyon 263 bin kişi olup bu kişilerin 13 milyon 

685 bini işgücünde yer almıştır. Diğer bir ifadeyle, bu yaş grubundaki fertlerin işgücüne 

katılma oranı %56,4 olmuştur. İşsizlik oranı 15-34 yaş grubunda %13,2 olmuştur. 

Türkiye'de 15-34 yaş grubundaki nüfusun işsizlik oranı %13,2 iken iki veya üç yıllık 

yüksekokul mezunlarında bu oran %16,8, dört yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda 

ise %13,3 olmuştur. Genel lise mezunlarında işsizlik oranı %15,5 iken mesleki veya teknik 

lise mezunlarında %12,3 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim düzeyi arttıkça istihdam oranı artış 

göstermiştir. İstihdam oranı 15-34 yaş grubundaki fertlerde %48,9 oldu. Bu oran bir okul 

bitirmeyenlerde %30,1, lise altı eğitim düzeyinde %42,4, dört yıllık yükseköğretim ve 

üzeri eğitimlilerde %73,7 olmuştur. Diğer taraftan genel lise mezunlarında istihdam oranı 

%43,6 iken mesleki veya teknik lise mezunlarında %60,6 olarak gerçekleşmiştir (TÜİK, 

2016). 

2.4.8. Eğitim, Öğrenim ve Çalışma Sürecinde Olmayan Gençler 

Herhangi bir şekilde eğitim, öğrenim ve çalışma sürecinde olmayan gençleri ifade 

etmek için kullanılan kavram “Ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Yetiştirmede”dir (NEİY). 

Bu kavram İngilizce literatürde NEET (Not in Education, Employment and Training) 

olarak kullanılmaktadır.  

OECD ülkelerinde gençlerin istihdam oranlarına bakıldığında, oranların büyük 

farklılıklar gösterdiği görülmektedir; örneğin Japonya’ da %40, İsviçre’ de %74 dür. Bu 

farklılık, eğitimde olan, NEİY olan ve yarı zamanlı işlere sahip öğrenciler gibi sebeplere 

dayanmaktadır. Ortalama olarak 2012 yılında OECD ülkelerinde gençlerin %36’sı 

eğitimde,  %13 hem çalışma hayatında hem eğitimde, %16’sı ise NEİY’dir (OECD, 2017b: 

9). Danimarka, İzlanda ve Hollanda gibi ülkelerde çalışan gençlerin neredeyse yarısı aynı 
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zamanda eğitimdeyken, iş arayan aktif gençlerin bütün gençler içinde oranının en yüksek 

olduğu ülkeler aynı zamanda krizden en çok etkilenen ülkelerdir (OECD, 2017b:  14).  

Türkiye’de 15-24 yaş aralığındaki gençlerin NEİY oranı %39’dır.Bu rakam OECD 

ortalamasının iki katından daha fazladır. Türkiye’de 15-24 yaş aralığındaki genç kadınların 

%53’ü NEİY kategorisinde iken bu yaş aralığındaki erkeklerin %24’ü NEİY 

kategorisindedir (Eurostat,2012, aktaran, ILO, 2013:1). Aşağıdaki tablodan da 

görülebileceği gibi 2015 yılı OECD verilerine göre (alıntılayan, Dama, 2017: 21) 15-19 

yaş aralığındaki gençlerin genel NEİY oranı 18,68 iken 20-24 yaş arasındaki genel NEİY 

oranı 33,25’e çıkmaktadır. TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hanehalkı İşgücü Araştırması 

sonuçlarına göre; ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2016 yılında %24 oldu. 

Bu oran, genç erkeklerde %14,6, genç kadınlarda ise %33,5 olmuştur. Gençlerde işsizlik 

oranı, 2015 yılında %18,5 iken 2016 yılında %19,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, 2016 

yılında genç erkeklerde %17,4, genç kadınlarda ise %23,7’dir. Genç erkeklerde işsizlik 

oranı bir önceki yıla göre 0,9 puan artarken genç kadınlarda işsizlik oranı bir önceki yıla 

göre 1,5 puan artış göstermiştir (TÜİK, 2017c). 

Tablo 22: NEİY, aynı yaş grubu, 2016, 

 % 20-24 yaş-erkek 15-29 yaş-erkek 20-24 yaş-kadın 15-29 yaş- kadın 

OECD- Ortalaması 14.8 11.5 17.5 16.4 

Türkiye 18.2 15.2 47.3 41.5 

Kaynak: OECD, 2017b 

Türkiye’de NEİY rakamlarında toplumsal cinsiyet farklılıkları açıkça görülmektedir. 

Cinsiyet bazlı farklılaşma tüm ülkelerde olmasına rağmen OECD verilerine göre bu farkın 

en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir (Carcillo v.d., 2015: 21). 15-19 yaş ve 20-24 yaş 

aralığında tüm yıllarda kadınların NEİY oranları erkeklerden fazladır. Bu farklılığın 

nedeninin kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyet rollerinden kaynakladığı tahmin edilebilir. 

Erkek ve kadınlar arasındaki NEİY oranlarındaki farklılık Türkiye, Meksika ve Şili gibi 

toplumlarda cinsiyet eşitsizliğinin hakim olduğu ve ev işlerinin daha çok kadınlar 

tarafından yapıldığı ülkelerde daha belirgindir (Carcillo v.d., 2015: 22).  

Bu bağlamda Türkiye’deki ev kızı kategorisine bakmak yararlı olacaktır. Bu gençler 

ev kızı olarak isimlendirilen, çeşitli yaşlarda eğitimi bırakmış, henüz evlenmemiş, 

üniversite eğitimine devam etme şansı olmayan, iş yaşamına katılmayan ve dolayısıyla 

tamamen ailesine bağımlı genç kadınlardır (Çelik ve Lüküslü, 2010: 34-35).  

https://data.oecd.org/chart/51xR
https://data.oecd.org/chart/51xR
https://data.oecd.org/chart/51xR
https://data.oecd.org/chart/51xR
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Tablo 23: NEİY, Türkiye, 2016, % 

20-24 yaş-erkek 2010 2011  2013 2014 2015 2016 

Türkiye 27.7 23.2 21.7 20.5 18.3 18.2 

15-29 yaş-erkek 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Türkiye 21.3 19.6 17.6 17.2 15.1 15.2 

20-24 yaş-kadın 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Türkiye 57.5 54.6 49.3 51.0 47.6 47.3 

15-29 yaş-kadın 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

Türkiye 52.1 49.8 45.2 46.0 42.9 41.5 

Kaynak: OECD, 2017b 

Türkiye’de NEİY konusunda dikkat çeken bir diğer nokta iş aramayan NEİY 

sayısının büyüklüğüdür. NEİY kategorisi işe sahip olmayanlar ve aktif olarak iş 

aramayanlar olarak ikiye ayrıldığında veriler birçok gencin iş aramadığını göstermektedir. 

Türkiye NEİY’lerin arasında iş aramayan gençlerin oranının en yüksek olduğu ülkeler 

arasındadır, bu oranın yüksek olduğu diğer ülkeler İsrail, Kore ve Meksika’dır 

(Carcillov.d., 2015: 15). Türkiye’de %28 aktif olmayan NEİY oranı ile birinci sıradadır 

(Carcillov.d., 2015: 15). Aktif olmayan yani iş aramayan gençlerin sayısının Türkiye’de 

yüksek olmasının bir nedeninin de yukarıda bahsedilen ev kızı kategorisindeki genç 

kadınların iş aramamaları olduğu söylenebilir.  

Türkiye’deki NEİY rakamlarına ve genç işsizliğine dair genel bir değerlendirme 

yapılacak olursa ekonominin ihtiyaçları ile gençlerin yetenekleri arasındaki uyumsuzluktan 

bahsetmek gerekir. Türkiye ekonomisinin tarımdan endüstriye geçiş şeklinde yaşadığı 

yapısal dönüşüm nedeniyle emek piyasasının ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip gençlerin 

eğitim sisteminde yetiştirilmesi ile ilgili eksiklikler yaşanmaktadır, özellikle lise ve 

yüksekokul eğitimi yeniden şekillendirilmeye ihtiyaç duymaktadır (ILO, 2013: 1).Gençler 

için kısıtlı iş imkânlarının yanında gençlerin bulabildikleri işlerin kalitesinde de sorunlar 

vardır. Türkiye’de gençlerin yarısından fazlası kayıt dışı ekonomide istihdam edilmektedir, 

bu işler düşük ücretli, kısıtlı öğrenme imkânı, sosyal güvenlik ve kariyer imkânları olan 

işlerdir (ILO, 2013: 2). 

https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
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2.4.9. Gençlik Katılımı 

Bireylerin içinde yaşadıkları toplumun üyesi olmalarını ifade eden toplumsallaşma 

süreci politik toplumsallaşmayı da kapsar. Bu süreçte bireyler içinde yaşadıkları toplumun 

politik kültürünü öğrenirler ve içselleştirirler. Bu aynı zamanda politik sisteme dâhil 

olmadır. Toplumsallaşmayı ifade eden katılım siyasal, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla 

ele alınmalıdır. 

Önemli bir unsur olarak siyasal katılım düşünüldüğünde genel olarak siyasal karar 

alma süreçlerine dâhil olmayı gösterir. Kavram vatandaşların siyasal sistem içindeki 

“durumlarını, tutumlarını ve davranışlarını belirleyen” bir niteliğe sahiptir (Özyurt 

2010:289). Gençlerin aktör olarak politik hayata katılımlarının sağlanması toplumsal 

yapının denge durumunun tesisi için önemlidir. Bireylerin meşru yollar ile siyasal katılımın 

sağlanması gençlerin dinamik gücünü siyasal alana taşıyacaktır.  

2014 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt içi seçmen sayısı 

52.894.115 ve yurt dışı seçmen sayısı ise 2.798.726’dır. Ancak bu durum 16 Nisan 2017 

tarihinde yapılan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’un halkoylamasında artarak farklılaşmıştır. Bu kapsamda seçmenler yaş kategorileri 

itibariyle aşağıdaki tablolarda da belirtilmiştir. Tabloda genç seçmen kategorisinin önemli 

bir kitleyi oluşturduğu görülmektedir. Bu oran yurt içi seçmenlerde 18-29 yaş 

kategorisinde %26’ dır. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel 

seçimlerinde ise 1 milyon 585 bin seçmen ilk kez sandık başına gitmiştir. 

