
 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER 

ANABİLİM DALI 

 

 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GENÇ İŞSİZLİĞİYLE MÜCADELE 

POLİTİKALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

Fulya ÖZSUNAR AZMAN 

 

 

 

 

Ankara-2020 



 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER  

ANABİLİM DALI 

 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GENÇ İŞSİZLİĞİYLE MÜCADELE 

POLİTİKALARI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

Fulya ÖZSUNAR AZMAN 

 

 

Tez Danışmanı 

Prof. Dr. Sariye Belgin AKÇAY 

 

 

 

 

Ankara-2020 



 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

(AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER A.B.D) 

(EKONOMİ-MALİYE) 

 

 

Fulya ÖZSUNAR AZMAN 

 

(AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GENÇ İŞSİZLİĞİYLE MÜCADELE POLİTİKALARI 

VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER) 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Sariye Belgin AKÇAY 

 

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ 

Adı ve Soyadı         İmzası 

Prof. Dr. S. Belgin Akçay (Danışman)                .....................................................  

Prof. Dr. Şerife Türcan Özsuca                             ........................................................  

Doç. Dr. Ayşe İdil Aybars                                     ....................................................... 

 

 

Tez Savunması Tarihi: 14/09/2020 

 

  



 
 

T.C 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne, 

 

Prof. Dr. Sariye Belgin AKÇAY danışmanlığında hazırladığım “Avrupa 

Birliği’nde Genç İşsizliğiyle Mücadele Politikaları ve Türkiye İçin Öneriler (Ankara 

2020)” adlı yüksek lisans tezimdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış 

ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu, başka kaynaklardan aldığım bilgileri 

metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma sürecinde bilimsel araştırma 

ve etik kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her 

türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim. 

(……/……/20…) 

Fulya ÖZSUNAR AZMAN 

         İmza 

 

 

 

 

 



i 

TEŞEKKÜR 

Bu tezin hazırlanmasında değerli katkılarıyla bana yol gösteren tez danışmanım 

Prof. Dr. S. Belgin AKÇAY’a, bana destek veren eşim ve aileme, ona ayırmam gereken 

vakitte beni sabır ve sevgiyle bekleyen kızıma teşekkür ederim. 

  



ii 

İÇİNDEKİLER 

TEŞEKKÜR ..................................................................................................................... i 

İÇİNDEKİLER ............................................................................................................... ii 

KISALTMALAR ............................................................................................................ v 

TABLOLAR .................................................................................................................. vii 

GRAFİKLER ............................................................................................................... viii 

GİRİŞ ............................................................................................................................... 1 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENÇ İŞSİZLİK KAVRAMI 

1.1. İşsizlik Kavramı ..................................................................................................... 4 

1.1.1. İşsizlik Çeşitleri ............................................................................................... 5 

1.1.1.1. Konjonktürel İşsizlik ................................................................................ 6 

1.1.1.2. Friksiyonel İşsizlik ................................................................................... 6 

1.1.1.3. Yapısal İşsizlik ......................................................................................... 7 

1.1.1.4. Teknolojik İşsizlik .................................................................................... 7 

1.1.2. İşsizlik Nedenleri............................................................................................. 8 

1.2. Genç İşsizlik Kavramı ........................................................................................... 9 

1.3. Genç İşsizliğinin Nedenleri ................................................................................. 16 

1.4. Genç İşsizliğinin Sonuçları .................................................................................. 23 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GENÇ İŞSİZLİK 

2.1. Avrupa Birliği’nde Genç İşsizlikte Mevcut Durum ............................................ 28 

2.2. Avrupa Birliği’nde Genç İşsizliğinin Nedenleri .................................................. 34 

2.3. AB’de Gençlik Politikaları .................................................................................. 38 

2.4. Avrupa Birliği’nde Genç İşsizlik Sorununun Farkındalık Süreci ........................ 45 

2.5. Genç İşsizlik Problemine Karşı Çözüm Önerileri ............................................... 49 

2.5.1. Ortak Politika Çabaları .................................................................................. 50 

2.5.2. İşgücü Piyasasına Giriş Teşvikleri ................................................................ 50 

2.5.3. Becerilerin Geliştirilmesi .............................................................................. 51 

2.6. AB Düzeyinde Genç İşsizlik Probleminin Çözümüne Yönelik Önemli 

Adımlar ................................................................................................................ 53 

2.6.1. Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS) .................................................................. 56 



iii 

2.6.2. Genç İşsizliğiyle Mücadelede Olası Çıkış Yolları Kararı ............................. 58 

2.6.3. Genç İşsizliği ile Mücadele için Avrupa Eylemi .......................................... 60 

2.6.4. Genç İstihdam Girişimi ................................................................................. 61 

2.6.5. Genç Güvencesi............................................................................................. 62 

2.6.6. AB Genç Stratejisi ......................................................................................... 67 

2.6.7. Çıraklık İçin Avrupa İttifakı .......................................................................... 67 

2.6.8. Diğer Önemli Önlemler ................................................................................. 69 

2.6.9. Bazı AB Ülkelerinde Genç İşsizliğine Karşı Alınan Önlemler..................... 72 

2.7. Genel Değerlendirme ........................................................................................... 77 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AB’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNİ AZALTMADA BAŞARILI OLAN ÖRNEKLER 

3.1. Almanya ............................................................................................................... 80 

3.1.1. İşgücü Piyasasında Mevcut Durum ............................................................... 80 

3.1.2. Genç İşsizliğine Yönelik İzlenen Politikalar ................................................. 82 

3.1.2.1. Gençlik Politikaları ................................................................................. 85 

3.1.3. Politika Araçları ............................................................................................ 99 

3.2. Avusturya ........................................................................................................... 108 

3.2.1. İşgücü Piyasasında Mevcut Durum ............................................................. 108 

3.2.2. Genç İşsizliğine Yönelik İzlenen Politikalar ............................................... 110 

3.2.2.1. Gençlik Politikaları ............................................................................... 112 

3.2.3. Politika Araçları .......................................................................................... 123 

3.3. Hollanda ............................................................................................................. 127 

3.3.1. İşgücü Piyasasında Mevcut Durum ............................................................. 127 

3.3.2. Genç İşsizliğine Yönelik İzlenen Politikalar ............................................... 130 

3.3.2.1. Gençlik Politikaları ............................................................................... 132 

3.3.3. Politika Araçları .......................................................................................... 141 

3.4. Genel Değerlendirme ......................................................................................... 143 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİK 

4.1. İşgücü Piyasasında Mevcut Durum ................................................................... 153 

4.2. Türkiye’de Genç İşsizliğin Sebepleri................................................................. 160 

4.3. Genç İşsizliğine Yönelik İzlenen Politikalar ..................................................... 168 

4.3.1. Kalkınma Planları ........................................................................................ 168 

4.3.1.1. İlk Üç Kalkınma Planı .......................................................................... 168 



iv 

4.3.1.2. Dördüncü, Beşinci, Altıncı Kalkınma Planları ..................................... 169 

4.3.1.3. Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu Kalkınma Planları .............................. 170 

4.3.1.4. Onuncu ve Onbirinci Kalkınma Planları .............................................. 172 

4.3.2. Ulusal İstihdam Stratejisi ............................................................................ 178 

4.4. Türkiye’de Genç İşsizliği Problemini Çözecek Öneriler ................................... 179 

4.4.1. İşgücü Piyasası Politikaları ......................................................................... 182 

4.4.2. Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık ............................................................. 187 

4.4.3. Eğitim Politikası .......................................................................................... 188 

4.5. Genel Değerlendirme ......................................................................................... 193 

SONUÇ ........................................................................................................................ 200 

KAYNAKÇA ............................................................................................................... 208 

EKLER ........................................................................................................................ 222 

Ek-1. AB Ülkelerinde 2008-2018 Yılları Arasında Genç İşsizlik Rasyoları (%) ..... 222 

Ek-2. AB Ülkelerinde 15-24 Yaş NEET Oranları (%) ............................................. 223 

Ek-3. AB’de Genç İşsizlik Oranları (2000-2019) (%) .............................................. 224 

Ek-4. AB Ülkelerinde Kriz Öncesi ve Sonrasına Göre Dönemlere Göre Ayrılmış 

Genç İşsizlik Oranları Ortalamaları (%) ......................................................... 225 

Ek-5. 1999-2019 Döneminde Avro Alanı-AB Ülkeleri Genç İşsizlik Oranları  

(%) .................................................................................................................. 226 

Ek-6. AB Ülkelerinde Genç İşsizlik Problemine Karşı Alınan Bazı Önlemler ........ 227 

Ek 7: Almanya’nın Genç İşsizliği Problemine Karşı Aldığı Önlemler .................... 233 

Ek-8. Avusturya’nın Genç İşsizliği Problemine Karşı Aldığı Önlemler .................. 236 

Ek-9. Hollanda’nın Genç İşsizliği Problemine Karşı Aldığı Önlemler .................... 238 

Ek-10. Türkiye’de Genç İşsizlik Oranları (2000-2019) (%) ..................................... 240 

Ek-11. Eğitim Düzeyine Göre İşgücü Durumu (Genç-15-24 yaş) (Yetişkin-25+) 

(2017-2019) (%) ........................................................................................... 241 

Ek 12: 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi, Genç İstihdamının Artırılmasına 

Yönelik Tedbirler.......................................................................................... 242 

Ek-13. OECD Ülkelerine Göre Eğitimine Devam Etmeyen ve Çalışmayan 

Gençlerin Oranı (2010-2016) ....................................................................... 244 

Ek-14. Sektöre Göre İstihdam Edilenler (Genç:15-24, Yetişkin:25+) ..................... 245 

ÖZET ........................................................................................................................... 246 

ABSTRACT ................................................................................................................ 247 

 



v 

KISALTMALAR  

AB : Avrupa Birliği 

ABD : Amerika Birleşik Devletleri 

AİS : Avrupa İstihdam Stratejisi 

AK : Avusturya İşgücü Odası 

ALMPs : Aktif İşgücü Piyasası Programları (Active Labour Market Policies) 

AMS : Avusturya Kamu İstihdam Hizmeti 

BİT : Bilgi İletişim Teknolojileri (ICT) 

BM : Birleşmiş Milletler (UN) 

BMDFJ : Federal Aile, Yaşlı, Kadın ve Gençlik İşleri Bakanlığı (Almanya) 

BMWi : Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığı (Almanya) 

DJI : Alman Gençlik Enstitüsü 

EAfA : Çıraklık için Avrupa İttifakı (European Alliance for Apprenticeships) 

EaSI : İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (Programme for Employment and 

Social Innovation)  

ELET : Erken Eğitim Öğretimden Ayrılma (Early Leaving From Education And 

Training)  

EPB : Ekonomik ve Parasal Birlik (Economic and Monetary Union-EMU) 

ESIF : Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonları (European Structural and Investment 

Funds) 

ESF : Avrupa Sosyal Fonu (European Social Fund) 

EUROSTAT: Avrupa İstatistik Ofisi 

GSYH : Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 

IFA : Uluslararası Mali Birliği (International Fiscal Association) 

ILO : Uluslararası Çalışma Örgütü 

İŞKUR : Türkiye İş Kurumu 

KOBİ : Küçük ve Orta Ölçekli İşletme 

KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı 

LCF : Labour Force Concept- İşgücü Kavramı 

NEET : Not in Education, Employment or Training (Ne Eğitimde Ne İstihdamda 

Olanlar) 

NUTS : İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 

OMC : Açık Koorinasyon Yöntemi (Open Method of Coordination) 



vi 

S4YE : Genç İstihdamı İçin Çözümler (Solutions for Youth Employment) 

SME : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) 

SODES : Sosyal Destek Programı 

STK : Sivil Toplum Kuruluşları 

TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu 

VET : Mesleki eğitim-öğretim  

YEI : Youth Employment Initiative (Genç İstihdam Grişimi)  

 

  



vii 

TABLOLAR 

Tablo 1.  Genç İşsizliğinin Talep ve Arz Cepheli Nedenleri ......................................... 17 

Tablo 2.  Avrupa Birliği’nde 2007-2008 Küresel Krizi Öncesi-Sonrasında Genç 

İşsizlik Oranları Ortalamaları (%) ................................................................... 30 

Tablo 3.  Ekonomik ve Parasal Birlik Alanındaki AB Ülkelerinde Genç İşsizlik (%-

5 yıllık ortalama) ............................................................................................. 32 

Tablo 4.  Gençlik Politikası Tipleri ................................................................................ 44 

Tablo 5.  Dönemlere Göre Genç İşsizlik Oranlarının Ortalamaları (%) ...................... 150 

Tablo 6.  AB ve Türkiye’deki NEET Oranları (2006-2019) (%) ................................. 159 

Tablo 7.  Eğitim Durumlarına Göre 15-24 Yaş Genç İşsizlik (2014-2019) (%) .......... 167 

Tablo 8.  İstihdam ve Çalışma Hayatı Hedefleri .......................................................... 175 

Tablo 9.  Kalkınma Planlarında Genç İstihdamına Yönelik Unsurlar .......................... 177 

 

  



viii 

GRAFİKLER 

Grafik 1. Küresel Genç İşsizliği ve İşsizlik Oranları (1996-2018) ............................... 14 

Grafik 2. AB Ülkelerinde Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Genç İşsizlik Oranları 

(5 yıllık ortalama olarak) (%) ........................................................................ 29 

Grafik 3. Avro Bölgesinde Genç İşsizlik Oranları (1999-2018) (%) ............................ 31 

Grafik 4. Avro Alanı ve AB’de Genç İşsizlik Oranları (2000-2019) (%) ..................... 31 

Grafik 5. Almanya’da Genç İşsizlik Oranları (1999-2019) (%).................................... 81 

Grafik 6. Almanya ve AB’de NEET Oranları (2004-2018) (%) ................................... 82 

Grafik 7. Avusturya’da Genç İşsizlik Oranları (1999-2019) (%)................................ 109 

Grafik 8. Avusturya ve AB’de NEET Oranları (2004-2018) (%) ............................... 109 

Grafik 9. Hollanda’da Genç İşsizlik Oranları (1999-2019) (%).................................. 128 

Grafik 10. Hollanda ve AB’de NEET Oranları (2004-2018) (%) ............................... 128 

Grafik 11. Almanya, Avusturya ve Hollanda’da Genç İşsizlik (1999-2019) (%) ....... 149 

Grafik 12. Dönemlere Göre Genç İşsizlik Oranları Eğilimleri (%) ............................ 150 

Grafik 13. Türkiye’de Genç İşsizlik Oranları Eğilimi (2000-2019) (%)..................... 154 

Grafik 14. 2019 Yılı Aylarında ve 2020 Ocak-Mayıs Aylarına Genç İşsizlik (%) ..... 154 

Grafik 15.  TR, AB 27, Almanya, Avusturya, Hollanda Genç İşsizlik Oranları 

(2005-2019) (%)  ........................................................................................ 155 

Grafik 16. Yıllar İtibarıyla Cinsiyete Göre Genç İşsizlik (%) (2014-2019)................ 156 

Grafik 17. Yıllar İtibarıyla Cinsiyete Göre Tarım Dışı Genç İşsizlik (%) (2014-

2019) .......................................................................................................... 157 

Grafik 18. Yaş Grubuna Göre Genç İşsizlik (%) (2014-2019) ................................... 157 

Grafik 19. Yaş Grubu ve Bölgeye Göre İşsizlik Oranları (%) (2019) ......................... 158 

Grafik 20. Türkiye ve AB’de NEET Oranları (2006-2018) (%) ................................. 160 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

GİRİŞ  

Birçok ülkede ortaya çıkan ekonomik problemlerin başında işsizlik gelmektedir. 

Gelişen teknolojiyle birlikte emek ihtiyacının azalması, finansal krizlerin etkisi, artan 

nüfus vb. pek çok sebeple birlikte piyasaların daha rekabetçi hale geldiği dünyada işsizlik 

problemiyle giderek daha fazla karşılaşılmaktadır. İşsizlik kavramı özellikle son 

dönemlerde ekonomilerde çeşitli şekillere bürünmüş ve literatüre “genç işsizliği”, “yaşlı 

işsizliği” vb. gibi çeşitleri dâhil etmiştir. Ancak son yıllarda dünyada işsizlikten en fazla 

etkilenen grup gençler olmuş, en çok incelenmesi ve çözüm bulunması gereken işsizlik 

türü, tehlikeli boyutlarda artış gösteren “genç işsizlik” olmuştur.  

Çoğu uluslararası kuruluşun tanımına göre kabaca genelde 15-24 yaş arasındaki 

kişilerin çalışma isteği ve iradesine sahip olmalarına rağmen iş bulamaması durumu olan 

genç işsizlik, son yıllarda pek çok ülkede dikkat çekici oranda artmış, ekonomik 

problemlerin ilk sıralarında yer almaya başlamıştır. Gençler, tecrübe ve nitelik eksikliği 

sebebiyle yetişkinlere nazaran daha fazla işsizlik ve dışlanma riskleriyle karşılaşmaktadır.  

Özellikle 2007-2008 küresel krizi ile genç işsizlik tüm dünyada artmıştır. Bu 

durumun en önemli örneği Avrupa Birliği’nde görülmüştür. AB üyesi ülkeler, 1970’lerde 

petrol şokları ile işsizlik sorunu ile karşılaşmaya başlamıştır ve bu sorunu çözmeye 

uğraşmaktadırlar. AB üyesi pek çok ülkede 2007-2008 finansal krizi ve devlet borç 

krizlerinden sonra işsizlik oranları artmış, genç işsizlik oranları ise çok yüksek oranlarda 

artmıştır. Ancak, Birlik ülkeleri arasında 2000-2019 dönemindeki ve kriz öncesi-sonrası 

değerler incelendiğinde, genel olarak Almanya, Avusturya ve Hollanda’da genç 

işsizlikteki artış oranının diğer üye ülkelere göre çok daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. 

AB’de kriz sonrası artış eğilimi gösteren oranlar, 2013 yılından sonra yavaş yavaş 

düşmeye başlamıştır. 2019 yılında, AB’de genç işsizlik oranlarının ortalaması %15,1 

iken, bu ülkelerde genç işsizlik oranı %5,8-%8,5 arasında olmuştur. Yani karşılaştırılan 
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dönemlerde pek çok AB ülkesinde genç işsizlik oranları çift haneli yüksek oranlar 

olmuşken, bu üç ülkede tek haneli rakamlar dikkati çekmiştir.   

Türkiye’de 2013 yılından sonra genç işsizlik oranı genelde artma eğilimi 

göstermiştir. 2019 yılında genç işsizlik oranı %25,4 olmuş, 2020 Ocak ayında aynı oran 

%25,7 olmuştur. Bu durum ağırlıklı olarak genç nüfus yapısına sahip Türkiye’de 

durumun ciddiyetini göstermekte, genç işsizlik problemine karşı acil önlemler alınması 

gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca 2019 yılında ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET 

grubu) gençlerin oranı %26 olmuştur ve 2018 yılında %10,5 olan AB ortalamasının çok 

üstünde gözükmektedir. Bu çok yüksek oranların sebepleri ekonomik, sosyolojik ve 

psikolojik olarak her yönüyle ciddi şekilde irdelenmelidir. Ekonomik koşullar veya 

kişileri çalışmaya teşvik eden diğer unsurların eksikliği belirlenip bunlara göre genç 

işsizlik oranları düşürülmeye çalışılmalı, genç işsizlik oranlarının düşük olduğu örnek 

ülkeler seçilerek neden bu ülkelerde söz konusu oranın düşük olduğu detaylı olarak 

incelenmelidir. 

Bu çalışmanın amacı özellikle dünyada domino etkisi yaratan 2007-2008 küresel 

finans krizi ile birlikte AB’de ciddi şekilde artan genç işsizlik problemine karşı hangi 

önlemlerin alındığını ortaya koymak; bu konuda başarılı olan örnekler olarak kabul edilen 

Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın uyguladığı politikaları incelemek ve bu başarılı 

ülkelerin tecrübeleri ışığında Türkiye’de de giderek önemli bir sorun haline gelen genç 

işsizliğinin nedenlerini ortaya koyarak genç işsizliğin azaltılmasına katkı yapabilecek 

politika önerileri geliştirmektir. Çalışmanın hipotezi, bazı AB ülkelerinde genç 

istihdamını artırmak için yapılan uygulamaların Türkiye’de genç işsizliği azaltmada etkili 

olabileceğidir.  

Çalışmanın birinci bölümünde genç işsizlik kavramı genel olarak incelenmiştir. 

Genç işsizliğin özellikleri, nedenleri, 2007-2008 dönemi finansal krizlerinin genç işsizlik 



3 

oranlarına etkisi ve genç işsizliğin toplumda yaratacağı sonuçlar detaylı olarak 

incelenmiştir.  

İkinci bölümde AB’de genç işsizlik kavramı, genç işsizliğin gelişimi, özellikle 

AB’nin Ekonomik Parasal Birlik (EPB) alanı da dikkate alınarak incelenmiştir. 

Sonrasında ise AB’de genç işsizliğinin ortaya çıkış nedenleri ve AB düzeyinde uygulanan 

politikalar araştırılmıştır. Genel hatlarıyla AB’de genç işsizlik sorununun öneminin 

farkındalık süreci ve AB düzeyinde bu probleme yönelik izlenen stratejiler incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde AB üyesi ülkeler arasında genç işsizlik sorununun çözümünde 

başarılı olduğu görülen Almanya, Avusturya ve Hollanda’da bu alanda uygulanan 

politikalar ayrıntılı şekilde incelenmiştir.  

Dördüncü bölümde ise Türkiye’nin genç işsizlik açısından mevcut durumu ve 

giderek artan bu sorunun nedenleri incelenmiştir. Bu sorunun çözümü için alınan 

önlemler ve bu önlemlerin sonuçları değerlendirilerek açıklanmıştır. Sonrasında ise 

Türkiye’de genç işsizlik probleminin çözümüne yönelik yeni politika önerileri 

sunulmuştur.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GENÇ İŞSİZLİK KAVRAMI 

1.1. İşsizlik Kavramı  

1982’de Cenova’da yapılan 13. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

Konferansı’nda yapılan “işsiz” kavramı tanımına göre  işsiz, belirli bir yaş üstündeki 

kişilerin belli bir dönemde bir iş veya kendi işi için ücret elde edemeyen; bir işverene 

bağlı olarak veya kendi hesabına bir işte çalışma isteği ve kabiliyetine sahip olan; aktif 

olarak iş arayan ancak iş bulamayan kişidir.1 Aren (2000), işsiz kişiyi, çalışabilecek 

vaziyette olan ancak çalışmak istediği halde iş bulamayan kimse olarak2; Lipsey vd. 

(1999) benzer şekilde işsiz kişiyi basitçe işi olmayıp aktif olarak iş arayan  kişi olarak 

tanımlamışlardır.3  Bir ülke ekonomisinde çalışabilecek durumda ve piyasada kabul 

edilen ücret seviyesini ve çalışma şartlarını kabul ederek istihdam edilmek isteyen 15-64 

yaş aralığındakilerin bazılarının iş bulamamaları durumu var ise o ekonomide işsizlik 

vardır denilebilir.4 Kolev ve Saget (2005)’e göre bir kişinin “işinin olmaması”, 

“çalışabilir olması” ve “yakın geçmişte iş aramış olması” uluslararası standartlarda 

                                                           
1 http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c3e.html (Erişim Tarihi: 17/03/2016)  

2 Sadun Aren, 100 Soruda Ekonomi El Kitabı (Türkiye’den Örneklerle), İstanbul, 

2000, s.189. 

3 Richard G. Lipsey v.d, Economics, Twelfth Edition, 1999, Addison Wesley Longman, 

s. 676. 

4 Belgin Akçay, “Avrupa Birliği’nde İşsizlik Sorunu”, Belgin Akçay vd. (eds.) Avrupa 

Birliği’nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008, s. 107. 

http://laborsta.ilo.org/applv8/data/c3e.html
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işsizlik için belirlenmiş üç temel kıstas olarak sıralanabilir.5 İşsizlik, sosyal ve ekonomik 

maliyeti çok fazla olan ve bu sebeple hiç istenmeyen bir durumdur.6 Bahsedilen iş arama 

süreci, geçmişte “üç ay” olarak sınırlanmıştır. 2014 yılından sonra ise Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) tanımlarında bu süre değişmiş ve ILO’nun tanımına göre “son dört 

hafta” olarak geçmiştir.7 Pek çok ülke ekonomisinin temel problemlerinden olan işsizlik, 

psikolojik, sosyolojik, ekonomik vb. etkileri olan, kişilerin hayatlarını oldukça etkileyen 

bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1.1.1. İşsizlik Çeşitleri 

İşsizlik, yapılan çalışmanın amacına göre yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi veya etnik 

gruplara göre gruplandırılabildiği gibi coğrafi konum, meslek, işsizliğin süresi veya 

nedenleri ile de sınıflandırılabilmektedir.8 Bu bölümde işsizlik, literatürde en fazla 

görülen tür olarak sebeplerine göre sınıflandırılacak, sonrasında ise bu çalışmanın temel 

konusu olan ve yaş kıstasına göre belirlenen genç işsizlik kavramına değinilecektir. 

                                                           
5 Alexandre Kolev ve Catherine Saget, “Understanding Youth Labour Market 

Disadvantage: Evidence from South-East Europe”, International Labour Review, 2005, 

Cilt 144, Sayı 2, s. 164. 

6 Akçay, 2008, s. 107. 

7 TÜİK ve ILO (http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf  (Erişim Tarihi: 14/06/2020). 

8 Richard G. Lipsey v.d., 1999, s. 680. 

http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
http://www.ilo.ch/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_230304.pdf
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1.1.1.1. Konjonktürel İşsizlik 

Ekonomide faaliyet hacmindeki dalgalanmalar olarak bilinen konjonktür 

hareketlerinin ekonomiyi daralttığı zamanlarda, eskiden işi olan kişilerin bazıları işsiz 

kalmaktadır. Bu nedenle oluşan işsizliğe de “konjonktürel işsizlik” denmektedir.9 

Konjonktürel işsizlik, reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) potansiyel GSYİH’nin 

altında olduğunda oluşmaktadır.10 Konjonktürel işsizlik, bunalım dönemi geçince yani 

ekonomi tekrar genişlemeye başlayınca azalmaya başlamaktadır.11 Örneğin kişilerin 

ekonomik krizlerden dolayı işsiz kalmaları konjonktürel işsizliğe bir örnek olarak 

gösterilebilir. 

1.1.1.2. Friksiyonel İşsizlik 

Arızi (geçici) işsizlik olarak da bilinen friksiyonel işsizlik, kişilerin iş bulmadan 

önce açık işlerden haberdar olana kadar geçirdikleri süredeki işsizliktir.12 Yani ekonomi 

potansiyel çıktı seviyesinde olsa bile kişilerin işgücüne katılmaları veya ayrılmalarıyla 

oluşan hareketlilikten kaynaklı doğal bir işsizlik türüdür.13 Sonuç olarak friksiyonel 

işsizlik, kişilerin gönüllü veya gönülsüz olarak iş değiştirirken geçirdikleri işsiz 

dönemdir. 