Tablo 24: 2017 yılı Halk Oylaması Yurt İçi Seçmenlerin Yaş Grubuna Göre Dağılımı 

Türkiye (Yurt içi) Erkek Kadın Toplam 

18-24 4.254.090 4.299.807 8.553.897 

25-29 3.007.144 2.969.140 5.976.284 

30-34 3.054.079 2.996.956 6.051.035 

35-39 3.172.792 3.146.613 6.319.405 

40-44 2.736.125 2.725.543 5.461.668 

45-49 2.386.104 2.337.768 4.723.872 

50-54 2.283.327 2.285.899 4.569.226 

55-59 1.868.780 1.883.932 3.752.712 

60-64 1.607.079 1.673.284 3.280.363 

65-69 1.135.506 1.278.541 2.414.047 

70-74 758.443 908.051 1.666.494 

75+ 1.029.244 1.520.975 2.550.219 

Toplam 27.292.713 28.026.509 55.319.222 

Not: Seçmenlerin yaşı, 16 Nisan 2017 tarihine göre gün, ay ve yıl dikkate alınarak hesaplanmıştır. 
Kaynak: TÜİK, 2017b. 
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Halk oylaması seçmenlerin siyasal katılım verileri yurtdışı seçmen olarak aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tablo 25: 2017 yılı Halk Oylaması Yurt Dışı Seçmenlerin Yaş Grubuna Göre Dağılımı 

Yurt dışı toplam Erkek Kadın Toplam 

18-24 232.980 211.195 444.175 

25-29 178.860 145.463 324.323 

30-34 177.911 151.285 329.196 

35-39 210.421 179.394 389.815 

40-44 194.629 182.684 377.313 

45-49 173.018 155.027 328.045 

50-54 153.472 120.148 273.620 

55-59 86.728 73.081 159.809 

60-64 56.670 57.394 114.064 

65-69 37.462 50.701 88.163 

70-74 34.209 35.028 69.237 

75+ 38.036 36.880 74.916 

Toplam 1.574.396 1.398.280 2.972.676 

Not: Seçmenlerin yaşı, 16 Nisan 2017 tarihine göre gün, ay ve yıl dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

Kaynak: TÜİK, 2017b 

Toplumsal katılımın bir boyutu dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarına 

katılımdır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra, şahısların isteği üzerine, bağımsız 

mahkemeler tarafından vakıf senedinin tescili sonucu kurulup, Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından kuruluş senedine uygunluk yönünden denetlenen vakıflar kapsamında 

Türkiye’de yaklaşık olarak 4747 vakıf bulunmaktadır. Bu vakıflar hedef kitlelerine göre 

tasnif edildiğinde;  

i. Belli bir kurumda çalışanlar veya meslek sahipleri

ii. Belli hastalığı olanlar

iii. Engelliler

iv. Kadınlar

v. Yaşlılar

vi. Yoksullar

vii. Çevre ve doğal hayat

viii. Çocuklar/Gençler

ix. Diğer
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Kategorilerinde faaliyet alanlarına göre tasnif edilmiştir. Bu kapsamda gençler ve 

çocuklar faaliyet alanında çalışmalar yaptığını belirten vakıf sayısı 3.567’dir (T.C. 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2016). 

Derneklerle ilgili veriler incelendiğinde 111.877 faal dernek olduğu görülmektedir 

(T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2017) Bu derneklerin faaliyet 

alanlarına göre dağılımı incelendiğinde ise aşağıdaki dağılım karşımıza çıkar . 

Tablo 26: Türkiye’deki Dernek Sayıları ve Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanı Dernek 

Sayısı 

Üye 

Sayısı 

Mesleki Ve Dayanışma Dernekleri 34669 282879 

Spor Ve Spor İle İlgili Dernekleri 22270 75973 

Dini Hizmetlerin Gerçekleştirilmesine Yönelik Faaliyet Gösteren 

Dernekler 
18072 112253 

Eğitim Araştırma Dernekleri 6013 13073 

İnsani Yardım Dernekleri   5600 19497 

Kültür, Sanat Ve Turizm Dernekleri 5580 14263 

Bireysel Öğreti Ve Toplumsal Gelişim Dernekleri 2516 4296 

Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler 2504 8396 

Toplumsal Değerleri Yaşatma Dernekleri 2294 10471 

Çevre Doğal Hayat Hayvanları Koruma Dernekleri 2265 6668 

İmar, Şehircilik Ve Kalkındırma Dernekleri 1716 11142 

Hak ve Savunuculuk Dernekleri 1492 5630 

Engelli Dernekleri 1368 8817 

Düşünce Temelli Dernekler 1167 8752 

Kamu Kurumları Ve Personelini Destekleyen Dernekler 1158 5181 

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler 686 2611 

Uluslar Arası Teşekküller Ve İşbirliği Dernekleri 638 560 

Dış Türkler İle Dayanışma Dernekleri 625 2409 

Şehit Yakını Ve Gazi Dernekleri 366 7120 

Yaşlı ve Çocuklara Yönelik Dernekler 318 681 

Çocuk Dernekleri 14 16 

TOPLAM 111331 600688 

Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2017 

Gerek dernek gerekse vakıflara ilişkin olarak hedef kitleye göre ayrımların gerçekçi 

olmadığı tam anlamıyla gençlere yönelik faaliyetlerde bulunan dernek ve vakıfların 

belirlenemeyeceği görülmektedir. 
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2.4.10. Suriyeli Gençler 

T.C. İçişleri Bakanlığına bağlı Göç idaresi Genel Müdürlüğünün verilerine göre 

15.02.2018 tarihi itibariyle geçici koruma altındaki Suriye vatandaşlarının sayısı 

3.523.981’dir. 19-24 yaş aralığındaki Suriyeli gençlerin sayısı 538.435, 25-29 yaş 

aralığındaki kişilerin sayısı ise 342.277’dir.  

Suriyeli gençlerin göç nedeniyle eğitim süreçlerinde aksaklık yaşanmakta ya da 

tamamen okula devam edememe ile sonuçlanmaktadır. Suriyeli gençlerin eğitimde 

karşılaştıkları temel problemler; Türkçe yetersizliği, kaçarak gelmek zorunda kalanların 

gerekli belgeleri yanlarında getirememiş olmaları ve eğitime devam etmek için yeterli 

maddi imkânlara sahip olmamalarıdır.  

Tablo 27: Biyometrik Verileri Alınarak Kayıt Altına Alınan Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyete 

Göre Dağılımı 

Erkek Kadın Toplam 

Toplam 1.786.260 1.534.554 3.320.814 

0-4 248.187 231.507 479.694 

5-9 235.684 221.777 457.461 

10-14 178.947 163.904 342.851 

15-18 155.719 127.391 283.11 

19-24 284.046 209.568 493.614 

25-29 179.953 136.707 316.66 

30-34 147.917 114.323 262.24 

35-39 103.65 84.832 188.482 

40-44 72.412 67.421 139.833 

45-49 55.524 51.051 106.575 

50-54 44.399 42.681 87.08 

55-59 29.711 29.61 59.321 

60-64 20.587 21.036 41.623 

65-69 13.608 14.002 27.61 

70-74 7.235 8.071 15.306 

75-79 4.471 5.346 9.817 

80-84 2.354 3.004 5.358 

85-89 1.263 1.572 2.835 

90+ 593 751 1.344 

Kaynak: T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 2017 
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Eğitim 

2017 yılında Türkiye’de bulunan 19-29 yaş aralığındaki gençlerin toplam sayısı 

810,274 iken Yüksek Öğrenim Kurulu’nun 2017 verilerine göre yükseköğrenime devam 

eden Suriye uyruklu gençlerin sayısı ise 15.042’dir. Bu veriler bize üniversiteye geçiş 

aşamasında oldukça sınırlı sayıda gencin üniversite eğitimine devam edebildiğini 

göstermektedir. Yükseköğrenime devam edebilme aşamasında cinsiyet farklılığı da göze 

çarpmaktadır. Yükseköğrenime devam edebilenlerin yalnızca 5304’ü kadındır. 9738 kişi 

ise erkek öğrencidir (YÖK, 2017).  

Yükseköğretime geçişlerde kolaylık sağlanacağı düşünülerek 2015-2016 yılından 

itibaren üniversiteler bünyesinde açılan Türkçe Öğrenim Merkezlerinde Suriyelilere 

yönelik ileri düzey Türkçe eğitimi sürdürülmektedir. Fakat bu programlara kayıtlara 

finansal problemler nedeniyle kayıt olamayan öğrenciler bulunmaktadır (Agenda for 

International Development, 2017). Bu kısıtlılığı aşabilmek amacıyla Yurtdışı Türkler ve 

Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından ileri düzey Türkçe eğitim bursları 

sağlanmaktadır. Ayrıca Suriyeli gençlerin yükseköğrenime devam etmelerini desteklemek 

amacıyla, geçerli yabancı kimlik kartlarını ibraz eden öğrencilerin harç ücretleri Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bunun yanında, 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye’de yükseköğrenime devam 

eden yabancı uyruklu öğrencilerden bir kısmına burs sağlamaktadır. Bu bursların 

kapsamının ve sayısının arttırılması Suriyeli gençlerin yükseköğrenime devam edebilmesi 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda uluslararası kuruluşların katkısının 

sağlanması gereklidir. 

İstihdam 

Suriye’den Türkiye’ye yönelen yoğun göç ile gelen gençler Türkiye’deki iş 

piyasasına başarılı şekilde eklemlenememektedir. Türkiye’de geçici koruma altında olan 

kaç kişinin çalıştığı konusunda kesin bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle iş arayan ve bir 

işte çalışan gençlerin oranını tam olarak bilmek güçtür. Fakat her yaş grubundan toplam 

yaklaşık 600.000 kişinin kayıt dışı biçimde çalıştığı tahmin edilmektedir (Kaygısız, 2017: 

4). AFAD’ın 2014 verilerine göre kamplarda yaşayan Suriyelilerin %51,9’u, kamp dışında 

yaşayanların ise %77’si iş aramaktadır (alıntılayan, Kaygısız, 2017: 65). 
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Emek piyasasına giren genç erkekler çoğunlukla düşük ücretli, çalışma koşulları 

belirsiz ve sosyal güvenceden mahrum şekilde çalışmaktadırlar. Genç kadınların emek 

piyasasına katılımlarının kültürel faktörler nedeniyle daha kısıtlı olduğu tahmin 

edilmektedir. Suriye’den göçen gençlerin birçoğunun yoksulluk problem ile de mücadele 

ettiğini düşünecek olursak, bu gençlerin iş piyasasına girişleri bir seçimden çok mecburiyet 

şeklindedir.  
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3. GENÇLİK POLİTİKALARINI BELİRLEYİCİ BAKIŞ AÇISI

3.1. Cinsiyet-Toplumsal Cinsiyet 

Cinsiyet fizyolojik ve kültürel farklar esasında şekillenmektedir. Tüm toplumlarda 

kadın ve erkek arasında fizyolojik farklara dayalı olarak ayrım söz konusudur. Ancak 

fizyolojik farkların toplumsal olarak kabulü farklılaşmaktadır. Erkek ve kadınlar toplumsal 

hayat alanında farklı roller edinmekte ve bu roller tüm hayatlarını şekillendirmektedir. Bu 

toplumsal inşa sürecidir. Bu kültürel inşa süreci kadınları pasif veya edilgen konuma 

sokmaktadır. 

Türkiye’ye ilişkin veriler birçok alanda kadınların pasif ve edilgen bir rolde 

olduğunu göstermektedir. Bu çerçevede kadınların girişken ve aktif vatandaşlar olarak 

katılımlarını geliştirici önlemler alınmalıdır. Gençlere yönelik politikalar da tasarlanıp 

uygulanırken hayatın her alanında katılımlarına engel olan toplumsal cinsiyet algısının 

yasal, kültürel ve diğer alanlarda değiştirilmesi amacıyla çeşitli politikalar ve araçlar 

tasarlanmalıdır. 

3.2. Homojenlik- Heterojenlik 

Gençliği belirli bir yaş kategorisi olarak değerlendirme sürecinin ortaya çıkardığı en 

önemli sorun gençlerin sadece istatistiksel birer birim olarak kabul edilmesidir. Bu kabul 

onları tüm sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo politik özelliklerinden soyutlamakta 

ve birer niceliksel veriye dönüştürmektedir. Gençlik; sadece kronolojik bir tanımlama 

değildir. Gençler, toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullar bağlamında farklı ilgileri, 

ihtiyaçları ve beklentileri olan bir toplumsal kesim olarak düşünülmelidir. 

Bu kapsamda gençlere ilişkin politikalar tasarlanırken gençlik kategorilerinin 

homojen olmadıklarını hatırlamak gerekir. Gençler yaş, cinsiyet, ekonomik durum, aile 

durumu, eğitim seviyesi, yaşadıkları yer, katılım gibi sosyal, siyasal göstergeler itibariyle 

farklıdır. Bu farklılıkların, içinde bulundukları toplumsal yapıların özelliğinden 

kaynaklandığı düşünülmelidir. Yaşam pratikleri birbirinden ayrı olan kesimlerin ihtiyaçları 

da değişmektedir. Başka bir deyişle gençlerin ihtiyaçları toplumun diğer kesimleri ile 

farklılaştığı gibi kendi içinde gençlik kategorilerine göre de değişebilmektedir. Bu da 

gençlik kesimlerinin ihtiyaçlarına yönelik nasıl bir kamu politikası oluşturulması 

gerektiğiyle ilgili önemli bir tartışma alanı açmaktadır. 
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3.3. Tektipleştirici Olma- Farklılıkları Destekleme 

Toplum içerisinde farklı özelliklere sahip gençler bulunmaktadır. Bu gençlere ilişkin 

olarak üretilecek politikaların haklar ve ödevler esasında ele alınmasının gerekliliği açıktır. 

Farklı tercihlere beğenilere sahip olan gençlere yönelik uygulamaların tektipleştirici bir 

gençlik politikası esasında şekillenmesi değil, farklılıkları gözeten bakış açısıyla 

şekillenmesi beklenmektedir. Bu yaklaşımın farklı gençlik alt kültürlerinin dışlanmasını 

engelleyici olması beklenir. Bu yaklaşım toplumsal uzlaşmayı sağlayıcı ve haklar ödevler 

dengesini tesisi edici bir bakış açısı taşımaktadır. 

Gençlere ilişkin olarak toptancı bir bakış açısı orya koymak gençleri değer olarak 

görmeyi ve toplumda gençlerin daha eşit vatandaşlar olarak yaşamasını sağlamaya yönelik 

iyileştirmelere odaklanmayı zorlaştırmaktadır. Gençlerin vatandaş olarak anayasal 

haklarını ve sorumluluklarını konusunda bilinç düzeyleri arttırılmalı ve aktif politik 

katılımları sağlayıcı politikalar geliştirilmelidir.  

3.4. Yerel-Küresel 

Küreselleşme zaman ve mekân daralmasına gönderme yaparak bilginin erişimini ve 

hızını ortaya koyar. Bu zaman ve mekân daralması kültürlerin birbiriyle temasını önceki 

dönemlere göre daha da hızlandırmıştır. Yerel ile küresel iç içe girmiş ve yereli küreselden 

ayırmak zor hale gelmiştir. Bu etkileşim içerisinde yerel alanlar, küresel alanlar haline 

gelmiş ve küreselleşmenin etkisinden kültürler de nasibini almıştır. 

Oluşturulacak gençlik politikalarının dünyadaki değişimi gören ve gençlerin bu 

değişen dünyada yer edinmesini kolaylaştırıcı bir tarzda düzenlenmesinin gerekliliği 

açıktır. Gençlik politikalarının, gençleri edilgen olarak görmeyen ve gençlerin kültürel 

gelişimlerine olanak veren şekilde oluşturulması gerekmektedir.  

Ülkemizde gençlik politikalarının oluşturulmasında; gençlerin ihtiyaç ve 

beklentilerine ilişkin öncelikleri belirlemek, gençlere sunulan hizmetlerin koordinasyonunu 

sağlamak, işbirliklerini kolaylaştırmak, geliştirmek ve gençlerin karar alma süreçlerine 

katılımlarını desteklemek yaklaşımları belirleyici olmuştur. Bu bağlamda Ulusal Gençlik 

Politikası, gençleri homojen bir grup olmanın ötesinde bizatihi bir birey olarak ele alan ve 

toplumsal süreçlerle bütünleştiren, sadece kendilerini değil, ailelerini, toplumun diğer 

fertlerini ve tüm kurumları ilgilendiren, bugünü ve geleceği etkileyen, gençlerin toplumsal 

yaşamın her alanına aktif ve etkin bireyler olarak katılımını ve sahip oldukları beceri ve 

yeteneklerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan önemli bir araç olarak görülmektedir. 
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4. GENÇLİK POLİTİKALARINA İLİŞKİN ÖNERİLER

4.1. Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Politikalar 

Türkiye’de gençliğe ilişkin birçok kurum ve kuruluş faaliyette bulunmaktadır. 

Gençlik politikalarının belirlenmesi sürecinde çok paydaşlı bir çalışma alanında, 

koordinasyon güçlüğü ve işbirliği yetersizliği bulunduğu açıktır. Söz konusu politikaların 

çoğulcu bakış açısı içinde şekillendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu anlayış gençlerin 

toplumsal sorumluluklarının farkında bireyler olmalarını geliştirici, bireyselliklerini 

güçlendirici olmalıdır. 

Bu kapsamda; 

 Medyada gençlere yönelik bilgilendirme ve farkındalık oluşturmaya yönelik

programlar oluşturulması 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği, siber zorbalık ve akran zorbalığı konularında

farkındalık geliştirmesi 

 Gençlerin sosyo-kültürel ihtiyaçlarının ulusal ve bölgesel çapta tespit edilmesine

yönelik periyodik olarak nitel ve nicel araştırmalar yapılması 

 Gençlerin kendi yetenek, ilgi ve becerilerini tanımalarına dönük güvenirliliği ve

geçerliliği test edilmiş yerli üretim araçları geliştirmesi 

 Gençlerin kolektif çalışacağı ortak alanların oluşturulması

 Kurum ve kuruluşların gençleri kendi kendilerinin üretebileceği ve geliştirebileceği

sistem oluşturmada desteklenmesi 

 Öğrencilere yönelik alternatif barınma ortamlarının desteklenmesi

 Gençlerin öğrenim kredisi borçlarının gönüllülük esasına dayalı işlerde çalışılarak

ödenmesine ilişkin yöntemler geliştirilmesi 

 Gençleri ve gençlik dönemini sorun alanı olarak gösteren algının medyada yeniden

gözden geçirilmesi 

 İnternet ve sosyal medyada Türkçe içerik geliştirmeye teşvik ve sorumlu içerik

üretmeye ve tüketmeye dönük bilinçlendirme çalışmalarının yapılması 

 İnternet ve sosyal medyayı gençlerin daha verimli ve bilinçli kullanması üzerine

çalışmalar yapılması 

önem kazanmaktadır. 
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4.1.1. Kurumlar Arası İlişkilerin Düzenlenmesi ve Koordinasyonun Sağlanması 

Türkiye’de toplumsal bir kategori olarak gençlik birçok kurum ve kuruluşun faaliyet 

alanına girmektedir. Gençlik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların gençlere 

ilişkin sundukları kamusal hizmetleri beslenme-barınma veya sağlık gibi alanlarda 

kategorilere ayırmak mümkün olamamaktadır. Bu durum aynı alanda farklı kapasitelerde 

ve farklı standartlarda hizmet üretimini ortaya çıkarmaktadır. Yerel yönetimlerin faaliyet 

alanının genişliği düşünüldüğünde aynı hizmetin farklı standartlarda sunulmasının önemi 

daha da açık olacaktır. 

Farklı kurum ve kuruluşlar arasında aynı kitleye hizmet üreten birimler arasında 

diyalog sürecinin yapılandırılması, koordinasyonun sağlanması gereklidir. Bu 

koordinasyon kurumlar arası öğrenmeyi sağlayacak, gençlerin daha etkin bir şekilde sınırlı 

olan kamu kaynaklarından faydalanmasını mümkün kılacaktır. Kurum ve kuruluşlar 

arasında gerçekleşecek koordinasyon beslenme, barınma, serbest zaman değerlendirme 

gibi ihtiyaçların karşılanması sürecinde hizmet alanlarının belirlenmesini sağlayacaktır. 

Gençlik alanında tüm paydaşlara görev ve sorumluluk atfeden ve devletin bu alandaki 

vizyonunu ve misyonunu ortaya koyan gençlik ve spor politika belgesinin izleme 

değerlendirme sürecine ilgili tüm aktörlerinin vereceği destek, kurumlar arası ilişkilerin 

düzenlenmesi ve koordinasyonun sağlanması açısından önem arz etmektedir.  

Kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun önemli bir unsurunu sivil toplum 

kuruluşları oluşturmaktadır. Bu sürece sivil paydaşların katılımı, gençlik çalışmaları 

alanında sivil toplumun etkinliğini geliştirecek aynı toplumsal kategori için hizmet üreten 

tüm kesimlerin işbirliği arttırılacaktır. Bunun yanı sıra kurumların gençlere yönelik 

hizmetlerini yöneten ve yönlendiren birimlerde çalışan personelin ağırlıklı olarak genç 

yaştaki kişileri içermesi beklenmektedir. 

4.1.2. Gençlik Alanında Ortak Bilişim Alanının Oluşturulması 

Gençlik alanında birçok kurumu faaliyet göstermektedir. Bu faaliyetlerin hedef 

kitleye erişiminde kolaylaştırıcı uygulamalar gerekmektedir. Günümüzde bilgiye erişimi 

sağlayan en etkin bilgilendirici araç olarak internet alanı görülmektedir. İnternet alanı 

gençlerin ilgili hizmetlere ulaşımında önemli bir etkiye sahiptir. Bu çerçevede gerek 

yapılan faaliyetlerin duyurulması gerekse farklı çağrıların hedef kitleye ulaşması sürecinde 

gençlik konulu bilgilendirme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız vermek 
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gerekmektedir.  Böylelikle oluşturulacak web alanı gerek proje çağrılarının izlenmesini 

kolaylaştıracak gerekse projelere ilişkin izleme ve değerlendirme sürecine katkı 

sağlatacaktır. 

Bunun yanı sıra politika uygulayanların görünürlüğünü arttıracak bu alan hibe ve 

destek çağrılarının yerellikten kurtulup ulusal bir boyuta erişmesini sağlayacaktır. Bunun 

yanı sıra kamu kurumlarının gençlere yönelik hizmetlerinin daha etkin bir biçimde 

tanıtılmasına yönelik faaliyetler arttırılmalıdır. 

4.1.3. Sivil Toplum-Kamu İlişkisinin Geliştirilmesi 

Türkiye’ de genel olarak sivil toplum hızla gelişmektedir. Ancak gençlik çalışmaları 

alanında bu işbirliği istenilen düzeye ulaşmasa da çalışmalar önemli ölçüde sivil toplum 

kuruluşları vasıtasıyla yürütülmekte ve birçok gençlik çalışanı kamu alanı dışında hizmet 

göstermektedir. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının dinamik karakteri ve uluslararası 

işbirliği yeteneği düşünülerek gençlik STK’larının kamu kurumlarıyla eşitler üzerinden 

diyalog kurarak iletişimlerinin sürekliliğini sağlamaya yönelik çalışmalar gerekmektedir. 

Geliştirilecek işbirliği gençlik çalışmalarına ivme kazandıracak bu ivme sivil toplumun 

güçlenmesini sağlayacaktır. Bu kapsamda gençlik merkezleri gibi kamusal alanların 

gerekli düzenlemelerle, STK’ların kullanımına açılması faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra 

STK’ların üniversitelerle işbirliği halinde olması ve kamu kurumlarının bu işbirliklerine 

öncelik vermesi, sivil toplumun kamu kuruluşlarına doğrudan ulaşımında iletişim 

kanallarının kurulması, kamu, STK, üniversite ve özel sektör arasında entegrasyon 

sağlanması ve izleme mekanizmalarının geliştirilmesi, kamunun vermiş olduğu hibelerin 

tek bir kaynakta toplanması ve dağıtılması sağlanmalıdır. 

4.1.4. Gençlik Politikasında İzleme ve Değerlendirme Sürecinin Kurulması 

Gençlik alanında çok sayıda faaliyet yürütülmektedir. Alanda birçok kurum ve 

kuruluşun faaliyet yürütmesi uygulanan çalışmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi 

sürecini zorlaştırmaktadır. Söz konusu uygulamaların değerlendirilmesi için belirli politika 

göstergelerinin oluşturulması çok önemlidir. Bu çerçevede gençlik politikalarıyla ilgili sivil 

toplum ve kamu kurumlarının beraber oluşturacağı göstergeler, her iki kesimin de 

gelişmeleri takip etmesiyle ilgili bir araçlar bütünü sağlayarak gelişimin izlenmesini 

kolaylaştıracaktır. Bu da ilgili göstergeler ışığında gençlerin hayatlarının nasıl geliştiğiyle 

ilgili önemli verilerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu göstergeler proje destekleme gibi 
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alanlarda da şeffaflık sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Güven oluşturulabilmesi için 

şeffaflık, hesap verilebilirlik, katılımcılık ve saydamlık gibi olumlu mekanizmaların 

geliştirilmesi temel önemdedir.  

4.2. İstihdam 

“World Programme of Action For Youth” isimli raporda, genç girişimciliği için 

bütünleşik bir ses başlığı altında, kent ve kırsal alan gençliği için yerel bağlam ve hedef 

kitle göz önüne alınarak destek gruplarının oluşturulması önerilmektedir (2010: 52). 

Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Tarım Organizasyonu raporunda, kırsal alan gençliğinin 

durumu ve ihtiyaçları başlığı altında dünyanın genç nüfusunun %55’inin kırsal alanlarda 

yaşadığı ve bu nüfusun en dezavantajlı gruplar arasında bulunduğu belirtilmektedir (1991). 

Önerileri 

1. Kırsal çevrede tarımsal üretim ve verimli kaynakların korunması

kapasitelerinin arttırılması

2. Kırsal alanlarda gelir getirici aktiviteler için beceri ve eğitimlerin geliştirilmesi

3. Çiftçi ailelerin nüfus baskısının azaltılması ve refahlarının desteklenmesi

4. Topluluk ve diğer gruplar içinde birlikte iyi çalışma becerilerinin ve liderliğin

geliştirilmesi

Türkiye’nin ve dünyanın hızla değiştiği görülerek eğitim ve sosyal medyada 

inovasyon ve girişimciliğin teşvik edilmesi, KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından bilgi 

teknolojileri açısından projelerin desteklenmesi gereklidir. Bunun izlenmesi için hibe takip 

sisteminin ve hibelerin kullanımı için bir veri tabanının oluşturulması fayda sağlayacaktır. 

Hibelerin dağıtımında kamu kuruluşlarının hibeleri kullanması yerine sadece sivil toplum 

kuruluşları hibelerden faydalanmalıdır. Bu tutum sivil toplumun esnek olma kabiliyetini 

artıracak ve hizmet üretim sürecini hızlandıracaktır. 

Gençlerin eğitimden iş hayatına geçişi de istihdam alanında en fazla önem teşkil 

eden konular arasında yer almaktadır. Kaldı ki bu husus Ulusal İstihdam Stratejisi 

kapsamında politika ekseni olarak kabul edilmiştir. Bu doğrultuda, başta İŞKUR ve MEB 

olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen politikaların 

koordinasyonu sağlanarak gençler arasındaki mesleksizlik sorunu ortadan kaldırılmalı ve 

gençlerin eğitimleriyle uyumlu işlere yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. Bu noktada mesleki 
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eğitim sistemi ve staj imkânları güçlendirilerek gençlerin becerileri artırılmalı ve işgücü 

piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler gençlere kazandırılmalıdır. Gençler, Sanayi 4.0 

kapsamında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda bilişim sektörü ve geleceğin meslekleri 

olarak öngörülen mesleklere ve alanlara yönlendirilmelidir. İşgücü piyasasında ortaya 

çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından genç işgücünün 

eğitilmesi ve söz konusu alanlarda istihdam edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

Raporun önceki bölümlerinde de değinildiği üzere NEİY gençler konusu ayrı ele 

alınmalı ve bu kapsamdaki gençlerin istihdama kazandırılması için politikalar 

geliştirilmelidir. Bu sayede, söz konusu gençlerin sosyal hayattan dışlanma ve 

potansiyellerinden faydalanamama riskleri de bertaraf edilmiş olabilecektir. 

4.3. Öğrenim 

Gençlik istihdamında önemli unsurlardan birini mesleki eğitim oluşturmaktadır. 

Ülkemizde, istihdam ve mesleki eğitimin bağlantılarını sağlamak için kurumsal yapının 

yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Eğitim sisteminin nitelikli iş gücü yetiştirebilmesi 

için okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar tüm eğitim süreçlerinin bir bütün olarak 

yeniden ele alınması ve işletmelerle işbirliği yapılarak yeniden düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

Gençlerin mesleki eğitime yönelik talebi düşüktür; mesleki eğitimin kalitesinin 

yükseltilerek ve avantajları topluma anlatılarak mesleki eğitime ve bu eğitim kurumlarına 

ilgi ve saygınlığın artırılması gerekmektedir. Okullarda mesleki rehberlik ve danışmanlık 

hizmetlerinin yaygınlaştırılması gereklidir. Bu kapsamda sağlıklı bilgi üretimi ve uygulama 

geliştirilmesi sürecinde üniversitelerde bulunan gençlik araştırma ve uygulama 

merkezlerinin güçlendirilmesi önem kazanmaktadır. 

4.4. Katılım 

Bugün demokratik bir toplumun temel ilkelerinden biri olarak görülen katılım, içinde 

sosyal, ekonomik, politik birçok düzey barındıran bir çatı kavram olarak son yirmi yılda 

dünyanın birçok yerinde giderek önem kazanmıştır. Avrupa Komisyonu, gençlerin katılımı 

ve aktif vatandaşlığı, “daha iyi bir toplum inşa edebilmek için hakka, imkâna, alana, fırsata 

ve gerektiğinde kararlara katılarak ve etkileyerek, eylem ve aktiviteler ile desteklemek” 

olarak tanımlamaktadır (2003).  2010 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 



49 

“World Programme of Action for Youth adlı raporda gençlerin topluma ve karar alım 

süreçlerine tam ve etkin katılımının toplumların ilerlemesi, geleceğin inşa ve tasarımı için 

kritik bir önemde olduğu vurgulanmıştır (2010). Benzer şekilde Dünya Bankası (2012) 

aktif vatandaşlığı, gençler ve sonraki nesillerin sağlıklı bir biçimde yetişkinliğe 

geçebilmeleri, için en önemli aktivite olarak belirlemiştir. Gençlerin aktif olarak topluma 

katılımının hem gençler için hem de toplum için çift taraflı fayda sağlayacağı yayınlanan 

birçok raporda belirtilen unsurlardan biridir.  