                                                           
9 Aren, 2000, s. 192 

10 Richard G. Lipsey v.d., 1999, s. 681. 

11 Aren, 2000, s. 192 

12 Aren, 2000, ss. 192-193. 

13 Peter E. Hart, “Types of Structural Unemployment in the United Kingdom”, 

International Labour Review, 1990, Cilt 129, Sayı 2, s. 213. 
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1.1.1.3. Yapısal İşsizlik 

Dünyada piyasaların hızlı değişimine ayak uyduramayan ekonomilerde firmalar 

rekabet güçlerini ve piyasa paylarını kaybedecek bunun sonunda kişiler işlerini 

kaybedecektir. Bu değişim sürecinde yaşanan işsizliğe yapısal işsizlik denmektedir.14 

Yapısal işsizlik, yetenekler, meslekler, endüstriler veya coğrafi konum gibi faktörler 

tarafından oluşacak işgücü yapısındaki uyumsuzluklar ve emek talebi yapısından 

kaynaklanan işsizlik türüdür. Ekonomik büyümenin işgücü talebi yapısını değiştirmesi 

gibi doğal veya hükümet tercihleri benzeri işgücü piyasasını etkileyecek politik sebepler 

yapısal işsizliği etkilemektedir.15 Örneğin tarımda makineleşmenin artmasıyla insan gücü 

ile hasat yaptıran bir firmanın rekabet gücünü kaybederek çalışanlarını işten çıkarması 

sonucu tarımda çalışan kişilerin işsiz kalması ve diğer sektörlerde iş arama zorunda 

kalmaları yapısal işsizliğe örnektir. 

1.1.1.4. Teknolojik İşsizlik 

Teknolojinin üretim süreçlerine hızla girmesiyle üretim sürecinde başlayan 

otomasyon döneminin, doğal olarak emek girdisini azaltması ve istihdam düzeyini 

düşürmesiyle ortaya çıkan işsizlik teknolojik işsizliktir.16 Feldmann’ın (2013) 

çalışmasına göre de yirmibir ülkenin verisiyle 1985-2009 arası dönem için incelenen 

                                                           
14 Hart, 1990, s. 213. 

15 Richard G. Lipsey v.d., 1999, ss. 686-688. 

16 Berrin Ceylan Ataman, “İşsizlik Sorununa Yeni Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1998, Cilt 53, Sayı 1, s. 59. 
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dönemde hızlı teknolojik gelişmenin işsizliği artırdığı görüşü desteklenmiştir.17 

Gelecekte, eve temizliğe giden işçiler yerine akıllı temizlik robotlarının tercih edilmesiyle 

oluşacak işsizlik, teknolojik işsizliğe örnek gösterilebilir. 

1.1.2. İşsizlik Nedenleri 

Neoklasik teoride işsizlik, 1929’a kadar yalnızca gönüllü bir durum olarak 

görülmekteydi ve işsizliğin tek sebebi ücretin düşmesini engellemek olarak 

düşünülmekteydi. 18 1929 sonrası özellikle Keynes’in Genel Teorisi yayınlandıktan sonra 

eksik istihdam analizi ortaya çıkmıştır ve eksik rekabet koşullarıyla birlikte gönülsüz 

işsizlik kavramı gündeme gelmiştir. Keynes’e göre işsizlik, toplam talep yetersizliğinden 

kaynaklanmaktaydı. Daha sonra Neoklasik, Keynesçi ve Marksist teorileri karma şekilde 

sunan yeni teoriler gönüllü ve gönülsüz işsizlik arasındaki sınırları kaldırmıştır.19  

Leaker (2009), işsizliğin nedeninin genellikle ekonomik döngüler olduğunu; 

ekonomi iyiyken işverenlerin daha çok iş ürettiğini söylemiştir.20 Aren (2000), işsizliğin 

nedenlerini rekebet sonucunda küçük üreticilerin ve işletmelerin işlerini bırakmaları; 

teknolojik gelişme vesilesiyle aynı üretimin daha az emek gücüyle yapılması; işçilerin 

daha uzun ve daha yoğun çalışarak emek sunumunu artırmaları ve işgücü arzının artması 

olarak sıralamıştır.21 Lewis (2013) ise az gelişmiş ülkelerde işsizliğin makro nedenlerini 

                                                           
17 Horst Feldmann, “Technological Unemployment in Industrial Countries”, Journal of 

Evolutionary Economics, 2013, Cilt 23, s. 1099. 

18 Bulutay’dan aktaran Ataman, 1998, ss. 61-62. 

19 Ataman, 1998, ss. 61-62  

20 Debra Leaker, “Unemployment Trends Since the 1970s”, Economic & Labour 

Market Review, 2009, Cilt 3, Sayı 2, s. 37. 

21 Aren, 2000, ss. 189-191. 
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aşırı nüfus, gelişmiş ülkelere olan ihracat kısıtlamaları, aşırı değerlenmiş döviz kuru, 

düşük verimlilik ve ithalata olan yüksek eğilim olarak saymıştır. 22 

Görüldüğü gibi işsizlik türleri açıklamalarına paralel olarak genel olarak 

konjonktürel, yapısal, teknolojik, verimlilik, artan nüfus vb. nedenler işsizlik sebepleri 

olarak ele alınmaktadır. 

1.2. Genç İşsizlik Kavramı 

Genç işsiz ise çalışma irade ve iktidarına sahip olup da cari ve geçer ücret 

üzerinden ve ayrıca kanun yahut örf ve adetle tayin edilmiş saatler aralığında bir iş aradığı 

halde bulamamış ve maruz kaldığı aylaklık durumu kendi arzu ve isteği dışında meydana 

gelmiş olan 15-24 yaş arasında bulunan kişileri kapsamaktadır. Bu grubu kapsayan 

işsizliğe de "genç işsizliği" denmektedir.23 Ancak, genç işsiz olarak kabul edilen yaş 

aralığının değiştiği görülmektedir. Örneğin, İngiltere'de 16-18 yaş grubu, İtalya'nın 

Kuzeyinde 14-29 ve Güney İtalya'da ise 14-32 yaş gruplarına odaklanılmaktadır.24  

Uluslararası İşgücü Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlar 

gençlik dönemini 15-24 yaş grubu olarak kabul etmektedir. Ülkemizde ve AB’de genç 

                                                           
22 Sir W. Arthur Lewis, “The Causes Of Unemployment İn Less Developed Countries 

And Some Research Topics”, International Labour Review, 2013, Cilt 152, Sayı S1, s. 

67. 

23 Sedat Murat ve Levent Şahin, “Gençlerin İstihdamı/İşsizliği Bakımından Türk Eğitim 

Sisteminin Değerlendirilmesi”, Çalışma ve Toplum, 2011, Sayı 3, s. 97. 

24 Niall O’Higgins, “The Challenge of Youth Unemployment”, Employment and 

Training Papers 7 (Action Programme on Youth Unemployment), Employmend and 

Training Department, ILO, 1997, s. 1. 
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işsizlik oranı hesaplanırken ILO ve BM vb. uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilen 

15-24 yaş aralığı dikkate alınmaktadır.  

İstatistiklerde genç işsizliğin göstergesi olarak “Genç İşsizlik Oranı (Youth 

Unemployment Rate)” ve “Genç İşsizlik Rasyosu (Youth Unemployment Ratio)” 

kullanılmaktadır. Avrupa İstatistik Ofisi’ne (EUROSTAT) göre genç işsizliği oranı, 15-

24 yaş arasında işsiz olan tüm kişileri25 kapsamakta olup bu gruptaki kişi sayısının aynı 

yaş grubu için olan toplam işgücüne (işi olan ve işsiz olan kişi sayısı toplamı) oranıdır. 

Ancak bu yaş grubunda işsiz sayılan, okul çağında ve çalışabilir durumda aktif olmayan 

işgücü piyasası dışında kalan kişi sayısı fazla olduğundan “genç işsizlik oranı” işsizlik 

oranından veya diğer yaş gruplarındaki işsizlik oranlarından fazla gözükmektedir. Çünkü 

paydadaki işgücü (çalışanlar ve işsizler toplamı) tanımına aktif olarak çalışabilen, işi olan 

ve olmayan kişiler dâhil edilmişken, öğrenciler gibi çalışmayan ve iş hayatında aktif 

olmayan kişiler dâhil edilmemiştir. Genç işsizlik rasyosu ise bu yaş grubundaki işsiz 

kişilerin aynı yaş grubundaki toplam nüfusa (aktif nüfus ve öğrenciler gibi aktif 

olmayanlar toplamı) oranıdır.26 Bu durum, genç işsizlik oranının genç işsizlik 

rasyosundan her zaman daha büyük olması sonucunu yaratmaktadır. Ek 1’de 2008-2019 

yıllarında AB ülkelerindeki genç işsizlik rasyoları gösterilmektedir.  

Kişileri çalışanlar, işsizler ve işgücü dışındakiler (out-of-labour-force -OLF- veya 

not in labour force) olarak sınıflandıran ILO’ya göre son gruba, öğrenciler, aktif olarak iş 

aramayan kişiler gibi gruplar girmektedir. Bu yüzden işsizlik rasyosuna bakılırken NEET 

                                                           
25 “Young” veya “youth” olarak adlandırılan kişiler EUROSTAT’a göre 15-24 yaş 

arasında olan kişilerdir. 

26http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Youth_unemploym

ent (Erişim Tarihi: 17/03/2019). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Youth_unemployment
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Glossary:Youth_unemployment
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(not in education, employment or training- ne eğitimde ne istihdamda olanlar) oranı27 da 

dikkate alınmalıdır. “NEET” terimi ilk kez 1990’larda Birleşik Krallık’ta, 1988’de 

uygulanan işsizlik yardımları hakkı düzenlemelerindeki değişiklikleri takiben ortaya 

çıkmıştır ve 15-24 yaş aralığından daha geniş yaş dizisini kapsamaktadır. Ancak genç 

işsizlik oranı hesaplanırken ise daha dar bir yaş skalası (15-24 yaş) dikkate alınmakta ve 

eğitim-öğretimde yer alan, iş aramayan veya işsizlik istatistiklerinin hesaplanmasına 

katılmayan kesim genç işsizlik oranına dahil edilmemektedir.28 ILO’nun genç NEET 

oranı tanımında da yaş skalası 15-24 olarak gözükmektedir.29 

Ne eğitimde ne istihdamda olan genç grubunu kapsyan NEET gençlerinin 

durumu, bugün dünyadaki küresel zorluklardan biridir.30 Dünyadaki işsizlerin yaklaşık 

%40’ını genç kişiler oluşturmakta ve bu gruptaki işsizliğin, yetişkin işsizliğinden dört kat 

daha fazla olduğu görülmektedir. Gençlerin yaklaşık olarak üçte biri ise NEET grubunda 

ve gene istihdam edilen gençlerin üçte birinin geliri, ulusal yoksulluk sınırının altındadır. 

Her dört gençten biri dünyada açlık sınırı olan günlük 1.25$ in üstünde çalışabileceği bir 

iş bulamamaktadır.31 Bu oranının büyüklüğü, son yıllarda genç işsizliğinin sadece kişiler 

için değil, toplum ve ekonominin geneli için de ciddi sonuçlar oluşturacağını açık olarak 

göstermektedir. Uzun dönemli işsizlik, ötekileştirmeyi artırıp yoksulluğa sebep 

                                                           
27 NEET oranı= (işsizler+işgücü dışındaki kişiler) /toplam nüfus 

28 Sue Maguire, “NEET, Unemployed, Inactive Or Unknown – Why Does It Matter?”, 

2015, Educational Research, Cilt 57, Sayı 2, ss. 121-122. 

29 https://ilostat.ilo.org/resources/methods/description-youth-neet/ (Erişim Tarihi 

14/04/2020) 

30 ILO, World Employment and Social Outlook Trends 2019, s. 20. 

31 Matthew Hobson v.d., “Toward Solutions for Youth Employment: A 2015 Baseline 

Report”, 2015, s. 2. 

https://ilostat.ilo.org/resources/methods/description-youth-neet/
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olabilecek ve oldukça ciddi boyutlarda sosyal dışlanmaya sebep olabilecektir. Ayrıca 

genç işgücü emeğinin piyasadan dışlanması ile potansiyel olarak gelecekte toplumun 

kırılganlığı da artacaktır.32 NEET döneminde geçen süre arttıkça kişilerin iş bulmaları 

zorlaşacak, özgüven ve yaşam memnuniyeti düşecektir. Bu durum ise toplum için çok 

tehlikeli bir durum olup beşeri sermaye eksikliğinden ortaya çıkan NEET durumu, kişinin 

istemediği bir kariyer yoluna ve tatminsizliğe yol açacak, bu da sosyal dışlanmaya sebep 

olacaktır.33 2018 yılında, dünya çapında genç kadınların %30’u, genç erkeklerin ise 

%13’ü NEET olarak sınıflandırılmıştır.34 Bu durumda toplamda NEET grubunda olan 

13,7 milyon kişi, yoksulluk ve sosyal dışlanma riskinde olan 27 milyon kişi vardır. Tüm 

nüfusa göre yoksulluk oranları genç grupta daha yüksek olup bu grup uzun dönemli 

yoksulluk riski olarak isteksiz yarı zamanlı çalışma veya uzatılmış geçici pozisyonlara 

daha çok maruz kalmaktadır.35 Gönüllü veya fiziksel-mental engellilikle bile kalıcı veya 

geçici olarak işgücü piyasasında veya eğitim sisteminde bulunmayan uygun olmayan 

NEET grubu AB ülkeleri içinde çok fazladır.36 Öte yandan, korkutucu ekonomik ve 

                                                           
32 European Council, Council Conclusions On The Contribution Of Sport To The EU 

Economy and In Particular To Addressing Youth Unemployment And Social İnclusion”, 

Official Journal of the European Union, 2014/C 32/03, 2014, s. 1. 

33 Hakan Ercan, “Eğitim Şart. Neden Şart?”, İktisat ve Toplum, Ocak 2017, Sayı. 75, s. 

s. 18. 

34 ILO, World Employment and Social Outlook Trends 2019, s. 20. 

35 EC, “Draft 2015 Joint Report Of The Council And The Commission On The 

Implementation of The Renewed Framework For European Cooperation In The Youth 

Field (2010-2018)”, 15/09/2015, COM (2015) 429 Final, ss. 3-4.  

36 Werner Eichhorst v.d., “Youth Unemployment in Europe: What to Do About It?”, IZA 

Policy Papers, 2013, Sayı 65, s. 6. 
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sosyal sonuçları ile NEET nesli büyümeye devam edeceğinden,37 NEET grubu ile 

mücadele edecek politikalar gündeme alınmalıdır.38  Özellikle gençlerin dijital ekranlar 

karşısında mental ve fiziksel olarak tembelleştiği ve yeterince çalışmadan, kolay para 

kazanma isteği ile okuyup çalışmak istemeyen çok sayıda gencin olduğu bu dönemde 

genç işsizliği literatüründe NEET kavramı da önemlidir. AB’de 15-24 yaş grubu için 

NEET oranları Ek 2’de verilmiştir. 

Son yıllarda bu durumun ciddiyetini gören pek çok ülkenin hükümetleri 2020’ye 

kadar NEET grubundakilerin sayısını azaltmayı, 2030’a kadar ise gençlerin verimli 

istihdamını hedeflemiştir. Ekim 2014’te “Genç İstihdamı İçin Çözümler” girişimi 

(Solutions for Youth Employment -S4YE), ILO, Dünya Bankası, Uluslararası Gençlik 

Vakfı, Uluslararası Genç İşletmeler gibi çok taraflı bir koalisyon ile başlatılmıştır. Bu 

girişimin amacı, 2020 yılına kadar daha fazla gencin verimli iş olanaklarına kavuşmaları 

için liderlik yapmak ve katalizör görevi görecek çabalar göstermek olmuştur. S4YE’nin 

amacı, tüm gençler için uygulanabilir politikalar üretmek için kamu, özel ve sivil toplum 

kuruluşlarıyla irtibat kurarak pratik ve yenilikçi çözümler bulmak için araştırmalar 

bulmak ve geliştirmektir. S4YE, gençleri 15-29 yaş aralığındakiler olarak tanımlamakta, 

yetersiz yetenek sonucu oluşan eğitim ve yetenek uyumsuzluğunu genç işsizliğinin asıl 

nedeni olarak görmektedir. Bu girişim, temel olarak var olan kaynakların verimli araçlara 

yönlendirilmesiyle etkin kullanımı, sonucu alınamayacak verimsiz kanallara yatırım 

yapılmaması ve yeni kaynakların hareketlendirilmesini çözüm olarak görmektedir.39 

ILO’nun Mastercard kuruluşu ortaklığında yaptığı Work4Youth Projesi ise 5 yıllık olup 

                                                           
37 Misbah Tanveer Choudhry v.d., “Youth Unemployment and The Impact of Financial 

Crises”, International Journal of Manpower, Mart 2012, s. 14. 

38 Maguire, 2015, s. 130. 

39 Hobson v.d., 2015, ss. 1-6. 
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2016 ortalarına kadar sürmüş, 14,6 milyon dolar bütçeli büyük bir proje olmuştur. 

Projenin amacı, bilgi ve eylem yoluyla gençler için iyi iş fırsatları yaratmak olmuştur. 

Gelişmekte olan ülkelerin gençlerine özel işgücü piyasasına geçiş yollarına odaklanma 

ortaklığın amaçlarındandır. 28 ülkenin hükümet ve sosyal ortaklarının etkin politika ve 

program önceliklerine daha iyi hazırlanacağı varsayımından hareket edilmiştir. Bu 

varsayım yapılırken ise geçiş yöntemi ve iş kalitesi bakımından gençlerin beklentileri, 

genç başvuranlar açısından işveren beklentileri, arz ve talep yönlü olarak kaçınılması 

gereken noktalar ve hangi politika ve programların gerçek etkiye sahip olabileceği 

hakkında detaylı bilgi araştırılmıştır. Programın hedef ülkeleri arasında Bangladeş, 

Kamboçya, Nepal, Moldova, Ukrayna, Rusya vb. ülkeler vardır.40 

Grafik 1, 1996-2018 döneminde dünyadaki genç işsiz grubuna ilişkin gelişmeleri 

göstermektedir. Genç işsiz sayısı 2002 yılına kadar düzenli şekilde artmış, 2007-2009 

döneminde keskin şekilde artmış, 2009 yılında 76,7 milyon kişiye ulaşmış, daha sonra 

2015 yılına kadar düşmüştür. Ancak 2015 yılından sonra tekrar yükselmeye başlamıştır.41 

Grafik 1. Küresel Genç İşsizliği ve İşsizlik Oranları (1996-2018) 

 

Kaynak: ILO Ekonometrik Modeli Hesaplamaları temel alınmıştır. ILO Global Employment Trends for 

Youth 2018, s.15  

                                                           
40 ILO, “Global Employment Trends for Youth 2013, A Generation At Risk”, 2013, 

Cenova, s. 38. 

41 Global Employment Trends for Youth 2017, ILO, Kasım 2017, s. 15. 
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Günümüzdeki genç işsizliğinin özellikleri arasında öncelikle, yetenek ve nitelik 

uyumsuzlukları gelmektedir. İşverenlerce talep edilen niteliklere uygun eğitimin gençlere 

verilmesinde mevcut eğitim sistemi yeterli olmamaktadır. İş gücü piyasası esnekliğinin 

yaygınlaşması, sayılan diğer önemli özelliklerden olup bu durum gençlerin istikrarlı ve 

güvenceli iş bulmalarını zorlaştırmaktadır. Daha önceki durgunluk dönemlerine göre 

özellikle AB içindeki genç kişilerin göç etmesi daha yaygın hale gelmiştir ancak gençlerin 

göç ettikleri yerde iş bulmaları daha zordur. Kişilerin ailelerinin geçmiş çalışmasından 

kalan miras durumu da hazıra konanlar ve diğerleri olmak üzere genç nesilde kutuplaşma 

yaratmaktadır.42 Bu özelliklerin yanında genel olarak genç işsizliğinde problem, gençler 

için iş olanaklarının az olması, fırsat uyuşmazlığı ve kültürel-davranışsal faktörler gibi 

etkenlerdir. Almanya ve Singapur gibi düşük genç işsizliğinin görüldüğü ülkeler, eğitimli 

işgücünü piyasaya dâhil edebilmek için rekabet güçlerini, yeterli kaliteli iş üretimini 

sürekli geliştiren ülkelerdir. Her beş gençten birinin işsiz olduğu Fransa’da olduğu gibi 

İngiltere’de de genç işsizliği oranı %22,6 ya dayanmıştır. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) bu oran %16 iken, dünyanın en dinamik ekonomilerinden olan 

Hong Kong’da ise bu oran %11,6’dır. Kısacası dünya geneline bakıldığında, Avrupa’dan 

Asya’ya, Asya’dan Amerika’ya kadar pek çok kıtada gençler giderek daha zor duruma 

düşmektedir.43 Bu sebeple acilen genç işsizliği probleminin derinlemesine incelenmesi 

ve ülkelerin sosyoekonomik şartların uygun politikalar üretilmesi gerekmektedir. 

                                                           
42 Jacqueline O’Reilly v.d., “Five Characteristics of Youth Unemployment in Europe: 

Flexibility, Education, Migration, Family Legacies, and EU Policy”, SAGE Open, Mart 

2015, Cilt 5, Sayı 1, ss. 1-2. 

43 Terence Tse v.d, “Demystifying Youth Unemployment”, World Economics, 2013, 

Cilt 14, Sayı 3, s. 128. 
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1.3. Genç İşsizliğinin Nedenleri 

Gençler için daha karmasık bir olgu olan issizliğin sebeplerini tek bir nedene 

bağlamanın mümkün olmadığı görülmektedir. Mevcut işsizlik nedenleri arasında 

hangisinin ağırlıklı olarak genç işsizliğe yol açtığı konusunda tam bir görüş birliği 

bulunmamaktadır. Genel olarak genç işsizliğin, konjonktürel nedenler ve yapısal 

nedenlerle açıklandığı görülmektedir. Bu açıklamaların sonuçları genç istihdam 

politikaları açısından farklı politika tavsiyelerine yol açtığından önemlidir. Konjonktürel 

açıklamada doğrudan iş yaratma programları, sübvansiyonlar vb. talep yönlü politikalara 

odaklanılırken, yapısal açıklamada ise eğitim ve yeniden eğitim programları vb. daha çok 

arz yönlü politikalar ön plana çıkmaktadır.44 Konjonktürel durum, ekonominin genel 

gidişatına bağlı olup kişilerin çabalarıyla çok fazla değiştiremeyecekleri durumlar 

olduğundan konjonktürel kaynaklı işsizlik için genelde devlet destekli nakdi programlar, 

zorunlu iş yaratma planları vb. çözümler bulunmaya çalışılmaktadır. Yapısal nedenlerle 

oluşan genç işsizlik için ise niteliklerin artırılmasıyla kişilerin iş bulabilmesi daha kolay 

olduğundan eğitim odaklı çözümlerin daha ön planda olduğu görülmektedir. 

Richard B. Friedman (1979)’a göre genç işsizliğinin yüksek olmasının nedenleri 

ile ilgili olarak temelde ileri sürülen iki görüş daha vardır. Birincisine göre, ekonomik 

koşullar nedeniyle iş kıtlığının olması, kısa dönemli geçici işler ve katı düzenlemeler gibi 

bazı nedenlere dayalı olarak genç işsizlere yönelik talep yetersizdir. İkincisine göre ise, 

gençler arasındaki işsizlik oranının yüksek olmasının temeldeki nedeni, işgücü 

piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olan genç işgücündeki eksikliktir. 

                                                           
44 Emel Çetinkaya, “Genç İşsizliğinin Teorik Açıklamaları”, Sosyal Siyaset 

Konferansları Dergisi, 2010, Sayı 58, s. 55. 
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Friedman, bu çalışmasında genç işsizliğinin yüksek oluşunun nedenlerini arz ve talep 

yönlü olarak Tablo 1’deki gibi ele almıştır.45  

Tablo 1. Genç İşsizliğinin Talep ve Arz Cepheli Nedenleri 

Genç İşsizliğinin Nedenleri Talep Cepheli 

Nedenler 

Arz Cepheli Nedenler 

Mevcut İşler Ekonomik koşullar 

nedeniyle gençlere 

yönelik bir iş kıtlığı 

vardır. 

Düşük düzeyli birçok boş iş 

vardır. 

Ücretler Asgari ücretler ve 

diğer katı 

düzenlemeler 

düşük düzeyli 

işlerin sayısını 

azaltır. 

Gençlerin gerçekçi olmayan 

ücret talepleri vardır. 

Hareketlilik Kısa dönemli 

geçici işler yüksek 

işsizlik oranının 

temelini oluşturur. 

Genç işçiler yüksek bir 

hareketliliğe sahiptir. 

Davranışlar Gençler geleceği 

olan bir iş isterler. 

İşveren ayrımcılığı 

genç işgücü 

talebini azaltır. 

Cari ücret düzeyinde, gençler 

boş zamanı tercih ederler ve iş 

etikleri zayıftır. 

Nitelikler Nitelikler 

çalışırken kazanılır. 

Gençlerde eğitim ve tecrübe 

eksikliği vardır. 

Baby Boom Kuşağı Her yaz olduğu 

gibi iş piyasası 

gençler için birçok 

yeni iş üretir.  

Genç işsizliğin nedeni kısmen 

genç nüfusun hızlı artmasıdır. 

Alternatif “İş” Faaliyetleri Gençler yasadışı yeraltı faaliyetlerinden yüksek gelir 

elde ederler. 
Kaynak: Freeman, 1980, s.7. 

Deitrich ve Möller’e (2016) göre genç işsizliğinin artmasının dört temel sebebi vardır; 

a) Gençler arasında genelde iş tecrübesi olmayanlar işgücü piyasasına 

girmektedir. Bu yüzden piyasaya yeni girenler yeterli tecrübeye sahip değildir. Tecrübeli 

çalışanlar ise uzun süredir iş üstünde eğitimden faydalanmakta olduklarından şirketler 

                                                           
45 Richard B. Freeman, “Why Is There A Youth Labor Market Problem?”, NBER 

Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, 1979, Sayı 365, s. 7. 
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için daha değerlidirler. Bunun sonucu olarak da gençlerin verimlilikleri düşüktür. Bu 

kişilerin ücret farkı da tam olarak verimlilikteki farkı karşılamayabilir. Bu açıklama 

özellikle eşitlikçi ve görece olarak katı ücret sistemi durumlarında doğru olabilir.  

b) İkinci olarak bu durum yaş kavramının işgücü piyasası davranışını etkilemesi 

ile açıklanabilir. Kariyerlerinin başında, piyasaya yeni giren gençler genelde daha iyi işler 

aramayı sürdürmektedir. Bu yüzden iş hareketliliği gençler arasında daha yaygındır. Bu 

iş hareketliliği de uzun veya kısa süreli işsizlik süresini beraberinde getirmektedir.  

c) İçerdekiler-dışardakiler teorisi başka bir sebeptir. İşgücü piyasasına yeni giren 

gençler tipik olarak “dışardaki” pozisyonundadır. İçerdekiler yani önceden çalışanlar 

şirket için daha değerli olduklarını ve dışardakilerden sınırlı rakiplerinin olacağını 

bilmektedirler. Başlangıç eğitimi ve işten çıkarma sınırlamaları sebebiyle içerdekiler, 

yüksek ücretleri zorlayabilmektedir. Bu da dışardakilerin düşük istihdam maliyetleri ile 

sonuçlanmaktadır. Bu açıdan, yetişkin çalışanların işlerinin istikrarı da genç işsizliğini 

yükseltmiş olabilir.46 Funk’a (2013) göre işgücü sirkülasyonu, tecrübeli çalışanlara 

(içerdekiler) piyasa gücü vermektedir. Çünkü bu kişiler işverenlerinin onların yerine 

başka eleman almanın maliyetli olacağını bilmektedirler. Bu yüzden de bu gücü maaş 

artışı olarak kullanmaktadırlar. İşverenler ücretleri piyasa dengesinin üstünde tutmayı 

kabullenmişlerdir. Çünkü yasal bile olsa işçiyi işten çıkarma veya yerine başka birini 

almanın maliyeti dışardakileri işe almayı karsız yapmaktadır. 47  

                                                           
46 Hans Dietrich ve Joachim Moller, “Youth Unemployment in Europe – Business Cycle 

and Institutional Effects”, International Economics and Economy Policy, Cilt. 3, Sayı. 

1, 2016, s. 7-8. 

47 Lothar Funk, “Why Has the German Job Market Done Astonishingly Well Despite the 

2008–2009 ‘Great Recession’? New Economic Miracle, Institutional Transformation or 
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d) Tecrübeli çalışanlar üretime ek olarak yeni çalışanları eğitme görevini de 

üstlenmektedirler. Son giren ilk çıkar prensibinin sonucu olarak genç çalışanlar 

harcanmaktadır. Sözde sosyal telafi planları yetişkin çalışanlara ailevi nedenler ve diğer 

sebeplerle öncelik vermektedir. Sonuç olarak ekonomik kriz dönemlerinde genç işgücü 

tampon kaynak olarak hizmet etmektedir. 

Murat ve Şahin (2011), genç işsizliğinin makro nedenleri olarak toplam talep 

daralması, ekonomik durgunluk ve krizler, genç nüfusun büyüklüğü, demografik 

özellikler, genç işsizlik sorununun çözümü için uygulanan işgücü piyasası politikalarının 

yetersiz kalması, ücret politikaları ve en önemlisi de eğitim sisteminin genç istihdamı 

yaratmasındaki başarısızlıklar olarak saymışlardır. Mikro nedenleri ise gençlerin 

nitelikleri ve çalışma eğilimlerinin farklılıkları, eğitimde uzun süre kalma isteği, 

işverenlerin piyasaya yeni giren gençlere bakış açısı, etnik köken vb. özelliklerin bazen 

kişiyi dezavantajlı yapması vb. gibi olarak saymışlardır.48  

Gürsel ve Kolaşin (2010)’e göre vasıf uyumsuzluğu, işgücü maliyetleri sebebiyle 

yeni işyerlerinin açılmasındaki engeller ve etkin olmayan iş arama kanalları kaynaklı işe 

yerleştirmedeki zorluklar genç işsizliğinin nedenlerinden birkaçıdır.49 Genç işsizlik, 

ülkelerin eğitim sistemi performansları ile de ilişkilidir.  Zayıf bir eğitim sistemi ve eğitim 

                                                           

Beggar-thy-Neighbour Policies?”, Perspectives on European Politics and Society, 

2013, Cilt 15, Sayı 3, s. 308. 

48 Sedat Murat ve Levent Şahin, “AB’ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği”, Avrupa Birliği 

Araştırmaları, Yayın No 2011-3, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2011 ss. 325-

326. 

49 Seyfettin Gürsel ve Gökçe Uysal Kolaşin, “İstihdamda Dezavantajlı Grupların 

İşgücüne Katılımını Artırmak”, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal 

Araştırmalar Merkezi, Şubat 2010, s. 66. 
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düzeyi işgücü piyasası performansına önemli ölçüde zarar verebilir. Eğitim sistemi, 

sosyal olarak kabul edilebilir genç işsizliği oranlarına erişmek için hayati bir araçtır.50 

Ancak eğitim süresini artırmanın veya eğitime fazlasıyla yoğunlaşmanın da genç işsizliği 

yeterince düşürmediği özellikle Akdeniz ülkelerinin performansından anlaşılmaktadır.  

Eğitim faktörü tek başına genç işsizliğin nedeni sayılamaz ama özellikle işgücü 

piyasasındaki nitelik uyumsuzluğunu gidermenin en iyi yolu, gençlerin piyasa 

ihtiyaçlarına uygun nitelik kazanabilecekleri isabetli programlarla eğitilmeleridir. 

Genç işsizliğini, genç nüfusun hızlı artışı ile ilişkilendirenler de vardır. Korenman 

ve Neumark’ın (1996) 15 OECD ülkesinde yaptıkları araştırmada, genç nüfusun 

oranındaki %10'luk bir artış, genç işsizliğini %5 arttıracaktır. Mesela, genç işsizliği %20 

olduğunda genç nüfustaki %10'luk bir artış genç işsizliği %1 arttıracak ve %21'e 

yükseltecektir.51 Genç işgücü arzının genç işgücü talebine göre daha hızlı artmasına 

özellikle II. Dünya Savaşı sonrası doğum oranlarındaki hızlı artış sebep olmuştur.52 

Korkulan bir sorun, Avrupa gibi yaşlı nüfusun ağırlıkta olduğu bölgelerde zamanla ülke 

ekonomilerindeki aktif olarak çalışabilir nüfusun azalacak olmasıdır. Bardağın dolu 

tarafına bakıldığında ise, gelecekte genç nüfusun fazla olduğu ülkelerdeki kişilerin bu 

ülkelere göç etmesiyle bu açık kapanabilecek, gençler bu bölgelerde istihdam 

edilebilecektir. 

Genç işsizliğin diğer bir nedeni, ekonomide ortaya çıkan krizlerdir. Örneğin 2007-

2008 finansal krizi ekonomik performans, işgücü verimliliği ve istihdamdaki geniş 

                                                           
50 Atanu Ghoshray v.d., “Euro, Crisis And Unemployment: Youth Patterns, Youth 

Policies?”, Economic Modelling, 2016, Cilt 58, s. 450.  

51 O’Higgins’den aktarma. Bkz., O’Higgins, 1997, s. 34.  

52 Naci Gündoğan, “Genç İşsizliği ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Uygulanan Genç 

İstihdam Politikaları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999, Cilt 54, Sayı 1, s.70. 
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etkileri ile bütün dünya ülkelerinde 1930’lardaki Büyük Bunalım’dan beri en büyük 

durgunluğa sebep olmuştur. Üretim, gelir, harcama gibi unsurlarda krizin gerçek etkileri 

her zaman sonradan ortaya çıkmaktadır. Ancak özellikle genç kişiler gibi işgücü 

piyasasının zayıf halkalarında krizin etkisi daha derin görülmüştür.53 Scarpetta ve 

arakadaşlarına (2010) göre özellikle 2008 krizi sonrası genç nüfus diğer kesimlere göre 

ekonomik konjonktürden daha fazla etkilenmiştir.54 Choudhry ve arkadaşlarının 

çalışmasına göre de (2012) finansal kriz genç işsizliği oranında artışa sebep olmuş ve 

sonuçlar istatistiksel olarak önemli ve güçlü çıkmıştır.55 

Yerel ve küresel kriz dönemlerinde genel olarak işsizlik oranlarının ve özellikle 

de genç işsizlik oranları büyük oranlarda artmaktadır. Örneğin Türkiye’de küresel kriz 

olmayan dönem ile küresel kriz etkilerinin hissedilmeye başlandığı Ocak 2008 dönem 

arası genç işsizlik oranında belirgin artış olmuştur (Ocak 2008’de 15-24 yaş grubundaki 

işsizlik oranı %21,2 iken Ocak 2009’da aynı oran %27,9 olmuştur). Bu da ekonomik 

krizin genel olarak işsizlik ve genç işsizlik üzerindeki etkilerini doğrulamaktadır.56 Genç 

işgücü talebindeki düşüş sonucunda daha az iş imkanı olacağından genç kişiler bu 

durumdan daha fazla etkilenmektedir.57 Kriz sebebiyle işgücü piyasasına girmek daha zor 

olmuştur. Daha az tecrübeli ve nitelikli olmaları ve özellikle geçici sözleşmeler altında 

                                                           
53 Choudhry vd., 2012, s. 2. 

54 Stefono Scarpetta v.d., “Rising Youth Unemployment During The Crisis”, OECD 

Social, Employment and Migration Working Papers, 2010, Sayı 106, s. 12. 

55 Choudhry vd., 2012, s. 14. 

56 Murat ve Şahin, 2011, s. 46. 

57 Choudhry vd., 2012, s. 10. 
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çalışmaları yüzünden gençlerin daha kolay işten çıkarılabilmeleri sebebiyle resesyon, 

gençleri yetişkinlerden daha fazla etkilemiştir.58  

Dünyada ortalama işsizlik oranı, 2008 yılında %5,7 iken, finansal krizle birlikte 

2009 yılında %6,6’ya çıkmıştır. İşsizlikte yaklaşık %1 oranındaki artışın yarattığı işsiz 

sayısı 34 milyon kişi olmuştur. Ancak büyüklük, dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı 

olmuş, işsizlik oranında en büyük artış gelişmiş ülkelerde özellikle AB ve diğer Avrupa 

ülkelerinde olmuştur.59 25 yıldan beri yüksek işsizlik oranlarıyla mücadele edecek 

politikalar üretmeye çalışan AB, 2008 krizinden bu yana bu sorunla daha ciddi şekilde 

karşılaşmıştır. Bununla beraber 2008 krizi, Birlik genelinde daha önce üzerine yaklaşık 

20 yılı aşkın süredir ciddi gidilmeyen ve genelde yetersiz bir amaç olarak kalan “genç 

işsizlik” sorununa odaklanılmasına sebep olmuştur.60 AB’de 2008 yılından itibaren 

küresel finansal krizi ile birlikte yetişkin işsizliğinden çok daha ciddi şekilde genç işsizlik 

oranlarında aniden sert artışlar görülmüştür. Yani genç işsizliği problemi önceye göre çok 

daha önemli bir problem haline gelmiştir.61 Örneğin 2004 yılında, Avrupa Birliği’nde 35-

54 yaş grubundakilere kıyasla genç işgücünde 2,5 kat daha fazla olan işsizlik oranı 2008-

                                                           
58 European Union, Stratfor Analyses,” Youth Unemployment in the European Union”, 

2013, s. 85. 

59 ILO’dan aktaran “Misbah Tanveer Choudhry v.d., “Youth Unemployment and the 

Impact of Financial Crises”, XXV Convegno Nazionale di Economia del Lavoro 

Università degli Studi G. D’Annunzio, Chieti-Pescar, 9-10 Eylül 2010, s. 10. 

60 Didier Chabanet, “Between Youth Policy and Employment Policy: The Rise, Limits 

and Ambiguities of a Corporatist System of Youth Representation within the EU”, 

Journal of Common Market Studies, 2014, Cilt 52, Sayı 3, ss. 479-492. 

61 Christian Lahusen v.d., “Promoting Social Europe? The development of European 

Youth Unemployment Policies”, International Journal of Social Welfare, 2013, s. 300. 
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2009 yıllarında 2,9 kat daha fazla olmuştur.62 Daha az tecrübeli olmaları sebebiyle 

gençlerin ekonomik kriz dönemlerinde muhtemel işten çıkarılacak ilk gruptan olmaları, 

gençler için özellikle kriz zamanlarına özgü de ek tedbirler alınması ihtiyacını 

doğurmaktadır. 

Öte yandan, ailenin sosyoekonomik statüsü de genç işsizliği etkileyen nedenler 

arasındadır.  Kişinin var olduğu ilk sosyal ortam olması ve gencin çalışma disiplini ile 

karakter gelişiminin bu ortamda başlaması sebebiyle ailenin sosyoekonomik durumu 

önemlidir. Ayrıca aile tarafından cinsiyet ayrımına göre verilen yetiştirme farklılığından 

dolayı gençlerin çalışma yaşamında dair farklı bakış açıları da genç işsizlik 

sebeplerindendir.63 Dünyada kadın genç işsizlik oranlarının genel olarak daha yüksek 

olduğu düşünüldüğünde, işgücü piyasasında kadınların karşılaştığı dezavantajlı durumlar 

ve daha az iş imkanı, toplumsal cinsiyet rolleri ve bu roller sebebiyle kadınların 

hissettikleri baskı vb. unsurların da genç işsizlik sebeplerinden olduğu söylenebilir. 

1.4. Genç İşsizliğinin Sonuçları 

Uzun süredir gençler, yetişkinlere göre daha zor durumdadırlar. Genç yaşta işsiz 

kalmak, gelecekte kalıcı olumsuz etki olarak “korku etkisi”ne sebep olabilir. Gelecekteki 

yüksek işsizlik riskine ek olarak bu gençler ayrıca dışlanma, yoksulluk ve sağlık 

                                                           
62 Yazara göre genç çalışanların geniş tanımının genelde 15-24 yaş arasını içermesine 

rağmen, 25-34 yaş arasındaki olgun genç grubunun da işsizlikten etkilenme derecesine 

göre daha ileriki yaş grubundan daha fazla etkilenerek genç işsiz grubuna dâhil olduğu 

görülmektedir. 

63 Hande Tufan Demiray, “Türkiye’de Genç İşsizliği ve Yüksek Öğretim Mezunu 

Gençlerin Çalışma Yaşamına Geçişteki Sorunları”, Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans 

Tezi, 2003, s. 167. 
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problemleriyle yüzleşme gibi risklerle de karşılaşacaktır. Bu yüzden etkili çözümlere acil 

olarak ihtiyaç duyulmaktadır.64 Sosyal konular ve psikolojik olumsuz etkileri yanında 

genç işsizliğinin maliyeti de çok olabilecektir. Bu yüzden kaybeden bir tek iş bulamayan 

gençler değil genel olarak tüm toplum olacaktır.65 Genç işsizliğinin sonuçları için 

ekonomik ve toplumsal olarak bir ayrım yapılabilir. Konunun ekonomik boyutunu 

araştıran Acevo (2012)’nun çalışmasına göre, 2012 yılında İngiltere’de genç işsizlğinin 

ekonomik maliyeti 4,8 milyar pound olarak hesaplanmış olup ülkede 16-19 yaş arası 

gençlerin eğitim maliyetlerinden daha fazla olmuştur ve üretim açısından piyasa kaybı 

10,7 milyar pounddur. Üstelik, bu problemin maliyeti yıllık 2,9 milyar pound (iş bulma 

merkezlerinin yıllık maliyetine eşit bir meblağ) olacak ve ekonomide çıktı olarak yıllık 

6,3 milyar poundluk kayba yol açacaktır. Diğer bir deyişle gençler iş bulamazlarsa, sadece 

kendileri değil bütün toplum sıkıntı çekecektir.66 

Makroekonomik durum açısından değerlendirilirse, genç işsizliği bir ülkenin 

makroekonomik performansının en başta gelen yansımasıdır.67 Genç işsizliğinin ciddi 

şekilde görüldüğü bir ülkede, sadece ekonomik büyüme genç işsizliğini azaltmaya 

                                                           
64 EC, “Communication From The Commission To The European Parliament, The 

Council, The European Economic And Social Committee And The Comiıttee Of The 

Regions Moving Youth into Employment”, SWD (2012) 406 Final, s. 2. 

65 Tse v.d., 2013, s. 130. 

66 Acevo, “Youth Unemployment: The Crisis We Cannot Afford”, The Acevo 

Commission on Youth Employment, Deloitte, 2012, s. 4. 

67 Niall O’Higgins,” Youth Unemployment and Employment Policy: a Global 

Perspective. A Global Perspective”, Munich Personal RePEC Archive (MPRA Paper), 

ILO, Geneva, 2001, s. 16., http://mpra.ub.uni-muenchen.de/23698/ (Erişim Tarihi 

29/9/2017).  

http://mpra.ub.uni-muenchen.de/23698/%20(Erişim
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yetmez. Bu durumda küresel ve ülke koşullarına özgü ve piyasa üzerinde etkili politikalar 

geliştirilmelidir.68 Göçer ve Erdal’ın (2015) analizine göre, ekonomik büyümedeki 1 

puanlık artış, genç işsizliğinde Orta Avrupa ülkelerinde %1.13 azalış, Doğu Avrupa 

ülkelerinde %2.06 azalış yaratmaktadır69. Deitrich ve Möller (2016) tarafından yapılan 

analize göre yetişkin işsizlik %3 oranında arttığında, genç işsizlik %7,8 artmaktadır. Genç 

işsizlik, yetişkin işsizliğine göre daha değişken ve iş koşullarına karşı daha duyarlıdır. Bu 

durum, bir tarafta ülkeye özgü kurumların, diğer taraftan işgücü piyasasındaki genç 

davranışının önemine işaret etmektedir. Ayrıca her iki işsizlik oranı üzerinde ekonomik 

büyümenin belirgin bir etkisi vardır. 70 

Toplumsal açıdan bakıldığında, artık gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra 

büyük bir işsizlik riski ile karsi karsıyadırlar. İş bulsalar bile bunlar düşük gelirli, yarı 

zamanlı ve gelecekte kalici bir işe geçişlerini garantilemeyecek işler olup, bu durum 

resesyonun genç kuşaklari yetişkinlerden daha cok vurduğunu göstermektedir.71 Gençler 

için yoksulluk oranları toplam nüfus içindeki yoksul oranından daha fazladır ve gönülsüz 

                                                           
68 İsmet Göçer ve Leman Erdal, “The Relationship between Youth Unemployment and 

Economic Growth in Central and Eastern European Countries: An Empirical Analysis”, 

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2015, Cilt 5, Sayı 

1, s. 173. 

69 Göçer ve Erdal, 2015, s. 185. 

70 Dietrich ve Möller, 2016, s. 19. 

71 Heejung Chung v.d., “Young People and The Post-recession Labour Market in the 

Context of Europe 2020”, European Review of Labour and Research, 2012, Cilt 18, 

Sayı 3, s. 314. 
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olarak yarı zamanlı çalışma veya geçici pozisyonlar, bu grubu uzun dönemde yoksullukla 

karşı karşıya bırakmaktadır.72 

İşgücü piyasası açısından bakıldığında ise gelişmekte olan ülke ekonomilerinde 

genç işgücü piyasası özelliklerini araştıran O’Higgins (2003), bu ülkelerde genç 

işsizliğinin, işgücü piyasası şartlarından ve demografik unsurlardan güçlü bir şekilde 

etkilendiğini belirtmiş; ayrıca çalışan nüfus içinde gençlerin payının birçok ülkede düşük 

olduğunu, gençlerin, uzun dönemli işsizler arasında çok olduğunu belirtmiştir.73 

İşverenler özellikle tecrübeli personelden etkilenmekte ve onları elde tutmaktadır. 

Gençler işgücü piyasasında kalmak için daha az tecrübe sahibi olmaya mecbur 

kılınmaktadır. Böylelikle, istihdam teşvikleri ne kadar önemli olursa olsun aslında 

istedikleri zaman işverenler genç çalışanı işten çıkarabilmekte ve yeni birini işe 

alabilmektedirler. Bu açıdan genç çalışanlar dezavantajlıdırlar.74  

Genç işsizliğinin sebeplerinden sayılabilen kişinin ailesinin sosyoekonomik 

statüsü, bu statünün etkilediği karakter gelişimi ve bu karakterdeki kişilerin kadınlara ve 

erkeklere yüklediği rollerle ilgili bakış açıları aslında genç işsizliğinin sonuçlarını da 

                                                           
72 EC, Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the 

renewed framework for European cooperation in the youth field (2010-2018), “EU Youth 

Report 2015”, s. 9. 

73 Niall O’Higgins, “Trends İn The Youth Labour Market In Developing And Transition 

Countries”, Social Protection Unit Human Development Network The World Bank, 

Social Protection Discussion Paper Series, 2003, 

http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SPDiscussion-

papers/Labor-Market-DP/0321.pdf (Erişim Tarihi 10/10/2018). 

74 Ciprian Panzaru, “The Determinants of Youth Unemployment: A Time Series 

Cross‑Sectional Data Analysis”, Social Work Review, 2013, s. 79. 
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etkilemektedir. Çünkü tersine düşünülecek olursa, özellikle uzun süre işsiz kalmış bir 

genç aile kurunca o ailenin sosyoekonomik durumu buna göre şekillenecektir. Akabinde, 

bu kişinin geçirdiği tecrübeler sonucunda olumlu veya olumsuz olarak çocuklarını 

yetiştirirken onlara yüklediği toplumsal cinsiyet rolleri şekillenecektir. Ayıca örneğin 

uzun süre eğitim hayatında olan fakat iş bulamayan bir genç, tecrübeleri ışığında 

çocuğunun uzun süre eğitilmesini belki de gereksiz bulacaktır. Yani genç işsizlik gibi çok 

boyutlu bir problemin nedenleri sonuçlarını da beslemektedir. 

İnsanlar, hayatlarını idame ettirebilmek ve hayal ettikleri imkanları elde etmek 

için iş veya tahsil hayatlarına devam etmektedir. Ancak artan rekabet koşulları nedeniyle 

kişiler, işlerinden çıkarılabilmekte veya eğitim hayatları bittikten sonra temel ihtiyaçlarını 

dahi karşılayamayacak bir işi bile uzun süre bulamayıp ruhsal çöküntülere 

sürüklenebilmektedir. Bunun sonucunda, hayatlarının en üretken ve enerjik döneminde 

çalışma hayatından uzak kalan kişiler olarak hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bir 

toplumun geleceği olan gençlerin düşeceği bu durum ise doğal olarak karamsar bireylerle 

birlikte yaratıcılığın yeterli ölçüde gösterilmediği, üretimi gittikçe azalan ve sonuç olarak 

milli gelirin olumsuz etkilendiği ekonomiler yaratacaktır. Öte yandan işsizlik, gençlerin 

ülke ekonomilerine katkıda bulunmamasına sebep olmaktadır ve gençlere harcanan 

paranın da boşa gitmesi riskini yaratmaktadır.  Ayrıca ruhsal açıdan çok da normal 

olmayan ve tehlikeli hale gelen bireyler meydana gelmekte, bu bireyler ise doyumsuz ve 

mutsuz toplumlar oluşturmaktadır. Bu durum ise suç oranlarını artırabilecek, ülkeleri 

isyanlar ve iç savaşlara dahi sürükleyebilecektir. Sonuç olarak bir ülkedeki genç işsizlik 

problemi toplumsal, ekonomik, psikolojik vb. birçok soruna yol açmaktadır.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GENÇ İŞSİZLİK 

AB, 1957’de kurulmuş ve bugün dünyanın en ileri entegrasyon örneği gösteren 

bir birliktir. Halihazırda 27 ülkenin75 üye olduğu AB’de entegrasyon süreci boyunca 

önemli bir refah artışı sağlandığı kabul edilmektedir. Ancak, bazı ekonomik sorunlar da 

hala mevcudiyetini sürdürmektedir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra AB ülkelerinde diğer 

ülkelere nazaran daha düşük olan işsizlik düzeyi, 1970’li yıllardan itibaren artmaya 

başlamış, 1980’li yıllarda ise daha da yükselerek kalıcı hale gelmiş ve AB ülkelerinde 

işsizlik ekonomik problemlerin en önemlisi olmaya başlamıştır.76 2019 yılı sonunda 27 

ülkeli AB’de işsizlik oranı ortalaması %6,7 gözükmektedir. İşsizlik oranı aynı yıl için 

Almanya’da %3,2, Hollanda’da %3,4 olmuş ancak Yunanistan, İspanya gibi bazı 

ülkelerde sırasıyla %17,3 ve %14,1 oranında gözükmektedir. Ancak AB’de son yıllarda 

işsizlik açısından en çok genç işsizlik sorun olmaya başlamıştır.  

2.1. Avrupa Birliği’nde Genç İşsizlikte Mevcut Durum 

Halihazırda aday ülke statüsünde olduğumuz Avrupa Birliği (AB)’de genç işsizlik 

problemi giderek derinleşmiştir. AB istatistiklerine göre (Ek 3) AB’de 2008 yılında 15-

24 yaş aralığı için genç işsizlik oranı %16 iken 2013 yılında %24,4’e çıkmış, daha sonraki 

yıllarda da aşamalı olarak inmiş 2019 yılında ise %15,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı 

gösterge yine 2013 yılı için İspanya’da %55.5, Yunanistan’da %58.3 Hırvatistan’da 

                                                           
75 Brexit referandumu sonrasında İngiltere’nin Birlik’ten ayrılma çalışmaları başladığı 

için incelenen rakamlar 27 ülkeli AB’ye göre uyarlanmıştır. 

76 Akçay, 2008, ss. 107-108. 
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%49.9, İtalya’da %40 gibi çok yüksek oranlarda gözlemlenmiştir. 2019 yılında ise genç 

işsizliği problemine karşı 2008’den beri alınan önlemler işe yaramış; söz konusu oranlar 

aynı ülkeler için sırasıyla %32.5, %35.5, %17, %32.2 olmuştur. Birlik içinde en düşük 

genç işsizliği oranlarının görüldüğü Almanya, Avusturya ve Hollanda’da yine 2019 yılı 

sonu itibarıyla sırasıyla %5.8, %8.5 ve %6.7 olarak gerçekleşmiştir.  

Grafik 2, Eurostat verilerinden türetilmiş (Ek 4) olup 2007-2008 krizi öncesi ve 

sonrasını karşılaştırma amaçlı olarak beşer yıllık dönemlere göre genç işsizlik 

ortalamalarını göstermektedir. 2007 sonrası dönemde, AB’de pek çok ülkede genç işsizlik 

oranlarının arttığı gözlemlenmektedir. Özellikle İspanya, Yunanistan ve İrlanda’daki artış 

dikkat çekmektedir.  

Grafik 2. AB Ülkelerinde Küresel Kriz Öncesi ve Sonrası Genç İşsizlik Oranları(5 yıllık 

ortalama olarak) (%) 

Kaynak: Ek 4’ten yararlanılarak türetilmiştir. 

2007-2008 finansal krizin öncesi ve sonrası bir ayrım yapılırsa, Tablo 2’de 

gösterilen ortalamalara bakıldığında Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın üç dönemde 

de düşük genç işsizlik oranlarına sahip olan ülkeler oldukları görülmektedir. Kriz sonrası 

genç işsizlik oranındaki artış miktarına bakıldığında ise en fazla artışın İspanya, 

Yunanistan ve İrlanda olduğu gözlemlenmektedir.  
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Tablo 2. Avrupa Birliği’nde 2007-2008 Küresel Krizi Öncesi-Sonrasında Genç İşsizlik 

Oranları Ortalamaları (%)   

Bölge/Dönem 2000-2007 2008-2015 2016-2019 

AB 27 Ülke  19,7 21,8 17,3 

Avro Bölgesi  17,9 21,7 18,1 

Almanya 11,6 8,8 6,5 

Avusturya 8,4 9,7 9,7 

Belçika 19,4 21,2 17,4 

Birleşik Krallık 12,6 18,6 11,9 

Bulgaristan 26,5 22,0 12,9 

Çek Cumhuriyeti 16,9 16,2 7,7 

Danimarka 7,9 13,9 11,3 

Estonya 18,3 20,3 12,1 

Finlandiya 20,0 20,2 18,6 

Fransa 24,1 23,3 21,8 

Hırvatistan 33,3 37,2 24,8 

Hollanda 9,4 11,1 8,4 

İrlanda 8,4 24,6 14,4 

İspanya 20,9 45,0 37,5 

İsveç 17,9 22,9 18,5 

İtalya 23,1 32,7 34,2 

Kıbrıs 9,9 24,7 22,7 

Letonya 18,0 25,2 14,7 

Litvanya 20,6 24,4 12,7 

Lüksemburg 11,6 17,5 16,4 

Macaristan 15,0 23,9 11,3 

Malta 15,7 12,8 9,9 

Polonya 35,8 23,2 13,5 

Portekiz 17,9 31,0 22,6 

Romanya 18,9 22,0 18,0 

Slovakya 32,5 29,8 18,0 

Slovenya 15,5 16,6 10,8 

Yunanistan 26,3 42,6 41,6 
Kaynak: Eurostat verileri (17/04/2020) ve kişisel hesaplamalar. 