Türkiye’de gençlerin katılımı konusu son on yılda önem kazanmaya başlamış, bu 

alanda yapılan çalışmalar artmıştır. “Türkiye’de Gençlerin Katılımı” (KONDA Araştırma ve 

Danışmanlık, 2014) araştırmasında katılım; yurttaşların, kamusal yaşam ile ilgili olan 

kararlara dâhil olma ve bu kararları etkileme süreci olarak” tanımlanmıştır.  

Sivil topluma katılım incelendiğinde bu oranın Avrupa Birliği ülkeleri 

ortalamasından oldukça düşük olduğu görülmektedir. Genç bireylerin haklarının 

farkındalık düzeyini arttırılması sürecinde sivil toplum faaliyetlerine katılımın arttırılması 

gereklidir.  

Katılımın bir boyutunu oluşturan ekonomik yaşama katılım esasında,  ne istihdamda 

ne eğitimde olan gençler kapsamında düşünüldüğünde; Ne istihdamda ne de eğitimde olan 

gençlere yönelik cinsiyet ve bölgesel sınıflandırma göz önünde bulundurularak politikalar 

üretilmesi (kadın istihdam oranının artırılması) 

 Ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlere yönelik izleme sisteminin

oluşturulması

 Gençlere yönelik hizmetlere ulaşılabilirliğin ve erişilebilirliğin geliştirilmesini

sağlayacak sistemlerin oluşturulması önem kazanmaktadır.

Katılım ve girişimcilik konusu göçmen gençlik kapsamında düşünüldüğünde; göç 

içinde yaşadığımız dönemin en önemli konularından birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda 

gerek yurt içi gerekse yurtdışı göç meselleri önemini korumaktadır.  Yurt içindeki göç 

konusunda önemli bir çalışma alanı olarak Suriyeli göçmen gençler oluşturmaktadır.   

Gerek Suriyeli göçmenler gerekse diğer göçmenlere ilişkin olarak bu kapsamda; 

 Göçmenlere yönelik göç idaresinin düzenleme yapması ve toplumsal uyum

kapsamında kontrol mekanizmasının oluşturulması
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 Suriyeli ve diğer göçmen gençler için ülke çapında sosyal uyum programının

ulusal strateji olarak yaygınlaştırılması

 Suriyeli gençlerin istihdamlarında farklı alanlarda istihdam edilmelerine önem

gösterilmesi

 Sosyal hayata entegrasyonun sağlanması amacıyla göçmenlere ve sığınmacılara,

Türk dilinin ve kültürünün öğretilmesinin artırılması

 Türk kültürüne ulaşabilecek materyallerin geliştirilmesi, gençlerin sanat ve diğer

alanlarla da kaynaştırılması

 Göçmenlerin yoğun yaşadığı yerlerde gençlere yönelik merkezlerin bu nüfusa

açılması

 İç göçle gelen göçmenlerin kaynaştırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi

 Göçmen gençlerin yer alacağı gönüllülük faaliyetlerinin desteklenmesi

 Katılım konusunda akran eğitiminin desteklenmesi

 Göçmenlerin kendi kültürlerini aktarabilmelerini destekleyecek faaliyetlerin

geliştirilmesi ve bu konuda farkındalığın geliştirilmesi

 Göçmenlerin ekonomik olarak bağımsız yaşayabilmeleri ve sosyal uyumlarının

sağlanabilmesi için programların geliştirilmesi önemlidir.

Gerek toplumsal gerekse politik katılımın önemli bir unsurunu yurt dışında yaşayan 

Türk gençleri oluşturmaktadır. Bu alanda; 

 Türk gençlerinin Türkiye’ye aidiyetlerinin güçlendirilmesi

 Türk kültürüne ulaşabilecek materyallerin geliştirilmesi öne çıkmaktadır.

4.5. Gönüllülük 

Gönüllülük, kültürlere ve coğrafyalara göre farklılıklar göstermesine ve üzerinde 

anlaşmaya varılmış ortak bir tanımı olmamasına rağmen tüm dünyada hızla yükselen 

evrensel bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Katılımın önemli bir boyutunu ise gönüllülük oluşturmaktadır. Gönüllülük, 

geleneksel yardımlaşma, sosyal hizmetlerin ulaştırılması ve farklı sivil katılım yolları gibi 

çok çeşitli aktiviteleri işaret eden bir kavramdır. Özgür irade ile toplumun genelinin iyiliği 

için yapılan ve maddi menfaatin asıl harekete geçirici faktör olmadığı bu faaliyette 

dayanışma, bağlılık ve katılım gibi fikirler gelişmekte bu hareketle toplumların hem de 
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bireylerin refahına katkı sağlanmaktadır. Türkiye’de gönüllülüğün gelişimi, genel 

anlamıyla sivil toplum ve vatandaş katılımının 1980’li yıllardan beri yaşadığı dönüşümün 

bir parçası olarak değerlendirilmelidir.  Sivil toplum kuruluşlarının sayısındaki artış 

kaçınılmaz olarak STK’lara üyeliğin ve aynı şekilde gönüllülüğün artmasına sebep olsa da, 

Türkiye’deki gönüllülük düzeyi halen görece düşüktür. World Giving Index (Dünya Bağış 

Endeksi) Türkiye’deki katılım düzeyi hakkında bir gösterge sunmaktadır; buna göre Türk 

halkının %5’i gönüllü faaliyetlere katılmaktadır, bu veriler Türkiye’nin 145 ülkenin yer 

aldığı endeksin 132. sırasında yer almasına neden olmaktadır (Charities Aid Foundation, 

2014). Türkiye’deki gönüllülük düzeyinin resmini çıkarmak oldukça zordur ve bunun en 

önemli sebeplerinden biri de gönüllülüğe ilişkin genel olarak kabul edilmiş bir tanımın 

olmayışıdır. Gönüllülüğün maddi bir menfaat beklemeden ve genel olarak toplumun iyiliği 

için yapılan bir faaliyet olduğuna ilişkin yaygın bir kanı mevcut olsa da, tanım aynı 

zamanda kimi zaman staj, alınan eğitimle ilgili iş deneyimi veya para alınmadan yapılan 

diğer çalışma biçimlerini, bir örgüte üye olmayı ve bağış yapmayı da içerecek şekilde 

kullanılmaktadır (UNV,2013 :1-13) 

Gönüllük Türk toplumun kültürel yapısına uygun bir alandır. Bu alanın geliştirilmesi 

sürecinde toplum gönüllüsü gençlerin katılımı bölgesel ve şehir olarak farklılaşmaktadır. 

Gençlerin eğitim faaliyetlerinde bir artış gözlenirken gönüllü katılım alanlarından olan 

politik katılımlarında düşüş olmaktadır.  Bu kapsamda gönüllük faaliyetlerinde bölgesel 

dinamiklerin göz önünde bulundurulması önem kazanmaktadır. Dolayısıyla ülke genelinde 

bir gönüllülük kültürünün oluşması ve yaygınlaşmasını sağlamak aynı zamanda karşılıklı 

güven, dayanışma ve vatandaşlık bağlarını güçlendirirken, gerilimleri azaltarak 

çatışmaların çözüme ulaştırılmasına katkı sağlaması bakımından toplumsal barışın 

tesisinde de büyük önem taşımaktadır. Gönüllülük aynı zamanda kişinin yeni beceri ve 

tecrübeler kazanmasına, sorumluluk duygusu ve manevi tatmin yaşamasına, özgüven ve 

liderlik özelliklerini keşfetmesine, organizasyon ve iletişim becerileri geliştirmesine ve 

toplumsal katılımının artmasına katkı sağlar. Topluma karşılıksız katkı vermenin hazzını 

yaşamak, gençlerimizi yıkıcı duygulardan uzaklaştırarak yapıcı ve üretken vatandaşlar 

olmalarına ve sosyal sermayenin istenilen seviyeye ulaşmasına önemli katkı sağlayacaktır. 

Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine olan katılımlarının arttırılması ve gönüllü olma 

önündeki engellerin kaldırılması ile birlikte faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan 

gönüllü gençlerin ulaşım, günlük yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
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kullanabilecekleri bir miktar maddi desteği içeren cep harçlığı uygulamasına yönelik yasal 

düzenlemelerin gerekliliği açıktır. 

 Gönüllülük programları oluşturulurken farklı genç gruplarının içerilmesinin

sağlanması

 Gönüllülük ile ilgili bir çerçevenin oluşturulması

 Gençlerin serbest zamanlarında açık olan ve hizmet veren merkezlerin bulunması

 Gönüllülük kanallarının resmileştirilmesi ve eğitim içinde yer verilmesi önem

kazanmaktadır.

4.6. Sağlık 

Sağlık kapsamı altında en önemli bakış açısını toplumsal inşa oluşturmaktadır. Bu 

kapsamda ergenlerden beklenen roller ve sorumluklar şekillenmekte ve bu karmaşık 

dönem daha da zorlaşmaktadır. Bu durumda hakları kısıtlayıcı ve evrensel ilkelerle 

uyuşmayan pratikler oluşmakta, bu pratikler kültür kavramı altında 

meşrulaştırılabilmektedir. 

 Kültürel pratikler olarak ergenlik çağındaki kişilerin birey olarak

görülmemesine neden olmaktadır. Ergenliğin fizyolojik, psikolojik ve

toplumsal etkileri hakkında farkındalığın arttırılması

 Ergenlik dönemindeki bireylerin sorun çözeme kabiliyetlerinin arttırıcı,

erteleme ve hayır deme becerisinin geliştirilmesine yönelik yaşam becerileri

eğitimlerinin düzenlenmesi

 Ergen ve genç sağlığında yaşa göre yapılandırılmış bir eğitimin Milli Eğitim

Bakanlığının müfredatına girmesinin sağlanması

 Okuldaki ergenlik dönemindeki bireyler ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve

Sağlık Bakanlığın koordinasyonunun arttırılması

 Üreme sağlığı ve cinsel sağlık konusunda bilgilendirme eksikliğinin giderilmesi

kapsamında, okul sağlığı programı olarak ebeveyn, okul çalışanlarını da içeren

bir ergen sağlığı metodunun geliştirilmesi

 Ergenlik dönemindeki bireylerin özellikle kendi bedensel ve ruhsal gelişimleri

konusunda doğru kaynaklara erişimlerinin kolaylaştırıcı okul ve okul dışı

uygulamalar geliştirilmesi
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 Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde genç dostu sağlık hizmetleri

modelinin geliştirilmesi

 Bulaşıcı hastalıklar konusunda hizmet kalitesinin geliştirilmesi gerekliliğinin

vurgulanması

 Sektörler arası işbirliği ile akran eğitimi modelinin geliştirilmesi ve sivil toplum

kuruluşları aracılığı ile bu modelin yaygınlaştırılması

 Bulaşıcı olmayan hastalıklardan korunma ile ilgili sağlıklı yaşam

davranışlarının geliştirilmesine yönelik yaşam yerlerinde olanakların

geliştirilmesi, bireysel olarak davranışların desteklenmesine ilişkin sosyal

çevrenin güçlendirilmesi

 Ergenlik ve gençlik dönemlerinde yaralanmaların önemli bir ölüm ve engellilik

nedeni olması nedeniyle güvenli yaşam alanlarının geliştirilmesi ve güvenli

davranışlar benimsemelerine ilişkin müdahale programlarının yürütülmesi

 Şiddetin önlenmesi ve kontrol altına alınması konusunda bireysel ve toplumsal

olarak müdahale programlarının aile içinden başlayarak, gençlerin bulunduğu

tüm ortamlarda uygulanması, risk altında olan gençlerin güçlendirilmesi için

destek programlarının hayata geçirilmesi

önem kazanmaktadır. 