Genç işsizlik oranlarını 19 ülkeli avro alanı için incelediğimizde ise Ek 5’te 

Ekonomik Parasal Birliğe (EPB-EMU) geçiş yılı olan 1999’dan itibaren 2019 yılına kadar 

genç işsizlik oranları; Grafik 3’te ise aynı dönem için bu ülkelerin seyir eğrisi 

gösterilmektedir. Buna göre, 2008 yılından sonra genç işsizlik oranlarının avro alanında 

da keskin şekilde yükselmeye başladığı ve 2013 yılında en yüksek ortalamaya ulaştığı 

(%24.4) görülmektedir.  
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Grafik 3. Avro Bölgesinde Genç İşsizlik Oranları (1999-2018) (%) 

Kaynak: Eurostat verileri (17/04/2020) ile Ek 5’ten türetilmiştir. 

Avro alanınındaki genç işsizliğinin AB ortalaması ise Grafik 4’te görülmektedir. 

Buna göre 2000-2019 yılları arasında Avro alanındaki genç işsizliği AB ortalaması ile 

hemen hemen paralel gözükmektedir. 2013 yılından sonra ise Avro alanındaki genç 

işsizlik oranı aynı yönde düşse de AB ortalamasına göre bu ülkelerdeki genç işsizlik 

oranlarının hafif daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir.  

Grafik 4. Avro Alanı ve AB’de Genç İşsizlik Oranları (2000-2019) (%) 

 
Kaynak: Eurostat verileri (17/04/2020) ile Ek 5’ten türetilmiştir. 

Tablo 3’te sunulan EPB sonrası beşer yıllık dönemlerdeki genç işsizlik oranlarına 

bakıldığında özellikle 2009 sonrası 27 ülkeli AB’de genç işsizlik oranlarının yaklaşık beş 
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puan arttığı; Almanya ve Avusturya’daki düşük genç işsizlik oranları dikkat çekmektedir. 

Avusturya’da EPB sonrası tüm dönemlerde genç işsizlik oranlarının hep en düşük ülkeler 

arasında olması ayırt edici unsur olarak gözükmektedir. 2010 öncesi genç işsizlik 

oranlarının en düşük gözüktüğü Danimarka’da dahi 2009 sonrası dönemde genç işsizlik 

oranları en düşük üç ülkenin oranlarına inememiştir. 

Tablo 3. Ekonomik ve Parasal Birlik Alanındaki AB Ülkelerinde Genç İşsizlik (%-5 

yıllık ortalama) 

Yer/Zaman 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 

AB 28 ülke 19,1 17,7 22,5 18,2 

Avro Bölgesi 

(19 ülke) 
18,5 17,6 22,9 18,9 

Almanya 10,4 12,5 8,4 6,6 

Avusturya 7,3 9,9 9,6 9,9 

Belçika 18,8 20,1 21,6 18,3 

Birleşik Krallık 12,0 15,0 20,0 12,4 

Bulgaristan 31,6 16,1 25,4 14,7 

Çek 

Cumhuriyeti 
17,5 14,8 18,1 8,7 

Danimarka 7,9 8,7 13,6 11,4 

Estonya 21,8 15,3 22,0 12,3 

Finlandiya 20,9 18,7 20,2 19,4 

Fransa 26,1 21,0 23,9 22,3 

Hırvatistan 36,1 27,0 41,2 28,3 

Hollanda 8,7 10,0 11,7 9,0 

İrlanda 8,1 12,9 27,7 15,5 

İspanya 22,2 23,6 49,9 39,6 

İsveç 15,9 21,7 23,6 18,9 

İtalya 23,7 22,6 35,0 35,4 

Kıbrıs 9,0 11,4 28,3 24,7 

Letonya 21,0 17,2 27,7 15,0 

Litvanya 26,1 15,4 27,2 13,4 

Lüxemburg 9,4 15,9 17,9 16,4 

Macaristan 12,7 20,5 25,5 12,5 

Malta 16,1 14,3 12,9 10,2 

Polonya 39,7 25,2 25,4 15,0 

Portekiz 16,0 22,1 33,8 24,5 

Romanya 18,5 19,2 23,3 18,7 

Slovakya 36,4 25,0 33,0 19,7 

Slovenya 16,8 12,8 18,6 11,9 

Yunanistan 27,4 24,2 48,7 43,2 
Kaynak: Eurostat (17/04/2020) ve kişisel hesaplamalar. 
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İşsizlikteki farklılıklar avro bölgesinde önemli ölçüde sosyal ve ekonomik 

dengesizliğe sebep olmuştur. Avro kullanan ülkeler için genel bir para birimi 

yaratılmasına rağmen bu ülkelerde sağlam ekonomik yönetim yapılarının henüz tam 

olarak kurulamamış olması avronun temel zorluklarından biridir.77 Bu ülkelerde işgücü 

piyasası reformları genç işsizliği problemini çözmeye yetecek derecede etkili olmamıştır 

ve bu sonuçtan beklendiği üzere Avrupa ülkelerinde işsizlik düzeyinin yüksek olduğu 

söylenebilir. Örneğin 1999 yılında EPB’nin başında, Yunanistan ve İspanya’nın işsizlik 

oranları %12 ve 14 dolaylarındaydı ve Almanya’nın %9 olan işsizlik oranından çok da 

yüksek değildi. Bununla birlikte sonradan genişleme (1999-2007) ve kriz (2008-2014) 

dönemlerinin ardından İskandinav ve Kara Avrupası ülkelerinin işsizlik oranları çok 

değişmişken İrlanda, Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelerde işsizlik oranları ikiye 

katlanmıştır. İşsizlik artışları, Fransa ve Norveç hariç gençlerde daha fazla olmuş ve genç 

işsizliği en çok Yunanistan, Portekiz ve İspanya’da görülmüştür. Avro kullanmaya 

başlayan ülkelerin komşularında (çekirdek ülkelerde değil) yapısal kırılımlar 

görülebilmesi, tek para biriminin kabulünün avro alanı ülkelerindeki işsizliğe asimetrik 

etkilerin görülmesinin işareti olarak yorumlanabilir. Ancak bu durum, işsizliğin avro 

kabulünden kaynaklı olduğuna dair bir yorumu gerektirmez. Bilakis, komşu ülkelerin 

rekabetçilik ve işgücü piyasası performansı açısından çekirdek ülkeleri yakalama 

gerçeğine işaret edebilir. IMF (2014)78 raporuna göre konjonktürel faktörler genel olarak 

genç işsizliğini %50 oranında açıklarken, avro alanı ülkelerinde bu oran %70’tir.79 

1999’da EPB’nin kurulması ve 2008’deki kriz Avrupa’da şok yaratan iki önemli olay 

                                                           
77 Larry Bridwell, “Fixing the Euro Crisis”, In Competition Forum, American Society 

for Competitiveness, Temmuz 2013, Cilt 11, Sayı 2, s. 1. 

78 IMF’den aktaran Ghoshray, 2016, s. 445. 

79 Ghoshray, 2016, s. 450. 
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olmuştur. Ghosray’ın (2016) çalışmasına göre EPB’yle ilişkili yapısal kırılım, avro ve 

finansal krizden az etkilenen ekonomilerle sınırlıdır. Bu hem genç hem yetişkin işsizlik 

oranları için olan genel bir durumdur. Tersine, İrlanda, Yunanistan, İspanya, İtalya gibi 

toplu işgücü piyasası faaliyetleri zayıf olan ekonomilerde avro ve finansal kriz ilişkili 

yapısal kırılım çok daha fazla etkili olmuştur.80 

2.2. Avrupa Birliği’nde Genç İşsizliğinin Nedenleri 

Caporole ve Gil-Alana’nın (2012) 24 ülkeyi kapsayan yıllık verilerle yaptıkları 

çalışmaların sonuçları, genç işsizliğin özellikle İspanya ve Portekiz gibi bazı AB 

ülkelerinde devamlılık arz ettiğini göstermektedir.81 Görülen genç işsizliğinin ön plana 

çıkan nedenleri, literatürde sayılan genç işsizlik nedenlerine benzemektedir. Gençlerin 

nitelik eksiklikleri, geçici işlerde daha çok istihdam edilmeleri, ülkelerin genel ekonomik 

durumları ve işgücü piyasası özellikleri, krizler vb. sebepler genç işsizliğin başta gelen 

nedenleri olarak sıralanmaktadır. Akçay (2008) da, ekonomik şoklar, emek piyasasının 

esnekliğinin düşük olması, küreselleşme ve teknolojik gelişmeleri AB’de işsizliğin 

nedenleri olarak saymıştır.82 

Genç kişilerin iş bulma olasılıkları daha düşüktür. Bulsalar bile buldukları iş 

genelde kalıcı işlerden uzak geçici işler olmaktadır. Gençler arasında okuldan erken 

ayrılanlar yüksek riskli gruptur ve mecburi koşullar yüzünden gençler arasında iş 

                                                           
80 Ghoshray, 2016, s. 450.  

81 Guglielmo Maria Caporale ve Luis A. Gil-Alana, “Persistence in Youth 

Unemployment”, DIW Berlin Discussion Papers, Eylül 2012, ss. 5-6. 

82 Belgin Akçay, “Avrupa Birliği’nde İşsizlik Sorunu”, Avrupa Birliği’nin Güncel 

Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008, ss. 120-128. 
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koşullarını şartsız kabul etme artan bir durum haline gelmiştir.83 Bu yüzden gençler 

arasında geçici veya yarı zamanlı sözleşmelerle çalışanların oranı artan seyir 

izlemektedir. Hemen her AB ülkesinde 15-24 yaş grubunda yarı zamanlı çalışma çok 

artmamışken, İspanya, İtalya, İrlanda ve Polonya gibi bazı ülkelerde (geçici) belirli süreli 

çalışanların sayısı artmıştır. Bununla birlikte AB ülkeleri arasında geçici istihdam, kriz 

öncesi düzeyle kıyaslandığında çok artmamıştır. Kriz öncesi dönemde Avusturya, 

Danimarka, İspanya gibi yüksek öğrenim gören genç sayısının düştüğü ülkelerde, kriz 

döneminde belirli süreli çalışan sayısındaki artış daha güçlü olmuştur.84  

Geçici işlerin sebeplerinden birisi de bazı üye ülkelerin eski refah rejimlerinden 

miras kalan esnek olmayan işgücü piyasalarına sahip olmalarıdır. Örneğin İspanya, geçici 

işçilerin çok az hakka sahip olduğu ve kolaylıkla işten çıkarılabildikleri; kalıcı 

sözleşmeyle çalışanların ise işten atılma maliyetlerinin oldukça yüksek olduğu bir 

ülkedir. Benzer durum, Fransa ve İtalya için de geçerlidir. Kalıcı çalışanları işten atmanın 

yüksek maliyetini üstlenmek istemeyen firmalar, işgücünü tam zamanlı çalışan istihdam 

etme konusunda gönülsüz davranmaktadırlar. Bu yüzden, pek çok genç, tam zamanlı bir 

iş bulmakta zorlanmakta, düşük ücretli ve geçici işlere razı olmaktadır.85 AB işgücü 

piyasalarındaki nitelik uyuşmazlığı, yani işgücü piyasası tarafından talep edilen 

niteliklerin işgücünün sahip olduğu niteliklerle karşılanamaması önemli bir sorundur. Bu 

                                                           
83 EC, “Communication From The Commission To The European Parliament, The 

Council, The European Economic And Social Committee And The Committee Of The 

Regions Moving Youth Into Employment”, 2012, SWD (2012) 406 Final, ss. 4-5. 

84 Eichhorst vd., 2013, s. 4. 

85 Tse vd., 2013, s. 128. 
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yüzden krize rağmen AB’de iki milyonun üzerinde boş kadro mevcuttur.86 Örneğin 

işgücü piyasasında eğitimli genç sayısı yüksek olmasına rağmen, bazı işletmeler nitelik 

uyumsuzluğundan dolayı işgücü istihdam edemediklerinden şikâyet etmektedir. 25-34 

yaş arası İspanyol gençlerin %39,1’i, Yunanistan’da ise %30,9 u üniversite mezunudur. 

Diğer Güneydoğu Avrupa ülkelerinde de durum benzer şekildedir.87 Kolev’e göre (2005) 

Güneydoğu Avrupa’ daki genç işsizliğinin yetişkinlerden iki ila dört kat daha yüksek 

olması ve benzer GSYİH’e sahip ülkelerin çok farklı genç işsizlik oranlarına sahip 

olmaları, diğer faktörlerin de işgücü piyasasına olumsuz etkileri olduğunu 

göstermektedir. Bu kapsamda işgücü piyasasına etki eden birinci faktör, yüksek eğitimin, 

gençler arasındaki işsizlik riskini azaltmaması, tersine yetişkinler arasındaki yüksek 

eğitimin ise her ülkede işsizlik riskini azaltmasıdır. Ayrıca yüksek eğitim, eğitim 

görmeyen veya çalışmayan kesimin de azalmasına yol açmamaktadır. Örneğin ILO’ya 

(2005) göre88 Bulgaristan ve Romanya’da eğitim, genç işsizliğin azaltılmasına katkı 

yapmamakta ve gençlerin iş hayatı dışına itilmesini engellememektedir. İkinci faktör; 

genç girişimciliğinin yeniden yapılandırılmasına verilen önemdir. Bu yapılandırmayı kısa 

sürede yapmayan ülkelerde istihdam olanaklarının geçici olarak korunabildiği, gençlerin 

işgücü piyasasına kolay giremedikleri gözlemlenmiştir. Üçüncü faktör, alt bölgelerde 

özel sektörün gelişiminin, istihdam yaratmada kilit unsur olabileceği, dördüncü faktör ise 

                                                           
86  EC, “Communication From The Commıssıon To The European Parliament, The 

Council, The European Economic And Soiıal Committee And The Committee Of The 

Regions Moving Youth Into Employment”, SWD (2012) 406 Final, ss. 4-5. 

87 Tse vd., 2013, s. 128. 

88 ILO’dan aktaran Kolev, 2005, ss. 174-175. 
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alt bölgelerdeki sektörlerin (perakende satış, hizmetler, otel ve restoran vb. sektörler) 

gelişiminin genç istihdamını artırdığıdır. 89 

Kokotovic (2016)’in genç işsizliğinin yüksek olduğu Yunanistan, Hırvatistan ve 

İspanya; düşük olduğu Almanya, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti’ni dikkate alarak 

yaptığı ampirik analizdeki bulgular, kamu borcunun GSMH’ye oranı arttığında 

Hırvatistan ve İspanya’da genel işsizlik oranına göre genç işsizlik oranının daha fazla 

yükseldiğini göstermiştir. Ekonomik büyümenin genç işsizliğin düşürülmesindeki etkisi, 

genel işsizlik oranının düşmesine nazaran daha güçlüdür.90 Diğer taraftan, Almanya’nın 

farklı bölgeleri için yapılan bir çalışmaya göre daha yüksek düzeydeki genel işsizlik oranı, 

daha yüksek düzeydeki genç işsizlik oranına işaret etmektedir.91 Yani genel olarak, 

ekonomide işsizlik oranı ne kadar yükselirse genç işsizlik oranı da o kadar yüksek 

olmaktadır. Bu yüzden, ekonomide işsizlik oranını düşürebilen ve sürdürülebilir 

büyümeyi teşvik eden makroekonomik politikaların verimli işler yaratmasıyla genç 

işsizlik oranlarında da düşüşler ortaya çıkmaktadır.92  Yani ülke ekonomilerindeki hem 

mikro hem makro düzeyde ortaya çıkan nedenler genç işsizliğine yol açabilmektedir. Bu 

yüzden genç istihdam politika ve programları tasarlanırken hem bireysel hem de ulusal 

öncelikler dikkate alınmalı, buna göre detaylı bir planlama yapılmalıdır.  

  

                                                           
89 Kolev, 2005, ss. 174-175. 

90 Kokotovic, 2016, s.79.  

91 Karl Brenke, “Sharp Drop in Youth Unemployment in Germany But Regional 

Differences Remain”, DIW Economic Bulettin, Temmuz 2013, ss. 6-7. 

92 Kolev, 2005, s. 174. 
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2.3. AB’de Gençlik Politikaları 

Ülkelerin gençlik politikaları, genel olarak genç istihdamını etkileyen 

uygulamalara yön vermesi sebebiyle önemlidir. Bir ülkede genç istihdamını etkileyen 

gençlikle ilgili STK’ların fazla ve etkin olması, gençlerin sosyal-siyasal süreçlere aktif 

katılımının desteklenmesi vb. pek çok unsur ülkelerin gençlik politikalarının etkisi ile 

oluşmakta ve yapılanmaktadır. 

AB’de gençlik politikalarının ortak bir birleşim veya yaklaşımı yoktur. Farklı 

refah rejimlerinin yerleşik olması, gençlerin farklı görüş ve gençlik politikalarının farklı 

geleneklerinden, gençlik politikalarının yüksek oranda değişken olması gibi unsurlardan 

kaynaklanmaktadır. Ayrıca genellikle istikrarlı bir genç politikası yoktur. Çünkü devlet 

düzenlemelerinin bu alanı sıklıkla, özellikle hükümet dışı sektörün (farklı STK’lar, 

gençlik örgütleri vb.) faaliyetlerine bağlı olarak yerel veya bölgesel düzeyde temsil 

edilmektedir. Avrupa’da farklı aktörler ve kurumlar fazla olduğundan genç politikası 

modellerinin aynı yönde olmayışı sürpriz değildir.93 AB’de üzerinde güçlü fikir birliğine 

varılmış özel bir genç istihdam politikasının olmamasının farklı sebeplerinden biri de bazı 

üye ülkelerdeki dernek ve ticaret birliklerinin farklı nedenlerle, istihdam politikasının kilit 

hedefi olarak gençlere odaklanmalarındaki isteksizlikleridir. Başka bir deyişle AB 

düzeyinde hedef eksikliği de zayıf politika tercihleri ile ilişkilendirilebilir.94 

Avrupa’da genç politikalarının kategorize edilmesi de oldukça zordur. Çünkü 

genelde görevler, sürekli bir gençlik modeline sahip olmayan ve sıklıkla bölgesel veya 

                                                           
93 Claire Wallace ve Rene Bendit, “Youth Policies in Europe: Towards a Classification 

of Different Tendencies in Youth Policies in the European Union”, Perspectives on 

European Politics and Society, Eylül 2009, Cilt 10, Sayı 3, s. 442. 

94 Lahusen vd., 2013, s. 307. 
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yerel düzeyde sorumluluğun farklı olduğu kurumlar ve bakanlıklar arasında dağıtılmıştır. 

Örneğin Danimarka ve diğer Nordik ülkeleri gibi AB ülkeleri arasındaki gruplarda önemli 

değişiklikler bulunmuştur. Merkezi ve Nordik ülkelerini yakalama çabasıyla Güney ve 

Doğu Avrupa ülkelerinde, gençlik faaliyetlerinin Avrupalılaşması ve gençleri müdahale 

odağı yapma açısından önemli düzeyde benzerlik bulunmuştur. Bununla birlikte, bu 

yakalama sürecinde Avrupalılaşma ve kesişim (transversalizm) olarak iki ana eğilim 

gözlemlenebilir. İlki sosyal politikaların, bilgi değişimi, iyi uygulama örnekleri, Avrupa 

Komisyonu rehberleri ve kıstasları vasıtasıyla Avrupalılaşmasına doğru artan eğilimi 

göstermektedir. İkincisi ise farklı bakanlıklar ve politika alanları itibarıyla gençleri 

etkileyen girişim ve müdahalelerin birleştirilme çabasıdır.95 Ancak, genel olarak 

Avrupa’daki gençlik politikası rejimleri dört grupta toplanabilir: Evrensel gençlik 

politikası, topluluk esaslı gençlik politikası, koruyucu gençlik politikası ve merkezi 

gençlik politikası; 

a) Evrensel Gençlik Politikası Rejimi: Nordik ülkeleri en kapsamlı genç 

politiklarına sahip ülkelerdir. Bu ülkelerde tüm gençlere hak ve faydaları teklif eden ve 

gençlerin etkin olarak devletçe desteklendiği evrensel bir genç politikası rejimi 

oluşturulmuştur. Aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen gençlere de yardım 

edilmektedir. Bununla beraber, genç politikaları aslında oldukça yeni bir kavram olup son 

10-15 yıldır artan genç işsizliği oranları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu ülkeler devlet 

müdahalesine dayalı politikalarla nitelendirilmiş, ancak sivil toplum da önemli derecede 

süreçlere dahil edilmiştir. Bu ülkelerde gençler, kendileri ve genel olarak toplum için bir 

kaynak olarak görülmektedir. Genelde gençliğin ilk dönemlerinden 25 yaşına kadar olan 

kesim hedeflense de genel olarak genç tanımı tüm gençleri kapsar.96 

                                                           
95 Wallace, 2009, s. 456. 

96 Wallace, 2009, s. 450. 
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b) Topluluk Esaslı Gençlik Politikası Rejimleri: Bu ülkeler, Esping-

Andersen’in liberal/minimal refah devleti sınıfındaki ülkelerdendir. Bununla birlikte bu 

rejimler, genç politikalarının devletten daha çok temelde kilise, gönüllüler vb. sivil 

toplum kuruluşları tarafından yürütüldüğü rejimlerdir. Yerel otoriteler ve topluluklar 

baskın aktörler olarak görülmektedir. Hedeflenen gençlerin yaş skalası daha dar olup daha 

çok ergen gruptur. Bu ülkelerde genç politikaları tüm genç kişileri kapsayacak şekilde 

görülmez. Bunun yerine problemli gençlere odaklanılır. Bu yüzden genç politikalarında 

örneğin genç suçlular, potansiyel suçlular, etnik azınlıklar, evsizler vb. gruplar 

hedeflenmektedir. 

c) Koruyucu Gençlik Politikası Rejimleri: Korporist istihdam temelli refah 

devleti modelleri esas alınmıştır. Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg ve 

Hollanda bu gruba dahil edilmiştir. Bu ülkelerde geleneksel olarak genç politikaları ve 

kurumları uzun süredir gündemdedir. Bazı ülkelerde iyi yapılanmış gençlik bakanlıkları 

veya müdürlükleri yanında araştırma yapan genç enstitüleri de vardır. Gençlerin 

hayatlarının başlangıcından itibaren desteklenmesine ek olarak çocuklar ve gençlerin 

aileleri de desteklendiğinden rejimin ismi “koruyucu” olarak nitelendirilmektedir. 

Gençlik bakanlıkları, evlat edinme, yetiştirme, bakıma muhtaç gençler vb. pek çok 

konuyla ilgilenmektedir. Bu yüzden bu kurumların sorumluluk alanı çok daha geniştir. 

Hedef grup, belirlenen yaştaki tüm gençler olup problemlerle başa çıkmak 

amaçlanmaktadır. Bu ülkelerde gençlik politikaları merkezi veya özel gençlik birimleri 

olan federal bölgelerce merkezden olmayan şekillerde yürütülebilmektedir. Gençlik 

örgütleri, çeşitli kurumlar vb. sivil toplum kuruluşları sürece dahildir. 

d) Merkezi Gençlik Politikası Rejimleri; Güney Avrupa, Akdeniz refah 

devletlerinde görülmektedir. Yunanistan, Portekiz, İspanya, İtalya gibi ülkeler bu gruba 

dahildir. Sosyal devlet genel kapsamı sağlamaz. Kuzey Avrupa’ya göre daha az 

kapsayıcıdır. İspanya hariç gençlik politikaları yeni sayılır ve AB girişimlerinin sonucu 
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olarak uygulanmaktadır. Bu ülkelerde, merkezi devlet önceden kilise veya ailenin 

sorumlulukları alanında bir dizi girişim geliştirmiştir. Yaş aralığı 15-25 veya 30’dur. Sivil 

toplum, genç politikalarının üretilmesi sürecine az dahil olmaktadır ve diğer ülkelere 

nazaran daha az gelişmiştir. Genç örgütleri de sürece çok yakından dahil değildir.97  

Genç politikalarını ayıran en önemli faktörlerden biri Avrupa’nın farklı 

bölgelerindeki genç algısıdır. Gençlerin bir problem veya bir kaynak olarak görülüp 

görülmedikleri burada ayırıcı rol oynamaktadır. Gençlerin problem olarak görüldüğü 

ülkelerde, işsizlik, evsizlik, AIDS, uyuşturucu kullanımı, suç işlemeyi önleme gibi 

konular üzerine üzerine odaklanılır. Örneğin İngiltere, İrlanda gibi ülkelerde ulusal 

düzeyde genç politikaları sosyal dışlanma kapsamında tartışılmaktadır. Yerel düzeyde ise 

suç işlenmeden önceki önleyici müdahaleler ön plandadır. Gençlerin bir kaynak olarak 

görüldüğü ülkelerde ise bu kişilerin bir kaynak olarak kendilerini geliştirmesine veya 

genel olarak tüm topluma kaynak olabilecekleri yardımcı politikalara odaklanılmaktadır. 

Bu yüzden, bu ülkelerde eğitim-öğretimin hızlandırılması, özellikle gençlerin katılımı 

gibi genç kişilerin güçlendirilmesine yönelik politikalar benimsenmektedir. Bunun en iyi 

örneği Danimarka, İsveç gibi Nordik ülkelerinde gençlerin insan ve sosyal kaynağı olarak 

görülmesi ve tüm genç jenerasyonun kapsanmasıyla görülmektedir. Bununla birlikte, bazı 

ülkeler iki kategoriye de girmemektedir. Bu yüzden bu ülkeler gençleri hem sorun hem 

de kaynak olarak gören anlayışa sahiptir denilebilir. Bu gibi ülkelere Almanya, Hollanda 

ve Yunanistan örnek olarak gösterilebilir. Bu ülkelerde hedef grup genel olarak gençler 

ve gençler içinde problemli olarak görülen spesifik gruplardır. Almanya ve Hollanda’da 

iki model bir arada görülebilir çünkü “gençler” çok büyük bir grubu içermektedir.  

Başka bir ayırım ise müdahale amaçları ve mantığıdır. Nordik ve Güney Avrupa 

ülkelerinde gençlerin bağımsızlığı teşvik edilmektedir. Nordik ülkelerinde gençler 

                                                           
97 Wallace, 2009, ss. 451-452. 
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ailelerinden bağımsız, evden ayrılmaya meyilli ve Avrupa’da diğer bölgelerle 

kıyaslandığında daha bağımsız yaşamaktadırlar. Etkin olarak bu kişilere bağımsız genç 

olmak için ödeme yapılmakta ve gençler refah devletince desteklenmektedirler. Bununla 

birlikte, Güney Avrupa ülkelerinde daha uzun süren aile bağımlılığı vardır ve çoğu genç 

aileleri yanında yaşamaktadır. Özellikle İspanya’da, son yıllarda uygulanan gençlerin 

ailelerine uzun süre bağımlı olmasını yok etmeye dayalı genç politikaları teşvik edilmekte 

ve genç işsizlğini azaltmak için işgücü piyasasının çeşitli kısımlarının esnekliği 

desteklenmektedir. İspanya ve Portekiz’de gençlerin ailelerinden bağımsız olarak 

yaşamalarını destekleyecek ek tedbirler de mevcuttur. Bu yüzden genç bağımsızlığının 

boyutu ve uygulamada bunun ne anlama geldiği Avrupa’nın hangi kısmında olunduğuna 

ve önemlilik verilen hususa göre farklılaşmaktadır.98 

Genç politikalarının karşılaştırılmasında değerlendirilen başka bir unsur ise 

politik ve sosyal katılımdır. Gençlerin politik katılımı Nordik ülkelerinde çok yüksek iken 

Güney ve Doğu Avrupa’da düşüktür. Örneğin Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde 

gençlik örgütleri oldukça iyi yapılanmışken bu gibi organizasyonlar Güney Avrupa gibi 

ülkelerde çok zor yapılanmaktadır. Genç katılımı ile sadece bu tür organizasyonlara üye 

olmakla değil, aktif olarak yaşam biçimi, sosyal hareket, mobilizasyon vb. unsurlarla da 

ilgilenilmektir. Bu yüzden “sosyal ve politik katılım” kavramı genç aktivtizmi farklılığını 

da içerecek şekilde geliştirilmelidir.  