4.7. Engellilik 

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Engellilik Raporu, işlevlilik ve engelliliği, sağlık 

durumu ve çevresel faktörler arasında dinamik bir etkileşim olarak çerçevelendirmiş ve 

engelliliği sakatlık, faaliyet sınırlılıkları ve katılım kısıtlamaları, birey (sağlık durumu olan) 

ile bu bireyin bağlamsal faktörleri (çevresel ve bireysel faktörler) arasındaki negatif 

yönlere istinaden kullanılan şemsiye bir kavram (WHO, 2011, s. 4) olarak tanımlamıştır. 

Engelli kişilerin hakları sözleşmesi (CPRD), engelliliği, sakatlıkları olan bireyler ile 

diğerleriyle eşit bir temelde topluma etkin ve tam katılımlarına mani olan tutumsal, 

çevresel bariyerler arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak tanımlanmaktadır (UN, 2006).  

2015 yılında yapılan KAP araştırmasında (UNICEF-ASPB), engelli çocukların/ 

gençlerin en çok sosyal alanlarda dışlandıkları görülmüştür (%37.7). Mevcut katılım 

mekanizmalarının bu eksikliği gidermede veya fırsat tanımadaki yetersizliği ve özel ihtiyaç 

sahibi çocukların genel olarak toplumsal süreçlerde ve özellikle karar süreçlerindeki 
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“yokluğu” ortaya çıkmaktadır. Bu, beraberinde toplumsal bilinçlenme ve ailelere yönelik 

özel eğitimlerle güçlendirilmelidir. En önemlisi bu mekanizmaları destekleyen kurumların 

(hükümet, STK, Belediye..) özellikle engelli gençlerin katılımına yönelik güçlendirilmesi 

ve belli bazı yaptırımların getirilmesi işleyişi hızlandıracaktır. 

Öneriler (WHO, 2011: 264-267) 

1. Bütün ana akım politika, sistem ve hizmetlere girişin sağlanması

2. Engelli insanlar için spesifik programlar ve hizmetlere yatırım yapılması

3. Ulusal bir engellilik stratejisi ve eylem planının benimsenmesi

4. Engelli insanların politika, hukuk ve hizmetler formüle edilirken ve

uygulanırken toplumsal içerilmesi sağlanması

5. İnsan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi sağlanması

6. Yeterli kaynak ve finansal karşılanabilirlik sağlanması

7. Engellilik hakkında kamusal farkındalık ve anlayış artırılmalı

8. Engelli veri setleri geliştirilmesi

9. Engellilik hakkındaki araştırmaların güçlendirilmesi ve desteklenmesi

Türkiye Engellilerin Haklarına İlişkin BM Sözleşmesini 30.03.2007 tarihinde 

imzalamış, sözleşme 27.05.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe 

girmiştir. Türkiye’de engellilik, 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun‘un 3(a) maddesinde, özürlü kişi 

“doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 

yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve 

günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, 

danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım 

engelliği dar bir alanda tanımlamakta bireyin çevresinin ve toplumsal algının önemine 

değinmemektedir (2010). 
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Engelli gençler kapsamında düşünüldüğünde;  

 Engelli gençlere yönelik daha kapsamlı bir mevzuatın oluşturulması ve aktif hayata 

katılımlarının sağlanmasına yönelik tedbirler alınması 

 Engellilere yönelik ailelerin ve hizmet sunucularının bilinçlendirilmesi 

 Yeni oluşturulan eğitim portallarında fiziksel, işitsel ve görsel yetisi olmayan veya 

eksik olan gençlere yönelik uygulamaların artırılması 

 Engelli gençlere yönelik hizmet üretebilecek nitelikte eleman yetiştirilmesi 

 Engellilerle ilgili yapılan çalışmalarda sürdürülebilirliğin ana hedef olması 

 Engellilere yönelik bakış açısında tıbbi modelden sosyal modele geçilerek meydana 

gelebilecek eşitsizliklerin ortadan kaldırılması 

 Engellilerin eğitiminde materyallerin oluşturulması 

 Engellilerin idari kayıtlarının oluşturulması ve sağlamlaştırılması 

 Engel türüne göre farklı politikaların geliştirilmesi gereklidir. 

 Gençlere hizmet sağlayan anlarda engelli gençlerin hizmet alma hakkını kısıtlayıcı 

fiziksel düzenlemelerde iyileştirmelerin arttırılması 

gereklidir. 

4.8. Bağımlılık 

Bağımlılık, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar gibi birçok alanda görülebilen 

zararlı alışkanlıkları kapsamaktadır. Bağımlılık genel olarak madde bağımlılığı ve 

davranışsal bağımlılıklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Davranışsal bağımlılıklar altında 

özellikle gençleri etkileyen teknoloji bağımlılığı (internet, video oyunları) yeni bir 

bağımlılık türü olarak Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’nda 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-DSM ), “Daha fazla araştırma 

yapılması gereken konular” başlığı altında “İnternette oyun bağımlılığı” tanı kategorisi 

olarak oluşturulmuş ve 12 ay boyunca “internet oyunları ile aşırı zihinsel uğraş; internet 

oyunları bırakıldığında yoksunluk belirtilerinin açığa çıkması; internet oyunlarına girmeyi 

kontrol etme ile ilgili başarısız girişimler; internet oyunlarının bir sonucu olarak 

internetteki oyunlar haricinde önceki hobi ve eğlencelere ilginin kaybı; psikososyal 

problemleri bilmeye rağmen internet oyunlarını aşırı kullanmaya devam etme; internet 

oyunlarına harcanan zamana ilişkin aile üyeleri, terapistler ve diğerlerine yalan söyleme; 

olumsuz duygu durumundan kurtulmak ya da rahatlamak için internet oyunlarını oynama; 
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internet oyunlarını oynama nedeniyle önemli ilişkileri, iş veya kariyer fırsatlarını riske 

atma veya kaybetme” belirtilerinden en az beşinin varlığı tanı için yeterli sayılmıştır” 

(American Psychiatric Association, 2013, aktaran, Siyez ve Bağatarhan, 2017: 244). Bu 

kapsamda bağımlılıkla mücadele konusunda gençlerin online olarak ulaşabileceği 

portalların kurulması, konuyla ilgili uzmanların gönüllü olarak çalışmalarının teşvik 

edilmesi, gençlerin ve sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük faaliyetlerinin ve 

çalışmalarının desteklenmesi, genç dostu kent kavramı esasında serbest zaman 

faaliyetlerini arttıran bir yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi faydalı olacaktır. 

Suça sürüklenen, bağımlı ve hükümlü gençlere ilişkin olarak, 

 Denetimli serbestlik kapsamında olan gençlerin topluma uyum sağlamaları için

program geliştirilmesi

 Eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik kapsamındaki gençlerin, hazırlanacak

gönüllülük mevzuatı içinde belli yüzdeyle çalıştırılmalarının kanunlaştırılması

 Kamu kuruluşlarında denetimli serbestlik kapsamında çalışan gençlerin ulaşım ve

yol gibi giderlerinin karşılanması

 Erken yaşta gençlere üreme sağlığı alanında eğitim verilmesi

 Cinsiyet değişikliği, cinsel istismarı ve madde bağımlılığı, intihar girişimi örnek ve

haberlerinin yayınlarının televizyon ve sosyal medyada gösteriminin takip edilmesi,

izlenmesi, denetlenmesi önem arz etmektedir.

4.9. Bilişim 

Hızla değişen dünyada bilişim teknolojileri gündelik hayatın önemli bir aracı haline 

dönüşmüştür. Bu kavram sadece bilgisayar ve ekipmanları için değil iletişim ve bilgisayar 

sistemleriyle bağlanabilen bilgi hizmetlerinin tamamı için kullanılmaktadır. Bu kapsamda 

birçok kurum ortak politikalar geliştirmelidir.  

 İletişim teknolojilerine erişimde eşitsizliğin önlenmesi

 Sosyal medya okur-yazarlığının geliştirilmesi

 İnternet ücretlerinin düzenlenmesi, kamusal alanlarda ücretsiz ve kolay erişilebilir

olması.

 Teknoloji üretkenliğini arttıracak alanların güçlendirilmesi önemlidir.
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Bilişim alanında sosyal medya da önem kazanmaktadır Sosyal medya ve gençlik 

kapsamında 

 Hak temelli bir bakış açısıyla ve özgürleştirici alanlar açan bir yaklaşımla ele

alınmalı

 Doğru ve amacına uygun kullanımın ebeveynlere ve çocuklara öğretilmesi

 Nefret söylemini önleme yasasının oluşturulması

 Mahremiyet eğitiminin küçük yaştan itibaren verilmeye başlanması

 Sosyal medya üzerine mevzuatın güçlendirilmesi

 Sosyal medya araçları ve içerik üretkenliğinin TUBİTAK gibi kurumlarca

desteklenmesi

 Farkındalığı arttıracak bir alan yaratılması için sosyal medyada üretkenlik

eğitimleri orta ve lise düzeyinde verilmesi

 Kapsayıcı bir platform oluşturulması için özel sektör finansmanının sağlanması

önemlidir.