Genç politikalarının önemli bir amacı gençlerin yetişkin toplumuna 

entegrasyonudur. Ancak bu amaç, sosyal ve politik çerçeveye bağlı olarak farklı 

biçimlerde yer almaktadır. Almanya ve Avusturya gibi merkezi Avrupa ülkelerinde 

bütünleşme fikri, genç vatandaşların daha sorumlu rolünü yansıtmakta ve bu durum teşvik 

edilmektedir. Nordik ülkelerinde temel konu, gençlerin topluma entegrasyonu ve toplum 

                                                           
98 Wallace, 2009, ss. 444-447. 
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için onların nasıl aktif kişiler haline dönüştürüleceğidir. Tüm bunlar bir araya 

getirildiğinde işsizliğin benzer problemlerine karşın evden ayrılma, işgücü piyasasına 

erişim, genç grubun sosyal dışlanması vb. problemlerin yaygınlığı ve politika yapıcılar 

için önemli konuların değişken olduğu söylenebilir.99 Tüm bu çok etkenli gençlik 

politikaları arasında koruyucu gençlik modelinin daha başarılı olduğu ileri sürülebilir. 

Çünkü AB’de genelde genç işsizliğin en düşük olduğu ülkeler olan Almanya, Avusturya 

ve Hollanda bu gençlik modelini benimsemişlerdir. Ayrıca her ne kadar gençlik hem 

kaynak hem problem olarak görülse de genelde Güney Avrupa ülkelerinin benimsediği 

merkezi gençlik politikasının genç istihdamında başarılı olamadığı yıllardır 

düşürülemeyen işsizlik oranlarından ortaya çıkmıştır. Kıta Avrupası ülkelerine göre 

Akdeniz ülkelerinin sosyokültürel yapılarındaki farklılık sebebiyle gençlerin aileleri 

yanında daha uzun süre kalmaları sonucunda yetişkin bireyler olarak hayata 

atılmalarındaki gönüllü veya gönülsüz gecikme de bu ülkelerde genç işsizliğini etkileyen 

unsurlardan biridir. Farklı gençlik politikalarının temel özellikleri, Tablo 4’te yer 

almaktadır. 

  

                                                           
99 Wallace, 2009, ss. 444-447. 
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Tablo 4. Gençlik Politikası Tipleri 

 Müdahale Mantığı Hedef Gruplar 

Gençlik 

Politikası 

Modeli 

Ülkeler 
Gençlik İçin 

Baskın Fikir 

Temel 

Amaçlar 

Temel 

Problemler 

Hedef Sosyal 

Gruplar 

Hedef Yaş 

Grupları 

Evrensel 

Model 

Danimarka 

Finlandiya 

(İzlanda) 

Norveç 

İsveç 

Kaynak olarak 

gençlik 

Otonomi 

 

Bağımsızlık 

 

Gelişim 

Politik katılım 

Gençlerin 

katılımı 

Tüm genç 

jenerasyon 

13/15-25 

yaş 

Topluluk 

Esaslı 

Model 

İrlanda 

Birleşik 

Krallık 

Problem olarak 

gençlik 

Sosyal 

problemlerden 

koruma 

 

Politik katılım 

Gençlerin 

aile yanında 

daha uzun 

kalmaları 

(prolonging 

of youth) 

 

Sosyal 

dışlanma 

 

Gençliğin 

katılımı 

Dezavantajlı 

gençler 

İlkokuldan 

25 yaşa 

kadar 

Koruyucu 

Model 

Avusturya 

Belçika 

(Fransa) 

Almanya 

Lihtenştayn 

Lüksemburg 

Hollanda 

Hassas gençlik 

 

Kaynak olarak 

gençlik 

 

Problem olarak 

gençlik 

Bütünleşme 

 

Sosyal 

problemlerden 

koruma 

 

Politik katılım 

Gençliğin 

katılımı 

 

Sosyal 

dışlanma 

Tüm genç 

jenerasyon 

 

Dezavantajlı 

gençler 

0-25/30 yaş 

Merkezi 

Model 

Yunanistan 

(İtalya) 

Portekiz 

İspanya 

Kaynak olarak 

gençlik 

 

Problem olarak 

gençlik 

Otonomi 

 

Bağımsızlık 

 

Bütünleşme 

 

Politik katılım 

Gençlerin 

aile yanında 

daha uzun 

kalmaları 

(prolonging 

of youth) 

 

Sosyal 

dışlanma 

 

Özelleşmiş 

genç gruplar 

15-25/30 

yaş 

Kaynak: Wallace, 2009, s. 445. 

Bu unsurlar haricinde, Avrupa genç politikaları ancak ulusal gençlik politikasını 

tamamlayacak şekilde rol oynayabilir. Bu prensip Avrupa eylem programlarına da aynı 

zamanda kanuni temel sağlayan 1997 Amsterdam Sözleşmesi ile desteklenmiştir. Birlik 

içinde 1999 sonunda Avrupa Komisyonu, Parlemanto ve Konsey küresel, şeffaf ve tutarlı 

sosyal bilgi, eğitim ve mesleki öğretimin teşvikini vurgulayan Gündem 2000 ile de 

güçlendirilen Avrupa Gençlik Politikası ihtiyacını beyan etmiştir. Bunun sonucu, 

“Avrupa için Gençlik” hareketinin yerine geçen gençlik programı olmuştur. Bu program, 

okul dışı eğitim öğretime daha fazla önem vermiş ayrıca genç politikası konusunda üye 

ülkeler arasında iş birliğini de kuvvetlendirmeyi amaçlamıştır. Bununla birlikte, bu 

konuda tutarlı bir Avrupa gençlik politikası hala eksiktir ve gerçekte üye ülkelerin Birlik 
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düzeyinde politika ihtiyacına kuşku ile bakmalarından dolayı engellenmiştir. Buna cevap 

olarak ise 2001 yılında “Avrupa Gençlik Politikası Beyaz Kitabı, Avrupa Gençliği İçin 

Yeni Bir Güç” (White Paper on European Youth Policy A New Impetus for European 

Youth (CEC, 2001) dokümanı çıkarılmıştır. Dokümanın amacı bu konuda üye devletler 

ve Komisyon arasında iş birliği için geniş müzakereler yoluyla çerçeve çizmek 

olmuştur.100  

Avrupa Komisyonunun ulusal politikaların üstünde bir Avrupa gençlik 

politikasını belirleyemeyeceği unutulmamalıdır. Birlik, sadece ulusal politikaları 

tamamlayabilir. Bununla ilgili önemli bir girişim Lizbon Stratejisinin orta dönemli 

değerlendirmesi kapsamında oluşturulan “Gençler için Avrupa Paktı”dır. Bazı ülkelerde 

devam eden yüksek genç işsizliği oranları sebebiyle gençlerin işgücü piyasasına 

entegrasyonu, Avrupa politikaları ve önlemlerinin uyumu, gençlerin yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi (profosyonel eğitim, araştırma, hareketlilik, kültür, girişimcilik vb.) 

hedeflenmektedir.101  

2.4. Avrupa Birliği’nde Genç İşsizlik Sorununun Farkındalık Süreci 

Birlik içinde genç işsizlik sorunu 1980’li yıllardan itibaren bir sorun olarak 

gündemde yer almaya başlamış ve çeşitli politika önerileri geliştirilmeye başlamıştır. 

Avrupa Birliği resmi dokümanlarında ilk olarak bir başlık halinde 1982’de yer almış; 

alınan kararlarda temel olarak eğitim ve mesleki eğitimin gençler için önemine 

değinilmiş, bu alanlardaki eksikliklerin giderilmesine yönelik önlemlerin alınması ve bu 

sorunla mücadele için Avrupa Sosyal Fonu’na (European Social Fund-ESF) çağrı 

                                                           
100 Wallace, 2009, s. 453. 

101 Wallace, 2009, s. 454. 
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yapılmıştır.102 Daha sonra bu sorun 1984 ve 1985’te ele alınmış, bu konu için bütçesel 

olarak ayrılacak miktarlar ve problemin farkındalığının önemi gibi noktalar tartışılmıştır.  

Genç işsizliğine çözüm bulunması aslında 1997 yılından itibaren Avrupa İstihdam 

Stratejisi ile AB gündemine amaç olarak girmiştir. Bu strateji ile genç işsizliği ile 

mücadele, uzun dönemli işsizlik ve istihdamın teşviki konuları temel hedefler olmuştur. 

Avrupa bağlamında, gençlerin kaderini belirleyecek ilk stratejik doküman olan “Gençlik 

Üzerine Beyaz Kitap (White Paper on Youth)” 2001 yılında ilan edilmiştir.103 Avrupa 

Komisyonu “gençlere yapılacak olan yatırımları bugünün ve yarının toplumsal 

zenginliğine yapılan yatırımlar” olarak kabul ettiği Gençler İçin Beyaz Kitap’ı 

yayınlamıştır. Kitapta gençlerin toplumda karşılaştıkları zorluklar ve olumsuzluklar 

belirtilmiş; AB ülkelerindeki demografik eğilimler (yaşlılık faktörünün hız kaybetmeden 

devam etmesi), gençliğin sürekli değişen yapısı, kamusal yaşamda gençlerin pasif oluşu, 

küreselleşmenin negatif etkileri vb. konular ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda, özellikle 

gençlerin çevreleri ve ailelerinde, işgücü piyasaları koşullarında farklılaşmaların değişen 

yapısı üzerinde durulmuş; demografik yapıda ve sosyal çevrede meydana gelen 

değişikliklerin, gençler üzerinde önemli sosyolojik, ekonomik ve kültürel etkiler yarattığı 

unsurları üzerinde durulmuştur.104 

                                                           
102 Resolution on Youth Unemployment, AB Resmi Gazetesi, ss. 78-79, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1982:125:FULL&from=EN 

(Erişim Tarihi 28/03/2015).  

103 Iulian Condratov, “Strategıc Aspects Of Youth Inclusıon In The European And 

Natıonal Context”, The USV Annals of Economics and Public Administration, 2014, 

Cilt 14, Sayı 2, s. 66. 

104 Murat ve Şahin, 2011 s. 276. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1982:125:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1982:125:FULL&from=EN
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2002 yılından itibaren ise, politika tartışmalarında genç işsizliğine daha çok 

odaklanılmaya başlanmıştır. Lizbon stratejisinin orta dönem değerlendirmesinden sonra 

istihdam ve iş yaratımı konusundaki hayal kırıklığı yaratan sonuçlar göz önüne 

serilmiştir. Bunun sonucunda ise üye ülkeler arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik 

gençler konusunda bir idare aracı olabilecek “Açık Koordinasyon Yöntemi (Open 

Method of Coordination-OMC)” ortaya çıkarılmıştır. Avrupa Gençlik Paktı ile (European 

Youth Pact) gençlerle ilgili konulara verilen önem artmıştır. Bu pakttaki önlem ve 

eylemleri istihdam amaçlı stratejilerin kapsamında değerlendirilmesi teklif edilmiştir. 

2000’li yıllar, işsizlikle mücadelenin gittikçe artan şekilde özellikle genç işsizliğine 

yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. Bu amaçla, Birlik 2005 yılında Avrupa Gençlik Pakt’ını 

kabul etmiş ve bu girişimin esaslarını Avrupa İstihdam Stratejisi’nin merkezine dâhil 

etmiştir.105 Paktın kabulüyle gençler yenilenmiş Lizbon hedefleri kapsamında AB'nin 

büyüme ve istihdam stratejisinin merkezine yerleştirilmişlerdir. Böylece, çok önemli hale 

gelen Avrupa Gençlik Paktı, Birliği ve üye ülkeleri “istihdam, bütünleşme ve toplumsal 

ilerleme; eğitim, öğretim ve mesleki hareketlilik ve son olarak da iş ve aile hayatı arasında 

uzlaşma sağlanması” olmak üzere üç alanda eyleme geçmeye davet etmiştir.106 

Bununla birlikte, AB kurumlarının gündeminde önceden de gençlerin olmasına 

rağmen, genç odaklı politika girişim ve önlemleri haklı ve büyük bir ısrarla 2007-2008 

ekonomik-finansal krizinden sonra tartışılmaya başlanmıştır. Sosyal İçerme Stratejisi 

“Education and Training 2010” gibi programlar kapsamında ele alınmış; 2009 “ Gençlik-

Yatırım ve Güçlendirme için AB Stratejisi- (An EU Strategy for Youth- Investing and 

                                                           
105 Manlio Cinalli ve Marco Glugni, “New Challenges For The Welfare State: The 

Emergence of Youth Unemployment Regimes in Europe?”, International Journal of 

Social Welfare, Sayı 22, ss. 294. 

106 Murat ve Şahin, 2011 s. 276. 



48 

Empowering) Avrupa Konseyi, Parlamento ve STK’ların görüşlerini de içeren politika 

tartışmalarını göz önüne sermiştir.107  2010-2018 süresince gençlik içermesi direktiflerini 

bir araya getiren bu doküman, gençlerin karşılaştıkları güçlükleri yenmek ve fırsatları 

ortaya çıkarmak için yenilenmiş açık koordinasyon methodudur. Strateji, Avrupa gençleri 

için eğitim, iş imkanları, sosyal içerme, kentsel katılım, girişimler vb. konulara 

eğilmektedir.108 

2010 yılına kadar genel olarak gençler veya işsizlik sorunlarına eğilen AB, aslında 

bu problemi 2010 yılında ilk kez ciddi şekilde sorgulayan doküman olarak "Avrupa 2020: 

Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Avrupa Stratejisi” kapsamındaki “Youth 

on Move” da irdelemiş; bu doküman ile soruna odaklanılmasına yönelik çeşitli öneriler 

getirilmiştir. Bu çalışma özellikle halihazırdaki eğitim sistemlerindeki niteliklerin 

artırılması yoluyla gençlerin daha nitelikli hale getirilip yapısal işsizlikten 

etkilenmemelerini sağlamaktır. Bu önemli bir unsurdur çünkü eğitim sistemi gelişmiş 

ülkelerde bile yetersiz olabilmektedir. Bu yüzden eğitim kurumları ile işgücü piyasaları 

ve piyasadaki şirketlerin arasındaki bağların zayıf olmasından kaynaklanan problemlerin 

giderilmesi bu çalışmanın önceliklerinden biridir.109 

Bu gelişmelere bakıldığında, genel olarak milenyumun başından itibaren AB 

kuruluşlarının genç işsizliği ile mücadele amacıyla politik güçlerini artırdıkları,  2008 

finansal krizinden sonra ise genç odaklı politika önceliklerinin daha sık gündeme geldiği 

görülmüştür.110 Gençler için AB Stratejisi, 2010-2018 dönemi için yenilenmiş çerçeve 

üzerindeki Konsey Önergesi, 2020 Stratejisi gibi girişimler bu konudaki kapsamlı politika 

                                                           
107 Lahusen v.d., 2013, s. 302. 

108 Condratov, 2014, s. 66. 

109 Murat ve Şahin, 2011, s. 275. 

110 Lahusen v.d., 2013, s. 300. 
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çabalarını kanıtlamaktadır.111 Ayrıca 2013 teki Konsey toplantısından çıkan kararlar ile 

“Genç İşsizliğiyle Mücadele İçin Avrupa Eylemi (European Action to Combat Youth 

Unemployment)” ile112 daha önceki pek çok AB dokümanına atıf yapılmış ve bunlar 

çerçevesinde önlemler önerilmiştir. 

2.5. Genç İşsizlik Problemine Karşı Çözüm Önerileri 

Sadece yapısal faktörler değil konjonktürel dalgalanmaların etkisi Avrupa’daki 

keskin genç işsizlik oranı artışlarını açıklamaktadır. İşsizlikteki artış aslında 

makroekonomik gevşeklikle yakından alakalıdır. Bu sebeple sorunun çözümünde 

kurumsal gelişim ve büyümeyi uyarıcı iki yönlü yaklaşımlara ihtiyaç vardır.113 Genç 

işsizliğine yönelik uzun dönemli bir stratejinin geliştirilmesi 2008 krizinden etkilenen 

ülkelerde istikrarı sağlayacaktır.114 

AB’nin çeşitli dokümanlarında bu problemin çözümü için çok çeşitli öneriler 

getirilmiştir. Bu öneriler genel olarak ortak politika çabaları, igücü piyasasına giriş 

teşvikleri, becerilerin geliştirilmesi vb. başlıklar altında toplanabilir. 

                                                           
111 Cinalli v.d., 2013, s. 294. 

112 European Parliament, Resolution of 12 June 2013 on Preparations for the European 

Council Meeting (27-28 June 2013), European Action to Combat Youth Unemployment 

(2013/2673(RSP)). 

113 Dietrich ve Möller, 2016, s. 5. 

114 Filip Kokotovic, 2016, s. 90. 
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2.5.1. Ortak Politika Çabaları 

Lizbon Süreci ve Avrupa 2020 Stratejisi sonrası çalışan ve işsiz nüfus için 

2010’dan beri Birlik genelinde, genel politika önerileri ve istihdam yönergeleri 

bulunmaktadır.  Politika yapıcıların artan dinamikleri, Avrupa Kurumları, üye devletler, 

sosyal ortaklar ve STK’lar arasındaki farklı tercihler sebebiyle Birlik içinde hala iyi 

tanımlanabilen bir genç işsizliği politikası yoktur. Geçerli girişimler, sosyal haklardaki 

riskli koruma koşulları ve işgücü piyasası içermesine vurgu yapmaktadır. Aslında Birliğin 

tüm politika cevapları, genç işsizliği ile mücadele, “istihdam edilebilirlik”, “eşleştirilmiş 

yetenekler” ve “işgücü piyasasındaki içerme” olarak özetlenebilir. Bu konular hakkında 

da fikir birliği, ortak politika veya görüşe henüz varılamamıştır. Ayrıca, iş kalitesi, iş 

güvenliği ve sosyal güvenlik konularına da pek değinilmemekte veya çok az 

değinilmektedir. Gençlerin riskli durumu irdelendiğinde sosyal güvenlik sistemlerinin 

modernize edilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.115 Üye ülkelerin genç istihdama 

yönelik izledikleri farklı gençlik politikaları, farklı toplum yapılarının yanında farklı 

öncelikleri yansıtmaktadır. Bu durum göz önüne alındığında, Birlik düzeyinde genç 

işsizlik sorununa yeteri kadar önem verilmez ve ortak amaç, koşul ve standartlar 

belirlenmezse genç işsizlik sorununun daha uzun yıllar Birliğin en önemli 

problemlerinden biri olmaya devam edeceği aşikardır. 

2.5.2. İşgücü Piyasasına Giriş Teşvikleri 

Gençlerin karşılaştığı engeller daha çok işgücü piyasasına giriş aşamasındadır. 

2014-2020 dönemi için İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı’na (Programme for 

Employment and Social Innovation- EaSI) gençlerin kendi işlerine sahip olmalarını 

                                                           
115 Lahusen v.d., 2013, ss. 306-307. 
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destekleyecek mikrofinans kolaylıkları dâhil edilmiştir. Böylelikle üniversite öğrencileri 

dâhil genç kişilerin girişimci olarak işletme kurmaları, verimli işlere fırsat yaratmak için 

yatırımlara ağırlık verilmesi sağlanacaktır. Ayrıca Genç Girişimciler için Avrupa Sosyal 

Fonu’ndan bir ödenek ayrılması gerekmektedir.116 

6 aydan fazla sürede iş sahibi olamayan veya herhangi bir eğitim programına 

başlayamayan gençler için uygulamalı iş tecrübesiyle işgücü piyasasına erişim şansı 

kazanacakları bir destek planlanmıştır. Bu destek en az bir yıl sürmeli ve ücret oranlarının 

%50’sini içermelidir. Böyle bir destek için işverenler süresiz sözleşme taahhüdü 

vermelidirler. Ayrıca programlarda uluslararası istihdama da değinilmelidir.117 

2.5.3. Becerilerin Geliştirilmesi 

Birlik’te genç işsizliği probleminin sebepleri ülkeden ülkeye değişirken bazı ortak 

noktalar da vardır. Ekonomideki kriz ve işgücü piyasasının daha rekabetçi olmasının da 

etkisiyle resesyon, gençlerin daha az nitelikli ve daha az iş tecrübesine sahip olmalarından 

dolayı gençleri yetişkinlerden çok daha fazla etkilemiştir. Bazı ülkelerde ise eğitim 

sistemi, yetenek eksikliği konusunda rol oynamaktadır. Örneğin, İspanya ve Portekiz 18-

24 yaş arası gençlerin okulu terk etme oranlarının en yüksek olduğu iki ülkedir. Bu da 

gençlerin iş hayatına geçişlerini engellemekte ve kariyerlerine önemli ölçüde zarar 

vermektedir. İyi düzenlenmiş bir mesleki eğitim sisteminin eksikliği ise diğer bir 

faktördür. Almanya ve Avusturya’daki gibi çıraklık (veya stajyerlik) sistemi okullardaki 

                                                           
116 European Parliament, “European Parliament Resolution of 11 September 2013 on 

Tackling Youth Unemployment: Possible Ways Out”, (2013/2045(INI)) (2016/C 

093/10), 11/09/2013, s. 75. 

117 Official Journal of the European Communities, No C 18/37, “Opinion on Youth 

Unemployment” (96/ C 18/ 11). 



52 

resmi eğitime firmalardaki pratik çalışmayı da eklemekte; bu da emek hareketliliğini 

kolaylaştırmakta, genç çalışanların işgücü piyasasının ihtiyaçlarına daha çok adapte 

olmasını sağlamaktadır. İşsizlik krizi sebebiyle, Avrupa’daki pek çok genç, göç etmeye 

karar vermiş; bir kısmı ise kayıt dışı ekonomi içinde düşük ücret koşullarıyla ve temel 

çalışma haklarından vazgeçerek iş bulmaya razı olmaktadırlar. Her iki durumda da üye 

devletler gelir kaybetmektedir.118 

Avrupa’nın rekabetçi, yenilikçi kapasitesi, üretkenliği yüksek ve iyi eğitimli 

çalışanlarına bağlıdır. Yüksek beceri gereksinimine doğru giden eğilim, yeteneksiz 

gençlerin ekonomide iş bulma olasılığının gittikçe zorlaşacağına işaret etmektedir.  Bu 

yüzden genç işsizliğiyle mücadele, yetenek eksiklikleri ve uyumsuzluklarını gidermeyi 

gerektirmektedir.119 Okulu bitiren pek çok insan gerekli niteliklerle donatılmış değildir. 

İşgücü piyasasında engelli, yoksul, dışlanmış vb. dezavantajlı kişiler de dahil her 

düzeyden genç kişi mevcut olduğundan eğitimler çok geniş bir yelpazede verilmelidir. 

Leanordo ve Socrates programları gibi mesleki eğitim programları teşvik edilmeli, 

yüksek eğitimin alternatifi olarak firmalarda çıraklık imkânları sağlayabilecek ve eğitim 

hizmeti sağlayabilecek mesleki eğitim merkezleri kurulmalıdır. Eğitim–öğretim sistemi 

istihdam servisleriyle iş birliği halinde yeniden yapılandırılmalı; iş dünyası, sosyal 

ortaklar ve kamu otoriteleri olası mali ve resmi teşviklerle bu sürece dâhil olmalıdır.120 

Genç istihdamının artırılması için, AB Zirvesi’nde Birliğin 120 milyar avroluk 

teşvik paketi üstünde anlaşmaya varılmıştır. Bunun sonucunda da Aralık 2012 ‘deki Genç 

                                                           
118 Stratfor Analyses, 2013, s. 85. 

119 EC, “Working Together for Europe's Young People, A call to Action on Youth 

Unemployment”, Brüksel, 19.6.2013 COM (2013) 447 final. 

120 Official Journal of the European Communities, No C 18/37, “Opinion on Youth 

Unemployment” (96/ C 18/ 11). 
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İstihdam Paketi (Youth Employment Package) ve Şubat 2013’teki Genç İstihdam 

Girişimi (Youth Employment Initiative) programları tartışılmaya başlanmıştır. Bazı üye 

ülkeler, gençlerini işgücü piyasasına entegre edecek yapısal zorluklara sahiptir ve bu 

yüzden genç işgücünün verimliliğini geliştirmek derin ve uzun dönemli bir konudur.121 

Tüm bu öneriler ışığında kısa vadeli çözümler üretmek yanında asıl önemli olan hususun, 

problemin uzun vadede çözümü için sistemlerde verimliliği kanıtlanmış köklü reformlar 

yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. 

2.6. AB Düzeyinde Genç İşsizlik Probleminin Çözümüne Yönelik Önemli 

Adımlar 

Bu konunun özel olarak irdelendiği 20-21 Kasım 1997'de Lüksemburg'da 

düzenlenen istihdam zirvesinde, 25 yaşın altındaki tüm işsizlere, 6 ay içinde bir iş, eğitim, 

yüksek öğrenim veya bir iş tecrübesi garanti edilmesine karar verilmiştir. Üye devletlere 

bunun için 5 yıllık bir süre tanınmış olsa da çok yüksek işsizlik oranına sahip olan 

ülkelerin bu yükümlülüğü daha uzun bir sürede yerine getirebileceği kabul edilmiştir.122  

Gençler konusunda iş birliği politik gündemin bir parçası olmalıdır. Gerçek bir 

etki olması için Birlikteki politika yapıcılar üye devletler düzeyindeki uygulayıcılar, 

hizmet sağlayıcılar, eğitimciler ve piyasada iş yapanlar beraber çalışmalı ve kritik 

düzeydeki gençleri fonlamalıdır. Ötekileştirme, dışlanma ve katılım eksikliği gibi 

unsurlar için yenilikçi çözümleri amaçlamalıdırlar. Bu konudaki çabalar artırılmalıdır. Bu 

kişilerin toplumun tam ve katılımcı bireyleri olmaları için kapsamlı bir yaklaşıma ihtiyaç 

vardır. Bu da Erasmus+, Genç Güvencesi, ESF ve YEI gibi daha ileriye giden araçlarla 

                                                           
121 Stratfor Analyses, 2013, s. 85. 

122 Extraordinary European Council Meetıng On Employment, Luxembourg, 20-21 

November 1997, Part II, ss. 3-4. 
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desteklenen uyumlu bir politika gündemini gerektirmektedir. Ulusal ve bölgesel 

kaynakların mümkün olduğu yerlerde bu çabalar desteklenmelidir.123 AB, genç kişilerin 

istihdamı, istihdam edilebilirlikleri ve sosyal içermesini özellikle iş, büyüme ve yatırım 

gündemiyle Avrupa 2020 Stratejisi ve Erasmus+, Avrupa Sosyal Fonu ve YEI gibi 

girişimler vasıtasıyla desteklemektedir. 2016-2018 döneminde gençler için iş birliği 

çerçevesi sözleşmesinde, özellikle dışlanma riskindeki gençlerin güçlendirilmesi, 

gençlerin kaliteli işler bulmaları ve sosyal hayata katılmalarında yardımcı olunması 

tavsiye edilmiştir. AB’nin finanse ettiği Erasmus+ programı, genç çalışması, gönüllü 

aktiviteler ve demokratik yaşama katılım konularında politika iş birliğini 

tamamlayacaktır. Avrupa Sosyal Fonu ve Genç İstihdam Girişimi (YEI) gençlerin işgücü 

piyasasına erişimlerini ve onların insan kaynağını geliştirmeye kaynak sağlayacaktır. 124  

2016-2018 AB Genç İş Birliği Yolu başlığı kapsamında, eşit eğitim, iş ve katılım 

fırsatları hedeflenmiş; AB’nin önem verdiği hususlar kapsamında aşağıdaki unsurlar 

öncelik olarak belirlenmiştir; 

- Özellikle risk altındaki NEET grubu ve göçmen kökenli gençler olmak üzere 

tüm gençlerin sosyal içermesinin artırılması 

- Tüm gençlerin ve özellikle ötekileştirilme riskindeki gençlerin güçlü katılımı 

                                                           
123 EC, “Draft 2015 Joint Report of the Council and the Commission on the 

implementation of the renewed framework for European cooperation in the youth field 

(2010-2018)”, 15.9.2015, COM (2015) 429 final, s. 10. 

124 EC, “EU Youth Report 2015”, s. 8. 
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- Özellikle uzun dönemli işsizliğe ve eğitimden işe geçişe odaklanılarak tüm 

gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunun kolaylaştırılması.125  

Üye ülkelerin işgücü piyasası dalgalanmaları alanındaki politikaları ulusal 

önceliklerle ilişkilidir. Ancak ortaklaşan unsurlar şu şekildedir; 

- İşsiz kişileri ve işverenleri destekleyici hizmetler: bilgilendirme hizmetleri, 

rehberlik hizmetleri ve finansal destek hizmetleri 

- Aktif önlemler: Profosyonel teşkilat (kurumlar, işte veya diğer opsiyonlar için), 

istihdamı harekete geçirici sübvansiyon/kredi (geçici veya kalıcı işler ve var olan işler 

için), iş kapasitesi için güvenilirlik, doğrudan iş yaratımı vb. konularında. 

- Pasif önlemler: Çalışmayan kişiler için finansal destek (işsizlik yardımı, telafi 

edici ödemeler.  

Genelde AB’de genç işsizliğine karşı ülkelerin aldıkları önlemler; özel grupların 

ihtiyaçlarına göre hedefler, sıkı yarı zamanlı iş araştırma gereksinimi, hizmetlerin 

kapsamlı koşulları; işgücü piyasası ihtiyaçları ile daha iyi uyum, çalışan ve işveren 

örgütlerinin hükümet kadar sürece daha çok dahil olmasıdır.126 Tüm bu fikirler ve 

önlemler konuşulurken, Avrupa’daki genç işsizliği krizi ile baş etmenin yolunun işgücü 

piyasasına uygun yapısal reformlar yapmak olduğu aşikardır. Bununla beraber, bu 

reformlar halihazırda işsiz olan gençler için çok geç sonuç verecektir. Buna rağmen 

yapısal reformların önemi azaltılmamalı, gerekli önlemler geliştirilmelidir. 127 

                                                           
125 EC, “Draft 2015 Joint Report of the Council and the Commission on the 

implementation of the renewed framework for European cooperation in the youth field 

(2010-2018)”, 15.9.2015, COM (2015) 429 final, s. 9. 

126 Kolev, 2005, ss. 174-175. 

127 Maguire, 2013, s. 235. 
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AB’de bu genel öneri ve tavsiyeler verilirken tarihsel olarak incelendiğinde 

konuyla ilgili resmi kayıtlardaki en somut adımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

2.6.1. Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS)128 

Ekonomik durgunluk ve düşük verimlilik ile daha önce Lizbon Stratejisi ile 

mücadele etmeye karar veren AB’de, programın uygulamalarının zayıflamasıyla 2010 

yılında Avrupa 2020 Stratejisi’ne geçilmiştir. Söz konusu Strateji’nin temel hedeflerinden 

biri, 20-64 yaş arasındaki işgücünü %75 oranına çıkarmak; okuldan ayrılma oranlarını 

%10’un altına düşürmek ve yoksulluğu azaltmak olmuştur.129 Gençler için 2020 Avrupa 

İstihdam Stratejisi çerçevesinde, ayrıca 2020 yılına kadar eğitim seviyesini yükseltmek 

ve 30-34 yaş aralığındakilerin yükseköğretimi bitirme oranlarını en az %40 yapmak da 

hedeflenmiştir.130 

Avrupa 2020 Stratejisi’nin 20-64 yaş arasındaki aktif işgücü için %75 istihdam 

oranı hedefi doğrultusunda, gençleri işgücü piyasasına dahil edecek yollara ve önlemlere 

gerek duyulmaktadır. Günümüzde gençler, eğitimlerini daha uzun sürdürmekte ancak bu 

uzun eğitim iş bulmalarına yardımcı olamamaktadır. AB ülkelerinde ne yazıkki eğitim ve 

                                                           
128 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=950&langId=en (Erişim Tarihi: 

02/05/2016). 

129 Stratfor Analyses, 2013, s. 85. 

130 European Parliament, “European Parliament Resolution of 11 September 2013 on 

Tackling Youth Unemployment: Possible Ways Out“, (2013/2045(INI)) (2016/C 

093/10), 11/09/2013, s. 75. 
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işgücü piyasası ihtiyaçlarının uyuşmaması genç işsizliğinin temel sebeplerinden 

biridir.131  

Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerini gerçekleştirme çabalarını 

gençlere özel vurgu ile, işsizlikle mücadele, yapılanma stratejileri teklif etmek ve yeniden 

nitelik kazandırmak için çıraklık, profesyonel mükemmellik, eğitim, sosyal içerme 

desteği ve yönetim kapasitesinin birleştirilmesi gibi araçlarla desteklemektedir. 2014-

2020 dönemi için, Avrupa ülkeleri 2020 Avrupa Stratejisi hedeflerine 

yoğunlaşmışlardır.132  

AİS’in gelişim sürecinde, genç işsizlik sorunu ve bu sorunun çözümüne yönelik 

olarak yapılması gerekenler en önemli unsurlardan olmuştur. Stratejinin oluşumunda 

önemli olan önceliklerde, istihdam konusunda üye devletlere verilmiş olan beş tavsiye 

alanından ikisi, doğrudan gençlerin işsizliğine yönelik yapılmıştır. Buna göre, özellikle 

mesleki eğitime yapılacak olan yatırımların arttırılması, bu yatırımlardan öncelikli olarak 

gençlerin yararlanması ve yaşam boyu öğrenmenin gençler için gerekliliği üzerinde 

durulmuştur. Gençlerin, uzun dönemli işsizlikten en fazla etkilenen grupların başında 

geldiği kabul edilmiş ve bu sorunun çözümünde özellikle farklı sebeplerle okulu bırakmış 

niteliksiz gençler üzerine odaklanılması gerektiği belirtilmiştir. AİS’de gençler 

dezavantajlı gruplar arasında görüldüğünden, dezavantajlı kesimlere yönelik 

hazırlanacak politikalar gençleri de içine alacaktır. Bu kapsamda gençleri de işgücü 

piyasasına katacak teşvikler uygulanmalıdır.133  

                                                           
131 Mariana Balan ve Gheorge-Stelian Balan, “Young Labor Market In The Global 

Crisis”, Hyperion International Journal of Econophysics & New Economy, 2012, Cilt 

5, Sayı 2, ss. 329-330. 

132 Iulian Condratov, 2014, ss.72-73. 

133 Murat ve Şahin, 2011, ss. 274-275. 
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AB, işsizliğin gençlerin eğitim düzeyine bağlı olduğu ve istihdam olanaklarının 

eğitim süresinin azalmasıyla çok daha azaldığı bir bölge olmuştur. Avrupa 2020 

Stratejisi’nin genel hedefine ulaşmak için, gençlerin bu amaçla uyuşan eylemlere dahil 

edilmeleri gereklidir. Bugünün gençleri, Birliğin potansiyel geleceğidir. Gençler eskiye 

nazaran daha mobil, çok kültürlü ve teknoloji açısından da daha donanımlı olmalıdırlar.134 

Düşük istihdam ve yüksek işsizlik sorunları sebebiyle yeni iş yaratmaya 

odaklanan Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS) uygulamaya konulduktan sonra ise 

gözlemlenen sonuçlar zamanla daha iyiye gitmektedir.135 

2.6.2. Genç İşsizliğiyle Mücadelede Olası Çıkış Yolları Kararı 

2013 yılında Avrupa Parlemontosu’nun genç işsizlikle mücadeleyle ilgili detaylı 

çözüm önerisinde (European Parliament Resolution On Tackling Youth Unemployment: 

Possible Ways Out), gençlerin işgücü piyasasından uzak kalmasının 2011 yılında 153 

milyar €, yani yaklaşık AB GSYH’sinin 1,2% si kadar zarar getirdiği vurgulanmış ve 

gençlere yeterli istihdam olanaklarının sunulması için AB GSYH’sinin yaklaşık %2 

büyüklüğünde bir yatırım yapılması gerekmekte olduğu belirtilmiştir. Genç işsizliğiyle 

mücadele için gençlere yönelik tüm ayrımcı tavırların kaldırılması; gençleri sosyal 

içermeye dahil etmek ve işgücü piyasasındaki etkilerini artırmanın önemi üzerinde 

durulmuştur. Söz konusu dokümanda, belirtilen çıkış yolları şu şekildedir;  

- Bu problemin çözümü için ulusal ve AB politikaları uyumlu, birbirini 

destekleyecek şekilde olmalıdır. İşgücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına cevap 

                                                           
134 Balan, 2012, ss. 329-330. 

135 Mehmet Rauf Kesici ve Ahmet Selamoğlu, "Genel Hatlarıyla Avrupa İstihdam 

Stratejisi ve Geçirdiği Dönüşüm", İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları 
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verilebilmesi için, kaliteli, sürdürülebilir genç istihdamı için alınan önlemler esnek 

tutulmalıdır. Ayrıca, verimli yeniden bütünleşme politikaları, güvenilir sözleşme 

ilişkileri, modern sosyal güvenlik sistemleri, yerel ihtiyaçlar ve bölgesel özelliklere uygun 

iş tanımlarının yapılmasına ihtiyaç vardır.  

- Öncelikli olarak, niteliksiz gençler, eğitim, istihdam ve öğretim dışında olan 

kişilere odaklanılılarak aktif, kapsamlı ve bütünleşik bir işgücü piyasası oluşturulmalıdır. 

NEET kapsamındakiler gibi sosyal dışlanmaya açık olan hassas gruplara öncelik 

verilmesi gereklidir. 

- Genç işsizliğinin düşük olduğu üye ülkelerde, mesleki eğitimle kombine 

edilmiş akademik programların önemi kriz zamanlarında kanıtlanmıştır. Bu yüzden ikili 

eğitim sistemi etkili bir araçtır ve bu sistem genç işsizliği oranlarını düşük tutarken 

nitelikli çalışan arzını istikrarlı şekilde sağlayacaktır. Ancak nitelikli mesleki ikili sistem 

için de öğreticilerin niteliklerinin artırılması, yenilikçi yöntemler, yüksek kalitede altyapı 

vb. faktörler gereklidir. 

- Mesleki ve ikili eğitim sisteminin okuldan iş hayatına geçiş arasında köprü 

kurmasıyla işgücü piyasasındaki arz ve talep dengesi kurulmaya başlanabilir. Bu 

yapılırken yeni teknolojiler ve eğitim teknikleri de kullanılmalı ve üye ülkeler bu konuda 

çabalamalıdırlar. 

- İş deneyimleri, yüksek kalitede mesleki eğitim-öğretim ve gençlerin 

niteliklerini artıracak şekilde olmalıdır. Adaletli staj olanakları, kamuda gönüllü 

faaliyetler gibi aktiviteler gençlerin sosyalleşmesini ve profesyonel tecrübe edinmelerini 

sağlar.  

- Sosyal ortaklar, istihdam servisleri, eğitim-öğretim kurumları, işverenler, 

STK’lar ve özellikle öğrenci ile genç örgütleri gibi yerel, bölgesel ve ulusal tarafların 

sürece katılımı genç istihdamını artırmak için gereklidir.  İstihdam büroları, işgücü 
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piyasasında önemli bir role sahip olup sıkı kalite standartlarına ve bu standartların yetkili 

otoritelerce kontrol edilmelidir.  

- Genç işsizliği probleminin çözümü için genç paydaşlar ile iş birliği halinde 

kısa, orta ve uzun vadeli önlemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Genelde uzun dönemli 

çözümler kısa dönemli çözümler gibi gösterilmektedir. Kısa dönemde krizin etkilerini 

hafifletecek işgücü piyasasında yaşanabilir bir gelir hedefi gibi çözümler bulunmalıdır.  

- İlgili tüm sosyal tarafların konuya daha çok destek vermeleri, yüksek kalitede 

sürdürülebilir istihdam için gençlerin kapasitelerini ortaya çıkaracak eğitim ve teşvikleri 

ortaya çıkaracaktır.  

- Eğitim-öğretime yatırım, iş yaratılması, çıraklık programları ve teşvikler en az 

beş yıl yürütülmesi gereken ve tüm tarafların katılımıyla başarılabilecek, genelde hem 

orta hem uzun dönemli önlemlerdir. İkili sistemin kurulması, çıraklık, iş üstünde eğitim 

ve genç kişilerin işgücü piyasası ile bütünleştirilmesi gibi uzun vadeli sorumluluk 

gerektiren programlar ise uzun dönemli önlemlerdendir. 

- İkili sistemin olduğu üye ülkelerde alternatif çıraklık programları olmalıdır. 

Böylece, özellikle 18 yaş altı çıraklık yapamayan kişilere genç güvencesi kapsamında 

mesleki eğitim sağlanabilir. İkili sistemin olmadığı ülkelerde ise adımlar sistemlere 

uygun şekilde atılmalıdır.136 

2.6.3. Genç İşsizliği ile Mücadele için Avrupa Eylemi  

27-28 Haziran 2013 Konsey toplantısı sonucunda, Avrupa Konseyi’nin, Avrupa 

refahında önemli yeri olan genç istihdamının önemini kabul ettiği “Genç İşsizliği ile 

                                                           
136 European Parliament, “European Parliament Resolution of 11 September 2013 on 

Tackling Youth Unemployment: Possible Ways Out “(2013/2045(INI)) (2016/C 093/10), 

(11/09/2013), s.75.  
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Mücadele için Avrupa Eylemi (European Action to Combat Youth Unemployment)” 

kabul edilmiştir. Bu Eylem Planı’nda sosyal hakların teşviki ve Birlik içindeki sosyal 

dengesizliklerin üzerine eğilmek konularında uyarılar yapılmıştır. Özellikle kriz 

zamanlarında genç istihdamında iş kalitesinden ve çalışma haklarından ödün 

verilmemelidir. Tek pazar hizmetleri ve dijital ekonomiyi güçlendirmek, STK’ların 

ilgisini artırmak, küçük işletmelerin desteklenmesi, ekonomik çevrenin iyileştirilmesi 

gerektiği vurgulanmış; uzun dönemde bu problemle baş etmenin çaresinin sürdürülebilir 

ekonomik büyüme olduğu belirtilmiştir. Gençlere odaklanan önlemler önemlidir ancak 

güçlü, rekabetçi ve modern ekonomilere güvenilmelidir. Aylıkların, çalışma ve diğer 

sosyal haklar konusunda sınırlar arası engellerin çıraklık, stajyerlik vb. uygulamalar için 

kaldırılması işgücü piyasasındaki arz ve talep dengesinin sağlanması açısından önemlidir. 

Ayrıca üye ülkeler ve Komisyon, nitelikli işgücünün piyasaya erişimini kısıtlayacak 

beyin göçünü de engelleyici tedbirler almalıdır. Bu kişilerin ülkelerinde veya en azından 

Birlik içinde kalmaları ekonomik gelişim ve sürdürülebilir büyüme için önemlidir.137  

2.6.4. Genç İstihdam Girişimi  

Genç İstihdam Girişimi (Youth Employment Initiative-YEI), genç işsiz 

oranlarının %25’ten fazla olduğu bölgelere ve 25 yaş altındaki kişilere ek destek 

sağlamak için tasarlanmış, 2012 yılında yapılandırılan, tüm üye ülkelerle ortaklığı içeren 

bir girişimdir. Ne eğitimde ne istihdamda olan NEET grubu, uzun dönemli işsiz kalan 

gençler veya iş arayan olarak kayıtlı olmayanları desteklemek amaçlıdır. YEI genellikle 

                                                           
137 Preparations for the European Council Meeting (27-28 June 2013)- European Action 

To Combat Youth Unemployment European Parliament Resolution Of 12 June 2013 On 

Preparations For The European Council Meeting- European Action To Combat Youth 

Unemployment (2013/2673(RSP). 
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çıraklık, staj, işe yerleşme ve nitelik kazandırıcı eğitime odaklanmıştır. Bu girişim, Genç 

güvencesi programlarının uygulanmasını destekleyecek temel AB finansal 

kaynaklarından biridir. 

2014-2020 dönemi için YEI bütçesi 6,4 milyar € olup bu tutarın 3,2 milyar avrosu 

Avrupa Sosyal Fonu’nundan gelmiştir. YEI eylemlerini hızlandırmak için 2015 yılında 

ön finansman çerçevesinde üye ülkelere önemli oranda fonlama (YEI bütçesinin %30 u 

kadar) yapılmıştır.138 Girişim, NUTS II düzeyinde işsizlik oranı %25 ve üstü olan tüm 

bölgelere açık olacak ve akabinde Genç Güvencesi'ni destekleyecektir. Bu girişim, 

AB’nin, genç kişiler için iş fırsatları bulmasını destekleyecek politika üretebilmesi ve 

aynı zamanda bu konuda ulusal makamlara maddi desteği sağlayabilecek bir yapı 

oluşturması sebebiyle doğmuştur. Komisyon, ulusal makamlar, sosyal ortaklar ve 

STK’ların ortaklığıyla gençlere istihdam imkânları yaratılabilir.139  

2.6.5. Genç Güvencesi  

Avrupa Komisyonu, genç işsizliği ile mücadele amacıyla üye ülkelerdeki 

reformları desteklemektedir. Bununla ilgili en önemli programlardan biri “Avrupa 2020” 

için 2010 yılından beri Komisyon’un bir stratejisi olan “Hareket Halindeki Gençlik 

(Youth on the Move)” tir. Bu program, genç işsizliğinin yüksek olduğu AB ülkelerinde 

genel eğitim, mesleki eğitim, yüksek eğitimi geliştirmek; genç çırakların hareketliliği ve 

AB ülkelerinde genç girişimcilerin işgücü piyasasına girişlerini ve işe başlamalarını 

desteklemeyi amaçlamaktadır. Hareket Halindeki Gençlik Programı ile Genç Güvencesi’ 

                                                           
138 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en (Erişim Tarihi: 

02/05/2019). 

139 Avrupa Konseyi, Çok Yıllı Finansal Çerçeve Kararları, 7-8 Şubat 2013 Brüksel, 8 

February 2013, EUCO 37/13.    

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=en


63 

ni (Youth Guarantee) uygulanması amaçlanmaktadır. Genç Güvencesi Programı ile ise 

Avusturya, Hollanda, İsveç ve Finlandiya gibi benzer ülkelerin yaklaşımlarından ilham 

alınmıştır.140    

Nisan 2013’te üye ülkelerce onaylanan “Genç Güvencesi”, genç işsizliğiyle 

mücadele için 25 yaş altı gençlerin (bir iş bulma kurumuna kaydı olsun veya olmasın) 

okuldan ayrılmalarından veya işsiz kalmalarından itibaren 4 ay içinde iyi kalitede, bir 

teklif sağlama imkanı sunmaktadır. Bu teklif kişilerin ihtiyaç ve durumlarına göre iş, 

çıraklık, staj veya devamlı eğitim olabilir.  

Genç güvencesi, genç kişilerin işgücü piyasasına girmelerini amaçlayan ve uzun 

dönem istihdam güvencesine katkısı olacak bir girişimdir. Bu kişilere, iyi kalitede iş 

teklifi, istihdam edilebilirliklerini kolaylaştıran ek yeteneklerle donatılmalarını sağlamak, 

ihtiyaç duydukları pratik destek veya iş tecrübesine sahip olmalarını sağlamak 

amaçlanmaktadır. “Genç Güvencesi” kavramı basit gözükmesine rağmen, programın 

tasarımı, hazırlanması ve uygulaması kolay değildir.  

Programda somut adımlar atabilmek için gençlerin hayatıyla ilişkisi olan yerel, 

bölgesel ve ulusal tüm paydaşların ortak taahhüdü gerekmektedir. Yapısal reformalara 

odaklanılması gerektiğinden uygulama ülkelere göre değişecektir. Bu yüzden Genç 

Güvencesi programı için tek, her ülkeye uyumlu bir program Birliğe üye ülkelerde tüm 

gençlere hitap edebilecek tek bir çözüm yolu yoktur.141 

Genç Güvencesi girişimi, genç işsizliği ile mücadele için Birlik içinde en hızlı 

uygulanan girişimlerden biri olmuştur. 2014 yılında Birliğe üye tüm ülkeler Genç 

                                                           
140 Eichhorst vd., 2013, s.15. 

141 European Parliament, “European Parliament Resolution of 11 Semptember 2013 on 

Tackling Youth Unemployment: Possible Ways Out “(2013/2045(INI)) (2016/C 093/10), 

11/09/2013, s. 75. 
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Güvencesi uygulaması için planlarını ilgili kurumların rolleriyle birlikte ortaya 

koymuşlardır. Akabinde ise Genç Güvencesi’ni İzleme Çerçevesi gündeme gelmiştir.142 

Lahusen ve arkadaşları (2013) “Genç Güvencesi”ni diğer AB politikalarıyla kıyaslayınca 

daha farklı görmektedir. Çünkü Genç Güvencesi özellikle Avrupa politikalarındaki olası 

değişiklikleri anlamakla ilgilidir.143 

Genç güvencesi programları ulusal, bölgesel ve yerel durumlar göz önüne 

alınarak, cinsiyet ve hedef gruptaki gençlerin çeşitliliğine göre belirlenmelidir. Kamu 

otoriteleri ise bu programların planlanmasından ve uygulanmasından, tüm düzeydeki 

paydaşlarla koordinasyondan sorumludurlar. 

Genç Güvencesi sistemindeki önemli hedefler şu şekildedir; 

- Üye ülkeler, gençleri kamu-özel istihdam servisleri, kariyer rehberlik 

servisleri, eğitim-öğretim kurumları ve gençlik destek örgütleri (STK’lar, gençlik 

merkezleri ve dernekler) ile iş birliğinin güçlendirilmesi vasıtasıyla sağlanan destek ve 

hizmetler hakkında bilgilendirilmelidir. İstihdamı artırmak, gençler için çıraklık ve staj 

imkânları sağlamak için işverenler ve ilgili işgücü piyasası aktörleri (istihdam servisleri, 

kamunun çeşitli düzeydeki temsilcileri, ticaret birlikleri ve gençlik servisleri) arasındaki 

iş birliği güçlendirilmelidir. 

- Sosyal ortaklar (STKlar, gençlik örgütleri vb.) gençleri hedefleyen tüm 

programların tasarımı ve uygulanmasında aktif rol oynamalıdır ve çıraklık-staj 

programları geliştirmek için onların öncülüğündeki girişimler teşvik edilmelidir. Sosyal 

ortakların ihtiyaç analizleri özellikle farkındalık artırma faaliyetleri için önemlidir.    

                                                           
142 EC, “EU Youth Report 2015”, s. 38. 

143 Lahusen v.d., 2013, ss. 300-309. 
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- Sosyal dışlanma, yoksulluk gibi engellerle karşılaşan korunmasız gençler ve 

NEET grubu gibi kırılgan gruplara özel stratejiler geliştirmek ve onların engellilik, 

yoksulluk, azınlık olmak, düşük eğitim düzeyi gibi özellikleri dikkate alınmalıdır.  

- Okuldan erken ayrılan düşük eğitimli gençlere onların ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek ve eksik taraflarını karşılayabilecek yeniden eğitime dönüş programları veya 

ikincil eğitim olanakları teklif edilmelidir. Yetenek ve eğitimin geliştirilmesi amaçlı Genç 

Güvencesi programı çerçevesinde yapılan eylemler var olan yetenek uyumsuzluklarını ve 

emek talebi ihtiyaçlarının (özellikle yeşil ekonomi, bilgi iletişim teknolojileri-BİT ve 

sağlık sektörlerinde) ortaya çıkarılmasına yardım etmektedir. 144 Avrupa’da yeşil 

ekonomi, sağlık ve sosyal bakım, BİT gibi bazı sektörler yüksek istihdam potansiyeli olan 

alanlar olarak tanımlanmıştır.145 Özellikle BİT alanında gerekli kalifiye işgücü eksikliği 

olduğundan, programlarda BİT yeteneklerini geliştirici çabalar olmalıdır. Kişisel bilgi ve 

beceriler, BİT müfredatı ile donatılmalı, standartlara uyan sertifikalar sağlanmalı ve bu 

durum uluslararası karşılaştırılabilir göstergelerlelerle izlenmelidir.  

- Gençlerin istihdam olasılıklarını artırmak için ücret dışı emek maliyetleri 

azaltılmalıdır. Bu kişilere yeni fırsatlar tanımak için iyi tasarlanmış çırak, stajyer veya iş 

yerleştirmeleri gibi istihdam teşvikleri kamu kurallarıyla uyumlu olarak kullanılmalıdır. 

Gençlerin kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek için okullar ve mesleki eğitim kurumları 

girişimcilik kurslarıyla desteklenmelidir. EURES gibi AB içinde çalışma ve taşınmayı 

teşvik eden hizmetler ve programlar vasıtasıyla farklı bölgelerdeki stajyerlik, çıraklık ve 

                                                           
144 EC, Proposal for a Council Recommendation On Establishing a Youth Guarantee, 

2012/0351 (NLE), Brussels, SWD (2012) 409 final. 

145 ILO, “Global Employment Trends for Youth 2013, A Generation At Risk”, 

Cenova, s.61.  
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iş teklifleriyle gençlerin hareketliliği teşvik edilmelidir. Bu kapsamda Birliğin başka bir 

yerinde iş bulan gençlerin çevrelerine uyumuna destek olunmalıdır. 