4.10. Hayat Kalitesi ve Gelecekten Beklentiler 

İyi olma hali kişilerin yaşam kalitesini ve memnuniyetini ön plana alan ve temel 

göstergeler çerçevesinde yapabilirliklerini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. İyi olma 

hali yaklaşımı sağlık, maddi durum, eğitim, ev ve çevre koşulları, risk ve güvenlik, katılım 

ve ilişkiler gibi farklı alanlarda bireylerin “iyi” olmasını hedefleyerek, kişilerin refahına ve 

gelişmesine bütünsel olarak yaklaşır. Bu farklı alanlar altında takip edilmesi ve 

geliştirilmesi gereken göstergelerin belirlenmesi yardımıyla kişilerin yapabilirliklerini 

arttırmayı hedefler (Habitat, 2017:3). 

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı hızlı değişim kuşaklar arasında önemli farklıklar 

meydana getirmiştir. Hızla gelişen Türkiye’de birey olmanın güçlendirilmesi önem arz 

etmektedir. Güçlü bireyler bu değişim sürecinde mutlu ruh durumunu aynı zamanda 

girişimci bir karakteri ortaya koyacaktır. Birey olma sürecindeki güçlenme aynı zamanda 

günlük hayata ilişkin –aile, iş, vb alanlarda- sorun çözme kabiliyetini de arttıracaktır. 

Bu kapsamda, 
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 Gençlere sağlıklı yaşam becerilerinin medya üzerinden kazandırılması

 Erken yaştan başlayarak kariyer danışmanlığı hizmetlerine erişim sağlanması ve

kariyer planlamasının özendirilmesi

 Gençlerin iş bulma kaygılarını azaltıcı psikolojik, sosyal desteklerin sağlanması

 İyi rol modellerin gençlere tanıtılması

 Gençlerin geleceğe yönelik güvenlerini ve yaratıcılıklarını arttıracak şekilde bir

eğitim sisteminin geliştirilmesi

 Gençlerin ve çocukların gündelik yaşamlarına yön verebilmelerinin sağlanması

 Gençlere yönelik hizmet üreten alanlarda –yurtlar, gençlik merkezleri vb)

sosyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı istihdamının sağlanması önemlidir.

4.11. Gençlik Çalışmaları 

Gençlik alanında farklı düzeylerde yeni etkinlik şekilleri gelişmektedir. Gençlik 

çalışmalarının gerekli beceri ve yeterlilikleri kazandırdığı, bunların yanı sıra okul 

hayatından iş hayatına ve istihdama geçişte temel olanakları sunduğu, istihdam 

edilebilirliğin geliştirildiği ve temel yeterlilikleri kazandırıldığı ifade edilmektedir. 

Çalışmalarda genellikle gençlik çalışmalarının bu boyutları vurgulanmaktadır. Bunun en 

önemli nedeni ise birey ve toplumsal yaşam ilişkisi içinde formel eğitim sisteminde 

kazandırılmıyor olmasıdır (Mairess, 2014: 69-73) 

Bu kapsamda gençlik çalışmaları için ülke düzeyinde politika geliştirme, uygulama 

ve değerlendirme süreçlerinin eşgüdümlü ve sistematik yürütülmesine gerekmektedir.  

 Gençlik konusundaki politikaların koordinasyonu

 Gençliğe ilişkin faaliyette bulunma durumuna ilişkin statüler(gençlik çalışanı,

akran eğitici, gençlik lideri vb), mesleki yeterlilikler ortaya konulması.

 Gençlik çalışanlarının eğitimi ve rehberliği genç insanların değişen isteklerine

uyarlanması

 Gençlik çalışmalarının uygulanmasındaki engellerin ( eğitim sistemi, aile önyargısı,

sosyoekonomik vb. engeller) ortadan kaldırılması

 Alandaki gençlik çalışanları katılımcıları ve paydaşların ilgi alanlarını ve

motivasyonlarını dengeleyebilmek için gereken bilgi, araç ve yeteneklerle

donatılmış olmalıdır. Alana ilişkin yeterliklerin tanımlanması önemlidir.
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5- SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Toplumsal değişme kaçınılmazdır. Gençler değişim sürecinden en çok etkilenen ve 

aynı zamanda bu süreci en çok etkileyen toplumsal kategoriyi oluşturmaktadır. Bu 

değişimin anlaşılması ve yönünün mümkün olduğunca belirlenebilmesi gençliğe ilişkin 

olarak uygulanacak politikaları önemli kılmaktadır. Toplumsal yapının denge durumunu 

koruyarak sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürmesi uygulanacak politikalara bağlıdır. 

Burada göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsurlardan birini gençlerin 

heterojen bir yapı göstermesi oluşturmaktadır. Farklı toplumsal kesimlerden gelen gençler 

farklı beğeni ve ilgi düzeyine sahiptir. Bu beğeni, ilgi ve yaşam tarzı farklılıkları toplumsal 

yapı içinde kültürel zenginlik olarak ele alınmalı gençlik alt kültürleri bu zenginliği 

oluşturan unsurlar olarak düşünülmelidir. Homojenleştirici veya tek tipleştirici politikaların 

toplumsal yapı üzerinde baskı oluşturucu ve ayrıştırıcı olabileceği ve bunun toplumsal 

denge ve bütünleşme üzerinde olumsuz etkilerinin oluşacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu bakış açısı özgür yaratıcı düşünceye sahip bireyler yetiştirilmesinin 

temelini oluşturmaktadır.  

Oluşturulacak gençlik politikalarının dünyadaki değişimi gören ve gençlerin bu 

değişen dünyada yer edinmesini kolaylaştırıcı bir tarzda düzenlenmesinin gerekliliği 

açıktır. Gençlik politikalarının, gençleri edilgen olarak görmeyen ve gençlerin kültürel 

gelişimlerine olanak veren şekilde oluşturulması gerekmektedir. Ülkemizde gençlik 

politikalarının oluşturulmasında; gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin öncelikleri 

belirlemek, gençlere sunulan hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, işbirliklerini 

kolaylaştırmak, geliştirmek ve gençlerin karar alma süreçlerine katılımlarını destekleme 

yaklaşımları belirleyici olmuştur. Bu yaklaşımlar toplumun bu kesimini güçlendirmektedir. 

Türkiye’ de ilgili mevzuatlar gençlere farklı kurum ve kuruluşların hizmet sunmasını 

mümkün kılmaktadır. Hizmet üreten kurumların çeşitliliği sunulan hizmetlerinde 

farklılaşan standartlarda ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda gençlik 

politikalarının oluşturulması sürecinde kurumsal işbirlikleri önem kazanmaktadır. Gençliğe 

hizmet üreten kurum ve kuruluşlar arasında diyalog sürecinin yapılandırılarak kurumlar 

arasında koordinasyonun güçlendirilmesi gereklidir. Bu koordinasyon kurumlar arası 

öğrenmeyi sağlayacak, gençlerin sınırlı olan kamu kaynaklarından daha etkin bir şekilde 

faydalanmasını mümkün kılacaktır. Bu sadece üretilen hizmetlerin nitelik ve niceliğini 
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arttırmakla kalmayacak belirlenen öncelikli alanlarda ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin 

karşılanmasını hızlandıracaktır. Bu durum aynı zamanda gençlik alanında tüm paydaşlara 

görev ve sorumluluk atfeden ve devletin bu alandaki vizyonunu ve misyonunu ortaya 

koyan gençlik ve spor politika belgesinin izleme değerlendirme sürecinin işlemesini 

sağlayacaktır. Burada göz önünde bulundurulması gereken önemli bir unsuru sivil toplum 

kuruluşları oluşturmaktadır. Sivil paydaşların sürece katılımı, gençlik çalışmaları alanında 

sivil toplumun etkinliğini geliştirecek aynı toplumsal kategori için hizmet üreten tüm 

kesimler arası işbirliğini arttırılacaktır.  

Gençlere ilişkin önemli sorun alanlarından birini işsizlik sorunu oluşturmaktadır. 

OECD verilerine göre 15-24 yaş arası gençlerin bütününün 2015 ve 2016 yılları işsizlik 

oranlarının; Türkiye’de %19,5, Meksika’da %7,7, İspanya’da, 44,5, Almanya’da %7,1 

olduğu görülmektedir(OECD, 2017). TÜİK verilerine göre gençlerde işsizlik oranı, 2015 

yılında %18,5 iken 2016 yılında %19,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu oran, 2016 yılında genç 

erkeklerde %17,4, genç kadınlarda ise %23,7 olmuştur.  

Türkiye ekonomisinin gelişim sürecinde, ortaya çıkan sanayi ve hizmet alanlarını 

ifade eden emek piyasasının ihtiyaç duyduğu donanıma sahip genç insan kaynağının 

yetiştirilmesi konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu kapsamda özellikle lise ve 

yüksekokul eğitiminin yeniden şekillendirilmesi ihtiyacı söz konusudur. Bu kapsamda, 

ekonomideki ve teknolojideki gelişmelerde göz önünde bulundurularak eğitim sisteminin 

lise ve lisans düzeyinde yeniden gözden geçirilmesini zorunluluğu ortaya çıkmaktadır(ILO, 

2013: 1). Bu noktada mesleki eğitim sistemi ve staj imkânları güçlendirilerek gençlerin 

becerileri artırılmalı ve işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler, gençlere 

kazandırılmalıdır. Gençler, Sanayi 4.0 kapsamında ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 

bilişim sektörü ve geleceğin meslekleri olarak öngörülen mesleklere ve alanlara 

yönlendirilmelidir. İşgücü piyasasında ortaya çıkacak ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kurum 

ve kuruluşlar tarafından genç işgücünün eğitilmesi ve söz konusu alanlarda istihdam 

edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Gençlik istihdamında önemli unsurlardan 

birini mesleki eğitim oluşturmaktadır. Ülkemizde, istihdam ve mesleki eğitimin 

bağlantılarını sağlamak için kurumsal yapının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Eğitim sisteminin nitelikli iş gücü yetiştirebilmesi için okul öncesi eğitimden üniversiteye 

kadar tüm eğitim süreçlerinin bir bütün olarak yeniden ele alınması ve işletmelerle işbirliği 

yapılarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sağlıklı bilgi üretimi ve 
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uygulama geliştirilmesi sürecinde üniversitelerde bulunan gençlik araştırma ve uygulama 

merkezlerinin güçlendirilmesi önem kazanmaktadır. 

Gençler için kısıtlı iş imkânlarının yanında gençlerin bulabildikleri işlerin kalitesinde 

de sorunlar vardır. Türkiye’de gençlerin yarısından fazlası kayıt dışı ekonomide istihdam 

edilmektedir. Bu işler düşük ücretli, kısıtlı öğrenme imkânı, sosyal güvenlik ve kariyer 

imkânları olan işlerdir (ILO, 2013: 2).  