-  İstihdam servisleri ve mikro finans sağlayıcılarıyla iş birliği yoluyla başlangıç 

destek hizmetleri artırılmalıdır. İstihdam servisleri, gençleri destekleyen diğer ortaklar ile 

kişiselleştirilmiş rehberlik ve eylem planı tasarlamalıdır. Ayrıca, genç kişiler için 

istihdam servislerine kayıt ve kayıtlı havuzu oluşturmak hedeflenmelidir.146  

Programı uygulamak için 2014-2020 dönemi için Avrupa Sosyal Fonu’na ek 

olarak özellikle genç işsizliğinin %25’i geçen bölgeler için ek 6 milyar avroluk bütçe 

ayrılmıştır.147  

Güvencenin maliyet-faydasına bakıldığında ise her ne kadar ülkeler tam olarak 

programlarını nasıl uyguladıklarını açıklayana kadar kesin rakamlar belli olamasa da 

programın faydaları maliyetinden daha fazladır. Genç Güvencesi programlarının avro 

bölgesinde tahmin edilen maliyeti 21 milyar avrodur. Bununla beraber, bu konuyla ilgili 

hareketsizliğin maliyeti 153 milyar avro olarak daha fazladır. Genç güvencesini 

gerçekleştirmek için ulusal bütçelerde geleceğin maliyetinden kaçınmak için genç 

istihdamına öncelik verilmelidir. AB, bu programlardaki ulusal harcamaları Avrupa 

Sosyal Fonu ve Genç İstihdam Girişimindeki 6 milyar avro ek kaynakla 

tamamlayacaktır.148  

                                                           
146 EC, Proposal for a Council Recommendation On Establishing a Youth Guarantee, 

2012/0351 (NLE), Brussels, SWD (2012) 409 final. 

147 ILO, “Global Employment Trends for Youth 2013, A Generation At Risk”, Cenova, 

s. 67. 

148 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en (Erişim Tarihi: 

04/05/2019). 
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2.6.6. AB Genç Stratejisi  

2009 yılında Konsey, AB Gençlik Stratejisi olarak da bilinen “Gençlik Alanında 

Avrupa İş Birliği için Yenilenmiş Çerçeve’yi onaylamıştır.149 AB Gençlik Stratejisi (EU 

Youth Strategy) ile üye ülkelerin gençlik politikaları için tüm sorumluluklarının yanında, 

2010-2018 yılları için AB Bakanlarınca onaylanan bir iş birliği çerçevesi çizilmiştir. 

Strateji’nin eğitim ve iş piyasasındaki genç kişilere daha fazla ve eşit fırsatlar sağlamak 

ve gençlerin topluma aktif olarak katılmasını teşvik etmek gibi iki temel hedefi vardır. 

Bu hedeflere, formel olmayan öğrenmeyi teşvik, katılım, istekli aktiveteler, genç 

çalışması, bilgiyi hedefleyen özel genç girişimleri ve tasarım, uygulama ve eğitim, 

istihdam, sağlık gibi eylemler ile değerlendirme politikaları dikkate alınarak sektörler 

arası kaynaştırma gibi ikili bir yaklaşımla erişilmeye çalışılacaktır. 2010-2018 AB 

Gençlik Stratejisi ile eğitim-öğretim, istihdam-girişimcilik, sağlıklı-iyi olma, katılım, 

istekli aktiviteler, sosyal içerme, gençlik-dünya ve yaratıcılık-kültür gibi sekiz alanda 

girişimler teklif edilmiştir.150   

2.6.7. Çıraklık İçin Avrupa İttifakı  

İş tabanlı öğrenmenin başarılı bir çeşidi olan çıraklık, eğitimden işe geçişi 

kolaylaştırmaktadır ve kanıtlar mesleki eğitim ve çıraklık sisteminin güçlü olduğu 

ülkelerde genç işsizliği oranlarının düşük olduğunu göstermektedir. Çıraklıkta, sırayla 

firma ve okul temelli eğitim uygulanmakta ve kişiler ulusal olarak öncelik verilmiş 

                                                           
149 EC, “EU Youth Report 2015”, s. 19. 

150 http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm (Erişim Tarihi: 

07/05/2019). 

http://ec.europa.eu/youth/policy/youth_strategy/index_en.htm
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yeteneklere resmi olarak yönlendirilmektedir. Genelde işveren ve çırak arasında bir 

sözleşme ve çalışma sebebiyle verilen bir ücret olmaktadır.151  

İşte, Genç İstihdam Paketinde açıklandığı üzere “Çıraklık için Avrupa İttifakı” 

(European Alliance for Apprenticeships-EAfA) çıraklığın kalite ve arzını artıracak iş 

bazlı öğrenmeye karşı zihniyeti değiştirmeye yardım edecektir. Bu İttifak, yüksek 

kalitede çıraklık tipi öğrenmenin, mesleki eğitimde iş bazlı öğrenmede mükemmeliyet ve 

ikili eğitimde ulusal ortaklıkların geliştirilmesi için üye ülkeler, sosyal ortaklar, 

Komisyon ve ilgili diğer faktörleri bir araya getirecektir. 2 Temmuz 2013’te kurulan 

İttifak, bu konuda özel sektörün harekete geçirilmesi ve yüksek kalite çıraklık ve iş bazlı 

öğrenmede arz ve talebe yeni bir itici güç verilmesi için bir fırsattır. Bu vesileyle 

işletmeler, büyük bir havuzdan çıraklık için potansiyel adaylara erişebilecek ve gelecek 

için yüksek nitelikli işgücü yaratabilme imkânı bulacaklardır.152 2013 yılından beri 

Çıraklık için Avrupa İttifakı özel sektörden destek almıştır.153 

Bu İttifak, hükümetleri işletmeler, sosyal ortaklar, odalar, mesleki eğitim 

sağlayıcıları, bölgeler ve gençlik örgütleri, düşünce kuruluşları gibi paydaşları bir araya 

getiren tek platformdur. Çıraklığın kalite, arz ve imajını güçlendirmek temel amaçtır. 

Komisyon ve Avrupa Sosyal Ortakları (ETUC, BusinessEurope, UEAPME ve CEEP) 

                                                           
151 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en (Erişim Tarihi: 

04/05/2019).  

152 EC, “Working Together For Europe's Young People, A Call To Action On Youth 
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153 EC, “Draft 2015 Joint Report Of The Council And The Commission On The 

Implementation Of The Renewed Framework For European Cooperation In The Youth 

Field (2010-2018)”, 15.9.2015, COM (2015) 429 Final, ss. 2-5. 
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arasındaki ortak bildirim ile İttifak faaliyete geçirilmiş, ardından ise AB ülkelerince 

Konsey Deklarasyonu yayınlanmıştır.  

EAfA, işgücü piyasasındaki yetenek arz ve talebindeki uyumsuzluğu azaltırken 

genç istihdamını teşvik etmekte ve Genç Güvencesi amaçlarını da desteklemektedir. 

Çıraklık imkânları sağlayan şirketler tam yetenekli işçi istihdamı veya çıraklık süresince 

yatırımlarından büyük ihtimalle net kar elde edeceklerdir. Aynı zamanda, mesleki 

istihdam öğrencileri ve çıraklar profesyonel çevrede önemli işyeri yeteneklerini 

öğrenecek, gelecekte istihdam edilebilir olacaklardır. Yani sonuç olarak, öğrenciler, 

şirketler ve genel olarak tüm toplum için kazan-kazan durumu olacaktır. 

İttifak vasıtasıyla ülkelere arası hareketlilik artırmıştır. Aynı zamanda EFTA ve 

AB’ye aday ülkeler ve büyük bir paydaş kitlesi de bu sisteme dâhildirler. Bu girişim, iş 

birliği, ağlar ve iyi uygulama örneklerine erişimi kolaylaştırmıştır. Ayrıca, Cedefop ve 

Avrupa Eğitim Vakfı bu konuda stratejik uzman ortaklığı yapmışlardır. İttifak, çıraklığın 

faydalarının farkındalığının artırılmasına önemli ölçüde katkı yapmıştır.154 

2.6.8. Diğer Önemli Önlemler 

Genel olarak AB, genç kişilerin istihdamı, istihdam edilebilirlikleri ve sosyal 

içermelerini özellikle işler, büyüme ve yatırım gündemiyle Avrupa 2020 Stratejisi ve 

Erasmus+, ESF ve YEI gibi girişimlerle desteklemektedir. Ayrıca, AB eğitim ve işgücü 

piyasasında gençler için daha çok ve eşit fırsatlar yaratmak ve aktif vatandaşlık, sosyal 

içerme ve tüm gençler için dayanışma gibi resmi maddeler ile üye ülkelerin eylemlerini 

desteklemekte ve koordine etmektedir. AB kaynaklı Erasmus + programı genç çalışması, 

iş birliği ve demokratik hayata katılım konularında tamamlayıcı olacaktır. Avrupa Sosyal 
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22/12/2019). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en
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Fonu ve Genç İstihdam Girişimi gibi diğer araçlar gençleri işgücü piyasasına dahil etmek 

ve onların insan kaynağını geliştirmek için kaynak sağlayacaktır. 2014-2020 dönemi için 

Avrupa Sosyal Fonu’ndan 27 milyar avro eğitime harcanacaktır. Gençler ayrıca indirekt 

olarak yaklaşık 11 milyar avrosundan da ASF’nin istihdam hizmetlerinin 

modernizasyonu, bağımsız çalışma teşvikleri vb. kapsamında faydalanabilecektir.155 

Komisyon, genç iş arayanların iş bulmalarına yardımcı olacak EURES sistemi adı 

altında bilgi paylaşmayı amaçlayan bir sistem de geliştirmiştir.156 Bu amaçla kurulan 

EURES (Your First EURES Job-YfEJ) programı ile 18-30 yaş arasındaki gençlere AB 

ülkelerinde iş bulabilmeye yardım edecek bir program geliştirilmiştir. Bu program bilgi, 

istihdam, eşleştirme ve iş yerleştirmede finansal destekleri birleştirmektedir.157 Bu 

vasıtayla en az 5000 genç “Senin İlk EURES İşin (Your First EURES Job) girişiminden 

faydalanacak, diğer bir AB ülkesinde bu vasıtayla iş bulabilecektir.158  

AB’nin genç işsizliğiyle baş etmek için 2014 öncesi özellikle yapısal fonların 

yeniden programlanması ve Avrupa Yatırım Bankasından “Büyüme ve İşler Sözleşmesi” 

kapsamında 60 milyar avroluk kaynak tam olarak kullanılmıştır. Ayrıca 16 milyar avroluk 

kaynak ise gençlerin ve KOBİ’lerin kullanımı için ayrılmıştır.159 

                                                           
155 EC, “Draft 2015 Joint Report Of The Council and The Commission On The 

Implementation Of The Renewed Framework For European Cooperation In The Youth 

Field (2010-2018)”, 15.9.2015, COM (2015) 429 Final, ss. 2-5. 

156 EC, “EU Youth Report 2015”, s. 11. 

157 EC, “EU Youth Report 2015”, s. 40. 

158 Avrupa Konseyi, Çok Yıllı Finansal Çerçeve Kararları, 7-8 Şubat 2013 Brüksel, 8 

February 2013, EUCO 37/13    

159 Preparations for the European Council Meeting (27-28 June 2013)- European Action 

To Combat Youth Unemployment European Parliament Resolution Of 12 June 2013 On 
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2014 yılında üzerinde anlaşılan Çerçeve’ye göre, genç kişiler istihdam 

edilebilirliklerini artırmak için güvenli ve adil koşullarda yüksek kaliteli iş deneyimi 

kazanabilirler.160  2016-2018 döneminde, gençler için çerçeve iş birliği ile amaç özellikle 

dışlanma riskiyle karşılaşan daha farklı gençleri güçlendirmek olmuştur. Bu gençlerin 

kaliteli işler bulmalarına ve sosyal yaşama katılımlarına yardım etmek amaçlanmıştır.161 

2016-2018 dönemi genç iş birliğinde eşit eğitim, iş ve katılım fırsatları ön planda 

olmuştur. Çerçevenin uygulanmasında şu unsurlar öncelikli olmuştur; 

- Tüm genç kişiler için Avrupa değerlerinin dikkate alınarak sosyal içermenin 

artırılması  

- Avrupa’nın demokratik ve sivil yaşamına tüm gençlerin daha güçlü şekilde 

katılımı 

- Gençlikten yetişkinliğe özellikle işgücü piyasası entegrasyonuna daha kolay 

geçiş.162 

Gençlik politikalarını önemseyen AB’de ayrıca Avrupa Konseyi tarafından 

Strazburg ve Budapeşte’de iki adet Avrupa Gençlik Merkezi, Gençlik Genel Müdürlüğü 

bünyesinde açılmıştır.163  

                                                           

Preparations For The European Council Meeting (27-28 June 2013)- European Action To 

Combat Youth Unemployment (2013/2673(RSP) 

160 EC, “EU Youth Report 2015”, s. 40. 

161 EC, “Draft 2015 Joint Report Of The Council And The Commission On The 

İmplementation Of The Renewed Framework For European Cooperation İn The Youth 

Field (2010-2018)”, 15.9.2015, COM (2015) 429 Final, s. 2. 

162 EC, “EU Youth Report 2015”, s. 15. 

163 Wallace, 2009, s. 455. 
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2.6.9. Bazı AB Ülkelerinde Genç İşsizliğine Karşı Alınan Önlemler 

AB ülkelerinde genç istihdamını artırmaya yönelik olarak bahsedilen öncelikleri 

kapsayan çok çeşitli önlemler alınmıştır. Örneğin gençlerin işgücü piyasasına dahil 

edilmesini teşvik eden bazı uygulamalar getirilmiştir. Avrupa Komisyonu 2010 yılı 

sonunda girişimleri için bankalardan kredi almakta zorlanan gençlere yönelik 100 milyon 

avro bütçeli bir program geliştirmiştir. İrlanda’da 2011 yılında yeni üniversite mezunu 

gençlerin işe alımında maaşlar devlet katkılı ödenmiş, böylece gençler için 2000 yeni iş 

alanı oluşturacak bir program uygulanmıştır. Polonya’da gençleri istihdam eden şirketlere 

alınan kişi sayısı, süre vb. farklı koşullara bağlı olarak devlet desteği sağlanmış; işgücü 

piyasasının ihtiyacı olan alanlarda nitelik eksiği olan gençlere 12 aylık kurslar 

düzenlenmiştir. Estonya’da gençlerin iş arama süreçlerini ortak çaba ve deneyimleri 

paylaşarak kolaylaştıracak işsiz genç klüpleri oluşturulmuştur. Yarı zamanlı çalışanların 

giderek arttığı Almanya’da bir pozisyon iki çalışana verilmekte, böylece kişiler hem iş 

aramayı sürdürebilmekte hem de maaş alabilmektedirler. İsveç’te ise 26 yaşına kadar 

gençlerin istihdamında sosyal güvenlik katkıları azaltılmıştır.164 İrlanda’da işe 

yerleştirme programları, Belçika ve Fransa’da eğitim-istihdam teşviki, Yunanistan, 

Malta, İtalya, Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinde eğitim ve iş arama destekleri 

uygulanmaktadır. Doğu Avrupa ülkelerinde istihdam teşvikli eğitim, kısa süreli çalışma, 

iş arama desteği gibi pek çok uygulama vardır. 

Bu kapsamda genç işsizlik oranlarının görece olarak Birlik ortalamasından yüksek 

gözüktüğü Akdeniz ülkelerinde özellikle kriz sonrası alınan önlemlerin bazıları aşağıdaki 

gibidir; 

                                                           
164 Balan, 2012, ss. 329-330. 
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İspanya: 2009 yılında Kamu İstihdam Hizmeti tarafından sağlanan yardımlar 

artırılmıştır.165 2007-2008 finansal krizi sonrası İspanya’nın işgücü piyasasında yaptığı 

en önemli değişiklikler 2012 yılındaki reform paketiyle olmuştur. Bu pakette, genel 

olarak firmaların iç esnekliklerini artıracak firma düzeyindeki anlaşmalar, sektöre veya 

bölgeye giriş-çıkış kolaylıkları ile ücret ve çalışma şartlarında tek yönlü düzenlemelere 

yer verilmiştir. Genel olarak reform paketi, firmaların esnekliği, ikiliği önleme ve aktif 

işgücü piyasası politikalarını artırmak olmak üzere üç ana sınıfı içermiştir. Firmaların 

esnekliği, toplu sözleşmelerle sektör veya bölge düzeyinde anlaşmaların 

önceliklendirilmesi, toplu anlaşmalardan çıkma kolaylığı, yarı zamanlı sözleşmelerin 

esnekleştirilmesi vb. unsurlar içermektedir. Kalıcı işçilerin işten kovulma maliyetleri yıl 

başına 45 günden 33 güne indirilmiştir. Özellikle gençleri istihdam eden küçük firmalar 

için özel bir sözleşme türü getirilmiştir. ALMP, eğitimsiz gençler için firmalarda eğitim 

verilmesi için teşvik, işe yerleştirme gibi önlemleri içermiştir.166 Yapılan anlizlerde bu 

reformun istihdamı artırdığı ve genç işsizliğini azalttığı bulunmuştur. Bununla birlikte 

reform, ortalama çalışma saatini azaltmış ve gönülsüz yarı zamanlı çalışmayı artırmış 

gözükmektedir. Yarı zamanlı sözleşmelerin esnekliğinin artırılması bu sonuçta etkili 

olmuştur.167 

                                                           
165 Niall O’Higgins, “The Impact Of The Economic And Financial Crisis On Youth 

Employment: Measures For Labour Market Recovery In The European Union, Canada 

and the United States”, ILO Youth Employment Programme, ILO Working Papers, 

2010, Sayı. 70. 

166 Ara Stepenyan ve Jorge Salas, “Distributional Implications of Labor Market Reforms: 

Learning from Spain’s Experience”, IMF Working Paper, 2020, s. 7. 

167 Stepenyan ve Salas, 2020, ss. 19-20. 
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İtalya: 2010 yılında çıraklığın hükümet, yerel yönetimler ve sosyal taraflar 

arasında kabul görmesiyle ilgili anlaşma ile gençlerin işgücü piyasasına girişlerini 

kolaylaştırmak, tüm çıraklara yeterli eğitimi sağlamak ve iş üstünde eğitim 

programlarıyla profosyonel gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 2011 yılında, 

çıraklık için farklı sözleşme türlerini tanımlayan, asgari eğitim içeriği ve standartlarını 

belirleyen düzenleme yürürlüğe girmiştir. 2013 yılında ise özellikle genç istihdamını 

teşvik eden düzenleme yürürlüğe girmiştir. Ayrıca gençlerin potansiyellerini ortaya 

çıkaracak daha iyi ve etkili eğitim çerçevesini tanımlamak için Eğitim Rehberi 

çıkarılmıştır.168 PARI Programı ise iş arama yardımı ve eğitim olanakları sağlayarak 

dezavantajlı gruplara erişimi sağlamaktadır.169 

Portekiz: 1997'den beri yürürlükte olan çıraklık önlemleri, Ocak 2009'da yeniden 

düzenlenmiş ve çeşitli değişikliklerle programa erişim ve katılım genişletilmiştir. 

Program, 16-35 (daha önceden üst yaş limiti 30 idi) yaş arası gençlere açık olup önceden 

9 ay olan faydalanma süresi 12 aya çıkarılmıştır.170 2013 yılındaki 76/2013 sayılı 

düzenleme ile belirli süreli iş sözleşmelerinin süresi uzatılmıştır. 2014 yılındaki 166/2014 

sayılı yasa ile gençlerin işgücü piyasasına hızlı ve kolay entegrasyonu ve yerel 

yönetimlerdeki iş stajlarıyla niteliklerini artırmaları, profosyonel tecrübelerinin 

artırılması, yeni eğitimleri teşvik etmek, NEET grubunda aktif olmayan gençlerle 

iletişimin teşviki amaçlanmıştır. AB Genç Garantisi Uygulama Planı ile gençlerin 

eğitimlerini bitirmelerinden veya işsiz kalmalarından sonra, gençlere 4 ay içinde bir iş, 

eğitim veya staj fırsatı verilmesi amaçlanmıştır. Düşük eğitimli gençler için iş pratiği 

                                                           
168 ILO, YouthPol e-analyses, http://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/f?p=30850:1001::::::, 

(Erişim Tarihi: 03/08/2020) 

169 O’Higgins, 2010, s. 52. 

170 O’Higgins, 2010, ss. 51. 

http://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/f?p=30850:1001
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yapacakları fırsatların verilmesinin teşvikine öncelik verilmiştir. İşsiz gençlerce 

projelendirilen bağımsız çalışma veya mikro işletme projeleriyle yeni işletmelerin ve 

gençlerin desteklenmesi amaçlanmıştır. 171 

Yunanistan: 2009 Nisan ayında, İstihdam Bakanlığı işleri koruyan ve iş yaratımını 

zenginleştiren "Anti-kriz Eylem Planı"nı açıklamıştır. Hassas gruplara özel çaba 

gösterilmesi kararlaştırılmıştır. Eylem planı kapsamında, genç kişiler için tasarlanan yeni 

sübvansiyonlu istihdam programı tanıtılmıştır. Sübvansiyonlar ayrıca genç işsizleri 

istihdam eden işverenlere de verilmiştir. Kamu İstihdam Hizmetleri (PES) ve diğer 

aktörler okuldan erken ayrılan genç kişiler ve genç girişimciler için özel eğitim 

programları düzenlenmiştir.172 3986/2011 sayılı “2012-2015 Orta Dönem Mali 

Stratejisi’nin Uygulanması İçin Acil Önlemler” düzenlemesi ile belirli süreli sözleşmeler 

ve çalışma saatleri yönetimi üzerinde durulmuştur. Özellikle iş tecrübesi kazanmak 

isteyen gençlerin lehine olacak şekilde belirli süreli sözleşmeleri düzenleme üzerinde 

durulmuştur.173 

Yunanistan’da genç istihdamını direkt etkileyen ve ulusal bütçe kıstasları ile 

şartları belirlenen programlar şu şekilde sonuçlanmıştır: 

- Sigorta ve diğer çalışan haklarının eksikliği gibi bazı özellikler, daha önce 

denenen STAGE gibi programların tekrarı olarak sonuçlanmış ve ucuz sigortasız 

işgücünü ortaya çıkarmış ve toplum, işçiler, sendikalar vb. tarafından eleştirilmiştir. 

                                                           
171 ILO, YouthPol e-analyses, http://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/f?p=30850:1001::::::, 

(Erişim Tarihi: 03/08/2020) 

172 O’Higgins, 2010, ss. 50. 

173 ILO, YouthPol e-analyses, http://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/f?p=30850:1001::::::, 

(Erişim Tarihi: 03/08/2020) 

http://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/f?p=30850:1001
http://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/f?p=30850:1001
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- Net asgari sosyal korumanın olmaması sebebiyle işgücünde verimli olacak 

genç bilim insanlarının yurt dışına göçü artmıştır. 

- Politika ve önlemlerdeki tutarlılık eksikliği, eylemlerin bölünmesi, yetersiz ve 

tamamlanmamış bilgi mekanizmaları, şeffaflığın az olması ve artan bürokrasi vb. zayıf 

unsurlar, planlanan önlemlerin etkinliğini azaltmakta, eşit fırsatların sunulması için ciddi 

engeller oluşturmaktadır.174 

Genç işsizliğini önlemeye yönelik nakit temelli programları Yunanistan ve 

Portekiz arasında kıyaslayan bir çalışmaya göre, Portekiz’de daha önceki ALMP 

programlarının tasarımında birtakım sınırlamalar getirilmiş ve genç işsizlik ile NEET 

oranlarında belirgin düşüşler olmuştur. Portekiz’in aksine Yunanistan’da ise işgücü 

piyasası genişlemesine rağmen genç işsizlik oranları fazla düşürülememiştir. Portekiz 

kriz öncesi de zaten programlanmış olan reform programını tutarlı şekilde uygulamış, 

politika paketleri duruma göre güncellenip daha uygun hedefleri içermiştir. İlgili hedefler 

ülke çapında tartışılmış ve sosyal tarafların katılımıyla ulusal düzeyde kabul edilmiştir.175 

Genel olarak genç işsizliğine karşı ülkelerin aldıkları önlemlere bakıldığında, özel 

grupların ihtiyaçlarına göre hedefler, sıkı iş araştırma gereksinimi, hizmetlerin kapsamlı 

koşulları; işgücü piyasası ihtiyaçları ile daha iyi uyum, çalışan ve işveren örgütlerinin 

hükümet kadar sürece daha çok dahil olması gibi unsurlara odaklanıldığı 

                                                           
174 Aikaterini Apostolidou, “Active Labor Market Policies Agaınst Youth Unemployment 

In Tımes Of Austerity: The Case Of Greece”, IJASOS- International E-Journal of 

Advances in Social Sciences, 2015, Cilt 1, Sayı 3, ss. 434-435. 

175 Konstantinos Kougias, “Youth-oriented Active Labour Market Policies and Economic 

Crisis: Explaining Policy Effort in Greece and Portugal”, International Social Security 

Review, Ekim-Aralık, 2019, Cilt. 72 Sayı 4, s. 99. 
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görülmektedir.176 Bu kapsamda Ek 6’daki O’Higgins (2010) çalışmasında, AB 

ülkelerinde genç işsizliği problemine karşı ne gibi önlemler alındığı özetlenmiştir.  

2.7. Genel Değerlendirme 

2007-2008 finansal kriziyle birlikte tüm dünyada genç işsizlik oranları artmıştır. 

Dünyanın en güçlü ekonomik birliği olan AB ülkelerinin çoğunda da bu durumun 

derinleştiği görülmektedir. AB üye ülkelerinden İspanya’da kriz öncesi duruma kıyasla 

kriz sonrası genç işsizlik oranları %24,1 oranıyla çok yüksek oranda artmış, 

Yunanistan’da da artış oranı %16 larda olmuştur. Almanya, Avusturya ve Hollanda ise 

AB’de kriz sonrası en düşük genç işsizlik oranlarına sahip ülkeler olmuştur.  

Ekonomik ve Parasal Birlik üyesi ülkelerin durumuna bakıldığında ise özellikle 

2007-2008 finansal krizi ve devlet borç krizleri sonrasında bu ülkelerde genç işsizlik 

oranlarının keskin şekilde yükselmeye başladığı görülmüştür. AB ortalaması olarak genç 

işsizlik oranı 2013 yılında %24,5 ile en yüksek değerine çıkmıştır. 2013 yılından sonra 

tüm AB ülkelerinde bu oranlar düşmeye başlamıştır. EPB üyesi ülkelerdeki genç işsizlik 

oranının diğer AB ülkelerindeki gibi yüksek, ama onlara göre hafif daha yüksek olduğu 

görülmüştür.  

AB’de genç işsizlik sorununun gündeme gelmesinden itibaren genç işsizliğinin 

nedenleri, politikaları, sonuçları vb. unsurlar çeşitli şekillerde tartışılmaktadır. AB’de de 

nitelik eksiklikleri, geçici istihdam şekillerinin yaygın olması, ülkelerin ekonomik 

durumları, işgücü piyasasının yapısı, konjonktürel dalgalanmalar vb. unsurlar genç 

işsizliğinin nedenleri olarak gösterilmektedir. Ama bu sorunun çözümü için Birlik 

düzeyinde ortak bir gençlik politikası üretilmemiştir. Ancak üye ülkelerin, ulusal düzeyde 

belirlenmiş, genç grubunun refahını artırıcı farklı politika uygulamaları vardır. AB üyesi 

                                                           
176 Kolev, 2005, ss. 174-175. 
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ülkelerde bu konudan sorumlu kurumların bölgesel/yerel düzeyde çok farklı olduğu 

görülmektedir. Örneğin bu çalışmanın inceleme konusu olan, genç istihdamında en 

başarılı AB örnekleri sayılan Almanya, Avusturya ve Hollanda’da koruyucu genç 

politikası rejimi uygulanmaktadır. Gençler, çocukluklarından itibaren korunmakta olup 

aileler de bu sürece dahil edilmiştir. Ayrıca gençlerle ilgili iyi yapılanmış 

kurumlar/örgütler bulunmaktadır ve STK’lar bu süreçte çok etkindir. Adı geçen ülkelerde 

gençler hem kaynak hem sorun olarak görülmekte ve buna göre her alanda gençlere 

yönelik detaylı stratejiler geliştirilmiştir. AB düzeyinde ortak bir Avrupa Gençlik 

Politikası ihtiyacı ortaya konmuş ve iş birliğine ilişkin çağrılara rağmen bu konuda fazla 

bir ilerleme sağlanamamıştır.  