Toplumsal hayatın güçlenmesi için ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlere 

yönelik izleme sisteminin oluşturulması faydalı görülmektedir. Kırsal çevrede tarımsal 

üretim ve verimli kaynakların korunması kapasitelerinin arttırılması, Kırsal alanlarda gelir 

getirici aktiviteler için beceri ve eğitimlerin geliştirilmesi, Çiftçi ailelerin nüfus baskısının 

azaltılması ve refahlarının desteklenmesi, Topluluk ve diğer gruplar içinde birlikte iyi 

çalışma becerilerinin ve liderliğin geliştirilmesi bu kapsamda önemli görülmektedir 

Gençlere ilişkin önemli bir unsuru katılım oluşturmaktadır. Katılım genel olarak 

sosyal, siyasal ve ekonomik olarak toplumla bütünleşmeyi ifade eder. Bu kapsamda 

katılımın güçlendirilmesi ve gönüllük faaliyetlerinin desteklenmesi önem taşımaktadır. 

Genç bireylerin haklarının farkındalık düzeyini arttırılması sürecinde sivil toplum 

faaliyetlerine katılımın özendirilmesi gereklidir. Sivil topluma katılım incelendiğinde bu 

oranın Avrupa Birliği ülkeleri ortalamasından oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

Katılımda kadın katılımının sağlanması ve desteklenmesi cinsiyet eşitliğinin sağlanması 

önem kazanmaktadır.  

Katılımın önemli bir boyutunu Türk kültürü içinde önemli bir yeri olan gönüllülük 

faaliyetleri oluşturmaktadır. Köklü kültürel temellerine sahip olduğumuz bu faaliyette 

bireylerin özgür iradeleri ile toplumun genelinin iyiliği için yapılan maddi menfaat 

beklentisi olmadan gerçekleştirdikleri faaliyetler ifade edilmektedir. Gönüllük faaliyeti 

toplumda farklı kesimlerin birbirini tanımalarını sağlayan ve dayanışmayı tesis eden bir 

harekettir. Bu hareket toplumsal kesimler arasındaki ilişkileri güçlendirirdir. Tarihimizde 

iyi örneklerine sıklıkla rastladığımız, gönüllülük düzeyi Türkiye’de halen görece düşüktür. 

Tüm toplumsal kesimleri kapsayıcı olacak şekilde gönüllülük faaliyetlerine katılımlarının 

arttırılması, faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan gönüllü gençlerin ulaşım, 

günlük yiyecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kullanabilecekleri maddi 
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desteği içeren cep harçlığı uygulamasına yönelik yasal düzenlemelerin gerekliliği 

görülmektedir. 

Gençlere ilişkin olarak önemli bir alanı sağlık alanı oluşturmaktadır. Bu kapsamda 

sağlık psikolojik ve fizyolojik değişimlerin yoğun olarak görüldüğü bu dönemde daha da 

önem kazanmaktadır. Bireyin kendini tanıması ancak doğru bilgilenmeyle mümkün 

olmaktadır. Bunun nasıl yapılabileceğine ilişkin en etkin yöntem kamu kurumlarının 

koordinasyonunda geliştirilebilecektir. Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına ergen ve 

genç sağlığında yaşa göre yapılandırılmış bir eğitimin girmesinin sağlanması, okuldaki 

ergenlik dönemindeki bireyler ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığın 

koordinasyonunun arttırılması önem kazanmaktadır. Sağlıkla ilgili konularda okul,  

öğrenci ve ebeveyn ilişkisi güçlendirilmelidir. Bu kapsamda üreme sağlığı ve cinsel sağlık 

konusunda bilgi ve bilgilendirme eksikliğinin giderilmesi kapsamında, okul sağlığı 

programı olarak ebeveyn, okul çalışanlarını da içeren bir ergen sağlığı metodunun 

geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Sağlıklı bireylerin yetişmesi için ergenlik dönemindeki 

bireylerin sorun çözeme kabiliyetlerinin arttırıcı yaşam becerileri eğitimlerinin 

düzenlenmesi öne çıkmaktadır Engellilik kapsamında ise atılan adımların güçlendirilmesi 

gerekli görülmektedir. Bu kapsamda engelli gençlere yönelik daha kapsamlı bir mevzuatın 

oluşturulması ve aktif hayata katılımlarının sağlanmasına yönelik tedbirler alınması, 

engellilere yönelik ailelerin ve hizmet sunucularının bilinçlendirilmesi, yeni oluşturulan 

eğitim portallarında fiziksel, işitsel ve görsel yetisi olmayan veya eksik olan gençlere 

yönelik uygulamaların artırılması, eğitim materyali geliştirme, idari kayıtları 

sağlamlaştırma ve engel türüne göre farklı politikaların geliştirilmesi faydalı olacaktır. 

Gençlik ve sağlık ilişkisi kapsamında önemli alanlardan birini alkol, uyuşturucu 

madde, teknoloji, kumar gibi birçok alanda görülebilen zararlı alışkanlıkları kapsayan 

bağımlılık konusu oluşturmaktadır. Gençlerde gerek madde gerekse davranışsal 

bağımlılıklar konusunda farkındalığın arttırılması gereklidir. Bu kapsamda bağımlılıkla 

mücadele konusunda gençlerin online olarak ulaşabileceği portalların kurulması, konuyla 

ilgili uzmanların gönüllü olarak çalışmalarının teşvik edilmesi, gençlerin ve sivil toplum 

kuruluşlarının gönüllülük faaliyetlerinin ve çalışmalarının desteklenmesi, genç dostu kent 

kavramı esasında serbest zaman faaliyetlerini arttıran bir yerel yönetim anlayışının 

geliştirilmesi faydalı olacaktır. 
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Gençlerin sağlıklı beslenme konusunda farkındalık düzeylerinin arttırılması 

gereklidir. Özellikle obezite sorunun artan bir tehlike oluşturmasına dikkat çekilmeli 

beslenme konusunda bilinç düzeyini yükseltecek işbirliklerinin yolu aranmalıdır.  

Genç bireylerin yoğun olarak ilgilendikleri faaliyet alanlarından birini bilişim alanı 

oluşturmaktadır. Bilişim yaygın ve artan etkisi ile başka birçok alanla ilişkilidir. Sadece 

bilgisayar ve donanımlarını kapsamayan, bilgisayar sistemleriyle bağlantılı tüm bilişim 

sistemlerini ifade eden bu alan istihdam alanında olduğu gibi sosyal medyada da önem 

kazanmaktadır.  Bu alanın sorunlu bir alan olarak gelişmemesi ve toplumsal kalkınma 

üzerindeki olumlu etkisi ile doğru ve amacına uygun kullanımın ebeveynlere ve çocuklara 

öğretilmesi önem kazanmaktadır. Nefret söylemini önleme yasasının oluşturulması, 

mahremiyet eğitiminin küçük yaştan itibaren verilmeye başlanması ve sosyal medya 

üzerine mevzuatın güçlendirilerek sosyal medya araçları ve içerik üretkenliğinin 

TUBİTAK gibi kurumlarca desteklenmesi gereklidir. 

Yurt dışında yaşayan Türk gençleri önemli bir konudur. İki farklı kültürün üyesi olan 

bu gençlerin ana kitleyle bağını oluşturan ilişkilerinin güçlendirilmesi önem 

kazanmaktadır. Bu kapsamda yurt dışında yaşayan Türk gençlerinin Türkçeyi kullanma 

becerilerinin geliştirilmesi ve gerek içinde yaşadıkları kültüre ilişkin kazanımlarını 

sağlamalarının gerekse Türk kültürünü korumalarına ilişkin destek gerekli destek 

mekanizmalarının sağlanması gereklidir. Bu kapsamda kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket 

edilmesi kimlik duygusunu güçlendirmektedir.  

Güçlenen Türkiye ekonomisi göç sürecinde Türkiye’nin hedef ülke olma niteliğini 

arttırmıştır. Türkiye, coğrafi konumu itibariyle göçmenlere kapılarını açan, ihtiyaç 

duyanları koruma altına alan ve dünya kamuoyu tarafından da saygı duyulan bin yıllık 

köklü bir göç geleneğine sahiplik etmiştir. Bu kapsamda geçici koruma altındaki 

göçmenler gerekse düzensiz göçmen gençler konusu önemli bir sorun alanı 

oluşturmaktadır. Özellikle geçici koruma altındaki gençlerin nüfusu kendi kategorilerinde 

oldukça yoğundur. Bu göçmenlerin uyumu konusunda faaliyetlerin arttırılması önem 

kazanmaktadır.  

Küreselleşmenin ortaya çıkardığı hızlı değişim kuşaklar arasında önemli farklıklar 

meydana getirmiştir. Hızla gelişen Türkiye’de birey olmanın güçlendirilmesi önem arz 

etmektedir. Güçlü bireyler bu değişim sürecinde mutlu ruh durumunu aynı zamanda 
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girişimci bir karakteri ortaya koyacaktır. Birey olma sürecindeki güçlenme aynı zamanda 

günlük hayata ilişkin –aile, iş, vb alanlarda- sorun çözme kabiliyetini de arttıracaktır. bu 

kapsamda, gençlere sağlıklı yaşam becerilerinin medya üzerinden kazandırılması, erken 

yaştan başlayarak kariyer danışmanlığı hizmetlerine erişim sağlanması ve kariyer 

planlamasının özendirilmesi, gençlerin iş bulma kaygılarını azaltıcı psikolojik, sosyal 

desteklerin sağlanması, İyi rol modellerin gençlere tanıtılması, gençlere yönelik hizmet 

üreten alanlarda –yurtlar, gençlik merkezleri vb.) sosyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı 

istihdamının sağlanması önemlidir. 

Sağlıklı ve iyi eğitimli bir gençlik Türk toplumsal yapısının sürdürülmesinin 

temelidir. Türkiye’nin gösterdiği gelişme çizgisinin devam ettiricisidir. Gerek kamu kurum 

ve kuruluşları gerekse sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu gençlik çalışmaları bu 

temelle hareket etmektedir. Gençlik çalışmaları alanının gençlik konusundaki politikaların 

koordinasyonu,  gençliğe ilişkin faaliyette bulunma durumuna ilişkin statüler(gençlik 

çalışanı, akran eğitici, gençlik lideri vb.), mesleki yeterlilikler ortaya konularak 

güçlendirilmesi gerekli görülmektedir.  
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