AB düzeyinde genç işsizlik sorunu 1980’lerde tartışılmaya başlamış ve bütçe 

gideri olarak 1984-1985’te resmi dokümanlarda yer almıştır. 1997’de Avrupa İstihdam 

Stratejisi’ne (AİS) kadar üzerinde fazla durulmadığı söylenebilir. 1997 Lüksemburg 

Zirve’sinde bu konu özel olarak ele alınmış ve AİS ile genç işsizlik oranının düşürülmesi 

bir amaç olarak AB gündemine alınmıştır. 2001’de ise gençlerin Birlik düzeyinde 

kaderini etkileyecek olan ilk stratejik doküman olan “Gençler İçin Beyaz Kitap (White 

Paper on Youth)” yayınlanmıştır. Ayrıca “Gençler İçin AB Stratejisi- Yatırım ve 

Güçlendirme (EU Strategy for Youth- Investment and Empowering)” çalışma dokümanı 

da bu konuda önemli bir kaynak olmuştur. 2002 yılından itibaren bu sorunun Birlik 

düzeyinde daha çok gündemde tutulduğu görülmektedir. 2007-2008 küresel krizi ve 

devlet borç krizleriyle birlikte hızla yükselen genç işsizlik oranları sonucunda, bu sorunun 

üzerinde daha fazla durulmaya başlanmıştır. Birlik düzeyinde bu konudaki politika 

belirleme çabaları genelde, işgücü piyasasına giriş teşvikleri, becerilerin geliştirilmesi ve 

girişimcilik teşvikleri üzerinedir.  

Bu konuda Birlik düzeyinde sağlanan en önemli gelişmeler: AİS ve sonrasında bu 

Strateji’nin geliştirilmiş hali olan Avrupa 2020 Stratejisi, Genç İşsizliğiyle Mücadelede 
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Olası Çıkış Yolları Kararı, Genç İstihdam Girişimi, Genç Güvencesi, AB Genç Stratejisi, 

Çıraklık İçin Avrupa İttifakı’dır. Bunların yanında Avrupa Sosyal Fonu, Erasmus+, 

gençlerin iş bulmalarına yardımcı bir araç olarak EURES sistemi, 2014 yılında üzerinde 

anlaşmaya varılan Çerçeve Anlaşması gibi çeşitli araçlar genç işsizlik sorununu 

gidermeye yardımcı olan Birlik düzeyinde kullanılan diğer önemli araçlardır. 

Birliğin genç istihdamı konusunda aldığı önlemler ve belirlediği hedefler çok 

detaylı ve kapsayıcı gözükse de sosyoekonomik yapı itibarıyla AB ülkeleri arasında 

farklılıklar mevcut olduğundan dolayı bunları kabul ettirmek ve uygulamak hem zor 

olabilecek hem de uzun sürecektir. Bu yüzden gençlerin istihdamına yönelik olarak, 

öncelikle her ülkedeki kanun yapıcılar ülkelerine uygun strateji ve yol haritasını ulusal 

dokümanları vasıtasıyla netleştirmelidir. Akabinde acil olarak tutarlı şekilde genç 

istihdamını artırmaya yönelik faaliyetler kararlı şekilde başlatılmalıdır. 

Birlik genelinde genç işsizliğinin görece yüksek gözüktüğü Akdeniz ülkelerinde 

geçici istihdam sonucu işten çıkarılmaların azaltılması için geçici sözleşmelerin 

sürelerinin artırılması, şartlarının düzeltilmesi ve esnekleştirilmesi, özellikle düşük 

eğitimli gençlerin niteliklerinin artırılması, gençlere iş pratiği tecrübesi sağlanması 

önlemlerinin yaygın olarak alındığı söylenebilir. Ancak planlanan faaliyet ve eylemlerin 

tutarlı, şeffaf ve istikrarlı olması genç istihdamında başarıya ulaşmak için elzem 

gözükmektedir. Bu unsurların eksik yapıldığı Yunanistan gibi ülkelerde alınan önlemlerin 

işe yaramadığı gözükmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AB’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNİ AZALTMADA BAŞARILI OLAN ÖRNEKLER 

AB’de genç işsizlik sorununun çözümünde genelde başarılı olan ülkeler Almanya, 

Avusturya, Hollanda gibi ülkeler olduğundan bu çalışmada Almanya, Avusturya ve 

Hollanda’daki uygulamalar detaylı şekilde incelenmiştir. Bu durumun bu ülkelerde 

uygulanan esnek modeller veya başka açıdan önceden piyasada var olan sosyal modelin 

temel faktörlerini koruyarak işgücü piyasasını daha esnek yapacak girişimler mi olduğu 

irdelenmelidir.177  

Birlik içinde genç işsizliği oranlarının en düşük seyir izlediği üç ülke olan 

Almanya, Avusturya ve Hollanda’da gençlerin istihdama katılması için neler yapıldığına 

dair ayrıntılı açıklamalar şu şekildedir; 

3.1. Almanya 

3.1.1. İşgücü Piyasasında Mevcut Durum 

Avrupa Birliği’nde en düşük genç işsizlik oranına sahip ülke olan Almanya diğer 

AB üyeleri arasında dikkat çekmektedir.178 2007-2008 ekonomik krizi, Almanya’da 

birçok ülkedeki gibi çok fazla işsizlik artışına neden olmamıştır. Genç işsizlik oranları 

2005 yılı sonrası dönemde belirgin şekilde gerilemiş olan Almanya’da bu sonuç, kısmen 

işgücü piyasasına yönelik eğitimler kapsamındaki ikili eğitim (duales system) de denen 

mesleki eğitim sisteminin (vocational education and training system-vet) kısmen de geniş 

                                                           
177 Choudhry vd., 2010, s. 13. 

178 Tse vd., 2013, s. 122. 
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kapsamlı okuldan işe geçiş programlarının sonucudur.179 GSMH’deki keskin düşüş ve 

diğer dış güçlüklere rağmen işgücü piyasasını istikrarlı tutan, finansal krizden hızlı 

şekilde çıkan Almanya’nın başarısının sırrı büyük miktarda emek birikimi ve kısa dönem 

çalışma gibi çeşitli faktörlerin etkileşimidir.180 Almanya, genç işsizlik oranının düşüklüğü 

sebebiyle, genç istihdam politikasında sık sık iyi bir örnek olarak gösterilmektedir. Alman 

sistemi, okuldan çalışma hayatına geçişte ve genç işsizliği ile mücadedeki başarılarıyla 

diğer ülkeler için önemli dersler verebilecek sayısız özelliklere sahiptir.181  

Ülkede genel işsizlik oranı 2019 yılı için %3,2 (1.374.000 kişi) olmuştur. Genç 

işsizlik oranı ise aynı yıl için %5,8 (250.000 kişi) olmuştur. 15-24 yaş arasındakiler için 

1999-2019 yıllarına ait genç işsizlik oranları ise Grafik 5’de yer almaktadır. Görüldüğü 

gibi, özellikle 2005 yılından itibaren genç işsizliği oranları düşüş eğilimine girmiştir.  

Grafik 5. Almanya’da Genç İşsizlik Oranları (1999-2019) (%) 

 
Kaynak: Eurostat (17/04/2020), Ek 3’ten türetilmiştir. 

                                                           
179 EC, EACEA National Policies Platform, https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany (Erişim Tarihi: 

03/01/2019). 

180 Funk, 2013, ss. 311-312. 

181 Gündoğan,1999, ss. 63-65. 
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Almanya ne eğitimde ne istihdamda olanlar (NEET) kapsamında da düşük 

oranlara sahiptir.182 Grafik 6’da NEET kapsamında olan yani aktif olmayan gençlerin 

oranları gösterilmektedir. Buna göre, Almanya’da NEET oranlarının Birlik ortalama 

NEET oranlarından daha düşük seviyelerde olduğu görülmektedir.  

Grafik 6. Almanya ve AB’de NEET Oranları (2004-2018) (%) 

 
Kaynak: Eurostat (21/04/2020), Ek 2’den türetilmiştir. 

3.1.2. Genç İşsizliğine Yönelik İzlenen Politikalar  

Almanya, şimdilerde AB’nin en güçlü ekonomisi olarak görülmektedir.183 

Küresel krizle birlikte 2009 yılında düşen büyüme oranları ve azalan ihracata rağmen 

Almanya’da işgücü piyasaları istikrarını sürdürmüştür. Bu dönemde pek çok AB 

ülkesinin krizden derinden etkilenmesine ve işsizlik oranları çok artmasına rağmen 

Almanya çok daha az etkilenmiştir. Bu dönemde ülkedeki işgücü piyasasında bazı 

                                                           
182 EC, EACEA National Policies Platform, https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany (Erişim Tarihi: 

03/01/2019). 

183 Funk, 2013, s. 309. 
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kurumsal düzenlemeler yapılmış ve acil konularda yeni politikalar belirlenmiştir. Böylece 

Almanya, krizle birlikte ekonomik açıdan güçlü yapısını bir kez daha kanıtlamıştır.184 

Almanya’nın büyümesinin ve rekabet edebilirlik açısından diğer AB ülkelerinden 

daha güçlü olmasının temelinde yatan unsurun genel olarak “Mittelstand”185 modelinin 

uygulanması olduğu görülmektedir. Bu model ile Almanya’nın KOBİ’leri, sadece ülke 

içinde değil dünyanın pek çok bölgesinde başarılı olmuşlardır. Alman KOBİ’leri sürekli 

olarak kendilerini yenilemekte, kendi üretim ve ihracat güçlerini geliştirmek amacıyla 

yatırım yapmaktadırlar.186 Bu KOBİ’lerin çoğu, ihracat yapan, yüksek kalite ve üretim 

kapasitesi olan şirketlerdir ve Alman ekonomisine katkıları oldukça yüksek olmuştur. 

Coğrafi çeşitlilik, müşteriye yakınlık, firmaların kendi teknik yeterliliklerine güvenme ile 

firma ve çalışanları arasında karşılıklı bağlılık gibi faktörlere önem verilmektedir.187 Bu 

bağlılığın kuvvetli olmasından dolayı söz konusu modelde firma işverenleri ve 

personelinin firmanın ortak amacına hizmet etme isteği ve çabasının daha yüksek olduğu 

düşünülmektedir. 

                                                           
184 Funk, 2013, s. 318. 

185 Mittelstand Modeli: Ekonomistlerin, 20. Yüzyıldan beri genel olarak Almanya’nın 

ekonomik gelişmesinin ardında yatan sebep olarak gördükleri; Almanya, Avusturya ve 

İsviçre gibi Almancanın konuşulduğu ülke ekonomilerinde yaygın olan KOBİ 

girişimlerini ifade etmektedir. (Kaynak: Wikipedia) 

186 Terence Tse v.d., “Demystifying Youth Unemployment”, World Economics, Cilt 

14, Sayı 3, Temmuz-Eylül 2013, s. 128. 

187 Jordi Franch Parella ve Gemma Carmona Hernández, “The German Business Model: 

The Role of the Mittelstand”, Journal of Management Policies and Practices, Haziran 

2018, Cilt 6, Sayı 1, ss. 10-16. 



84 

Ayrıca Almanya’da, 2000’li yılların başından itibaren, işgücü piyasasında aylık 

ve işsizlik yardımlarında vergi indirimi sağlayan, uzun dönemde işsizlik problemine 

yardım ettiği görülen bir dizi reform yapılmıştır.188  Cahuc ve arkadaşlarının Almanya’nın 

genç istihdamındaki olumlu performansını neden Fransa’nın gösteremediğini irdeleyen 

çalışmalarında (2013), Almanya işgücü piyasasının Büyük Buhranla mücadeledeki 

başarısı dikkat çekici bulunmuş; ülkeyi vuran ekonomik şoklara karşı kritik dönemde kısa 

çalışma vb. uygulanan isabetli politikalar ve reformların (özellikle Hartz reformları) 

işgücü piyasasını geliştiren önemli faktörler olduğu belirtilmiştir.189  

Almanya’nın işgücü piyasasının etkin işlemesinde, Hartz reformları olarak bilinen 

HartzYasaları, kökleşmiş kurumsal düzenlemeleri değiştirmesi açısından önemlidir. 

Hartz Yasaları ile istihdamda koruyuculuğu azaltmak, esnek çalışma, düşük ücretle 

çalışanlara verilen teşvikler, yerel istihdam bürolarının yeniden yapılandırılması vb. 

yöntemlerle işgücü piyasasının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Bu düzenlemeler, aktif 

işgücü piyasası politikaları, genel olarak mesleki eğitim, sosyal planlar, kısa dönem 

çalışma, sübvansiyonlar, işverenlere yönelik teşvik planları, doğrudan iş yaratma 

programları, gençlere yönelik önlemleri kapsamaktadır.190 

Alman işgücü piyasası reformları, günün şartlarına uymayan işgücü piyasasının 

kısa sürede yenilenebileceğini kanıtlamıştır. Bu kapsamda Almanya’da, aktif işgücü 

piyasası politikaları için çok titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede 

değişiklikler yapılmış, etkisiz programlar düzeltilmiş, durdurulmuş veya kaynaklar daha 

etkili kullanılmıştır. Ayrıca belirli önlemlerin alınacağı zamanlar daha isabetli seçilmiştir. 

                                                           
188 Stratfor Analyses, Mayıs 2013, s. 85. 

189 Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo vd., “Youth Unemployment in Old Europe: The Polar 

Cases of France and Germany”, IZA Discussion Paper, Temmuz 2013, Sayı 7490, s. 7. 

190 Murat ve Şahin, 2011, ss. 320-325. 
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Örneğin işsiz kalmanın hemen akabindeki programlar her zaman çok etkili olmamıştır 

çünkü bu programların sıklıkla kişilerin yoğun iş arama çabasını tehdit ettiği 

görülmüştür.191  

Ücret sübvansiyonlarının pahalı bir yöntem olduğu ve ihtiyaca uygun işgücü 

talebini karşılamada yetersiz kaldığı kabul edilmektedir. Ayrıca kamuda doğrudan 

istihdam sağlayan iş yaratma programları veya benzeri düzenlemelerin piyasa 

katılımcılarını etkileyerek, onların yeniden istihdamını zorlaştırdığı görülmektedir. 

Ancak Almanya’nın uyguladığı aktif işgücü piyasası politikaları her ülkeye 

uygulandığında aynı başarı elde edilmeyebilir. Örneğin Fransa, İngiltere, İşveç ve 

Danimarka’ya ilişkin çalışmalar, düşük nitelikli gençler için yapılan mesleki eğitim 

programlarının, bu ülkelerin işgücü piyasalarını Almanya’daki gibi olumlu şekilde 

etkilemediğini göstermektedir. Bu nedenle, her ülkenin yapısına uygun farklı programlar 

hazırlanmasının uygun olacağı ileri sürülmektedir. 192 

3.1.2.1. Gençlik Politikaları 

Almanya’da işgücü piyasalarının etkin işleyişini sağlamak, işsizliği ve özellikle 

genç işsizliği azaltmak için uygulamaya konan politikalarla piyasanın tüm katılımcıları 

(kamu ve özel sektör, sivil toplum örgütleri mahalli idareler) gençlerin eğitimiyle ilgili 

olarak bir araya getirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca uygulanan politikaların başarılı olup 

olmadığı denetlenmektedir. Mevcut durumda Almanya’da genç işsizliği önlemeye 

yönelik politikalar mesleki eğitim ve çıraklık sistemi, staj imkanları, girişimciliğin 

desteklenmesi, kariyer ve rehberlik danışmanlığı, farkındalık artırma faaliyetleri olarak 

beş grupta toplanabilir. 

                                                           
191 Eichhorst vd., 2013, s.13. 

192 Eichhorst vd., 2013, s.10. 
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Mesleki Eğitim ve Çıraklık Sistemi 

Almanya’daki ikili eğitim sistemi, istihdam yaratmadaki başarısıyla düşük genç 

işsizlik oranlarına sebep faktörlerin başında gelmektedir.193 Ülkedeki tam zamanlı 

mesleki okullar, “ikili” ya da “dual sistem” adı verilen okullar olup, bu okullara katılım 

ortaöğretim düzeyinde çok yüksektir. Bunlardan öncelikli olarak tercih edilenleri ikili 

eğitim sisteminin yani yarı zamanlı mesleki okul ve yan zamanlı iş başı eğitiminin 

verildiği okullardır.194 Genel okullarda eğitimini tamamlayan gençlerin üçte ikisi ikili 

eğitim sistemine girmekte ve beşte biri tam zamanlı mesleki okula katılmaktadır.  İkili 

çıraklık sistemi okuldan işe kolay geçişin sebebi olarak da görülmektedir.195 

Bu sistemde öğrenciler haftanın bir-iki günü meslek okullarında teorik eğitime 

tabi tutulmaktayken, kalan günlerde bağlı oldukları işyerinde (staj yaptıkları) uygulamalı 

eğitime tabi tutulmaktadır ve öğrenciler aynı zamanda işçi olarak da kabul edilmekte, 

asgari ücretin altında ücret almaktadırlar. Çıraklık sözleşmeleri ile bir iş sözleşmesinin 

diğer yasal haklarından da yararlanılmaktadır. Bu sayede gençler hem yetenek 

kazanmakta hem de işgücü piyasasına girmekte avantajlı olmaktadırlar. Genelde bu 

gençler staj yaptıkları yerler tarafından işe alındıklarından (2001’de yapılan bir 

araştırmaya göre bu oran %60’tır) verilen eğitim gelecekteki işgücünü oluşturma eğitimi 

de olmaktadır.  

                                                           
193 European Economic Advisory Group- EEAG, The EEAG Report on the European 

Economy, CESifo, Munich 2016, s. 80. 

194 Murat ve Şahin, 2011, ss. 320-325. 

195 Biavaschi, C. v.d.,” Youth Unemployment and Vocational Training”, IZA Discussion 

Paper, 2012, Sayı. 6890, s. 33. 
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Farklı düzeylerde hükümet ve işveren örgütleri gibi sürecin kilit aktörleri, mesleki 

eğitimin tasarlanması ve uygulanmasında önemli rol oynamaktadırlar.196 Alman eğitim 

sistemi çalışma tecrübesi ve federal düzenelemelerle devam eden bir modeldir. 

Düzenlemelerin piyasa ihtiyaçları doğrultusunda sosyal tarafların ortak karar alma 

mekanizması çerçevesinde belirlenmesi önemli bir faktördür. Karar mekanizmasında 

olduğu gibi, ülkede ikili eğitimin maliyeti ortaklaşa olarak yerel hükümetler, işverenler 

ve eğitime katılan çıraklarca karşılanmaktadır. Sistemin okul tarafının maliyetini yerel 

hükümet karşılarken, işyerindeki eğitim maliyetini işverenler üstlenmektedir. Çıraklar ise 

niteliksiz kişiye ödenen ücretin yaklaşık %42’sini alarak yani asgari ücretten daha az 

ücret alarak bu maliyete katlanmaktadırlar.197  

Almanya, işgücü piyasası eğitimleri yönünden önemli bir örnek olarak 

görülmektedir ve 90’lı yıllarda ülkedeki mesleki eğitim sistemi teorikten ziyade pratiğe 

odaklı hale getirilmiştir. Bu sebeple gençler okuldan mezun olduklarında işe kolaylıkla 

adapte olmakta ve işgücü piyasasında zorlanmamaktadırlar.198 Yürürlükteki ikili çırak 

sistemi sayesinde okuldan işe geçiş ve gençlerin işgücü piyasası ile bütünleşmeleri daha 

iyi durumdadır. Bu açıdan gençlere verilen kamu istihdam hizmeti, gençleri daha aktif 

yapmaktadır. Bu yüzden kalıcı sözleşmeler çekici kılınmakta, gençler yeterli niteliklerle 

donatılmaktadır. Almanya’nın ikili eğitim sistemi ülkelerdeki işgücü piyasasındaki 

bölünmeleri önleyen bir faktör olarak görülebilir.199 

                                                           
196 Biavaschi, 2012, ss. 85-86. 

197 Murat ve Şahin, 2011, ss. 320-325. 

198 Dominique M. Gross, “Youth Unemployment and Youth Labour Market Policies in 

Germany and Canada”, Action Programme on Youth Unemployment, ILO Working 

Paper, 1998, s. 25.   

199 Cahuc v.d., 2013, ss. 26-27. 
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Alman modelindeki ikili mesleki eğitimi, eğitimin işleyen bir modeli olarak 

sadece istihdamı artırmakla kalmayıp üretimi de artırmakta, istikrarlı istihdam ve 

rekabetçilik olanakları sağlamaktadır. Alman sistemini örnek alan ideal tipteki ikili 

mesleki eğitim modeli aşağıdaki ön koşullara dayanmaktadır; 

1. Sistematik bir eğitim tasarlamak ve sertifikalandırmak konusunda işverenlerin 

(ve onların birliklerinin) desteği, rekabet edilebilirlik için eğitimi yatırım olarak görmek 

ve sürdürülebilir istihdam beklentilerini artırmak, 

2. Gençlerin, ticaret birliklerinin desteği, akademik eğitimin altında algılanmamak 

için, beceri edinimi karşılığında çıraklığı alt kazanımların bir evresi olarak kabul etmek,  

3. Fonlama dahil mesleki okullaşmanın temini, devlet ve/veya işverenlerce 

düzenlenecek düzenleyici çerçeve, zamanında uyum ve eğitim müfredatının işgücü 

piyasası ile ilgisini sağlamak için izleme. 

Güçlü mesleki yeterlilik sahibi olmak, gençlerin iş ortamında gerçek iş tecrübesi 

edinmeleri, gençlere iş imkanınını artırması, öğrencilerin kabiliyetlerine uygun işlerini 

bulmasını kolaylaştırması, kamu idareleri ve diğer sosyal taraflar arasında iş birliğinin 

sağlanması, standardize edilmiş mesleki nitelikler vb. özellikler Alman mesleki eğitim 

sisteminin başarılı sayılmasının nedenlerindendir.200   

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung, BMBF) mesleki eğitimin koordinasyonundan sorumludur. Almanya’da okul 

sistemi eyaletten eyalete değiştiğinden federal hükümet, şirketlerdeki pratik mesleki 

eğitimden ve meslek kolejlerinden sorumludur. 

Mesleki eğitimdeki şirketlerin kalite güvencesi ise Mesleki Eğitim Sözleşmesi ile 

Federal Mesleki Eğitim Öğretim Enstitüsü Kurulu’nun (Bundesinstitut für Berufsbildung, 

BIBB) tavsiyeleri gibi düzenlemeler ile temin edilmektedir. Mesleki Eğitim Sözleşmesi 

                                                           
200 Murat ve Şahin, 2011, ss. 320-325. 

http://www.bmbf.de/
http://www.bmbf.de/
http://www.bibb.de/
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ile çeşitli durumlarda kursiyerlere uygulanabilen asgari eğitim standartları 

ayarlanmaktadır.201 

Ayrıca Almanya’da mesleki eğitim, sistematik olarak mesleki eğitim ve öğretim 

raporu (Berufsbildungsbericht), veri raporu (Datenreport) ve eğitim raporu 

(Bildungsbericht) ile gözlemlenip değerlendirilmektedir. Ancak Alman mesleki 

eğitiminde eğitim yeri için düşük başvuru sayısı, mesleki eğitimden erken ayrılma sorunu, 

dijitalleşme, mültecilerin mesleki eğitime entegrasyonu vb. zorluklarla da 

karşılaşılmaktadır.202 

Çıraklık Sistemi: Gençlerin istihdam edilebilmeleri önündeki en büyük sorunun 

nitelik eksikliği olduğu bir gerçektir. Avrupa Birliği’nin Beyaz Kitap dokümanında ise 

çıraklık eğitiminin nitelik problemi ile mücadelede en iyi yollardan biri olduğu 

belirtilmiştir.203 Avrupa’da başta Almanya olmak üzere bazı ülkeler, resmi mesleki eğitim 

kurslarını iş üstünde eğitimle birleştiren ve sertifikasyona dayalı çıraklık sistemine 

sahiptir.204 Temelde çıraklık sistemi, firmalar tarafından genç kişilere sunulan eğitim 

                                                           
201 EC, EACEA NAtional Policies Platform, https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany (Erişim Tarihi: 

03/01/2019). 

202 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/31-general-context-

germany (Erişim Tarihi: 28/01/2020). 

203 Thomas Deissinger, “The German Dual Vocational Education and Training System 

As ‘Good Practice’?”, Local Economy, 2015, Cilt 30, Sayı 5, s. 564. 

204 Jérôme Adda ve Christian Dustmann “Career Progression and Formal versus On-the-

Job Training”, IZA Discussion Paper, Sayı 2260, s. 2. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/31-general-context-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/31-general-context-germany
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olanakları ile çıraklık yapılacak ortamlar arasında bağlantı kurmaktadır.205 Beyaz ve mavi 

yakalılar arasında bağ kurar ve devletçe finanse edilir.206 Caliendo ve Schmidl (2016) 

çalışmasına göre ise çıraklık için devlet desteği sadece mesleki okullara değil, aynı 

zamanda okuldan sonra var olan rekabet içinde çıraklık eğitimine başlayamayacak düşük 

eğitimli kisilere de sunulmaktadır. 207 

Seçili Avrupa ülkelerinde ikili eğitim vasıtasıyla iş tecrübesine dayalı çıraklık 

sistemi okul temelli eğitim ile firma eğitimini birleştiren bir sistemdir. Bu sistem iş için 

öğrenme amacıyla Almanya, Avusturya, Danimarka, ve İsviçre’de kanıtlanmış bir sistem 

olup bu ülkelerde düşük genç işsizlik oranının sebebi, firmaların ihtiyaçları doğrultusunda 

geniş bir kitle olan gençlere kaliteli eğitim ve öğretim sağlayan sistemin etkin çalışması 

olarak gösterilmektedir.208 Winkelmann’ın (1996) çalışmasına göre ise üniversite veya 

tam zamanlı okul mezunlarına göre çıraklar, istihdama daha direk ve hızlıca geçiş 

yapmakta olup firma katılımlı eğitimin özellikle çırakların profosyonel yetenek 

kazandırılmasında önemli rolü vardır.209 Ayrıca çıraklık sistemi kişilere özgü avantaj 

                                                           
205 Matthias Parey, “Vocational Schooling versus Apprenticeship Training-Evidence 

from Vacancy Data”, Econstor, Conference Paper, Verein für Socialpolitik / German 

Economic Association, 2016, s. 33-34 

206 Adda, 2010, s. 2. 

207 Caliendo, Marco ve Ricarda Schmidl, “Youth Unemployment and Active Labor 

Policies in Europe”, IZA Journal of Labor Policy, Cilt. 5, Sayı. 1, 2016, s. 22. 

208 ILO, “Global Employment Trends for Youth 2013, A Generation At Risk”, 

Cenova, s. 64. 

209 Rainer Winkellmann, “Employment Prospects and Skill Acquisition of Apprenticeship 

– Trained Workers in Germany”, Industrial and Labor Relations Review, 1996, Cilt 

49, Sayı 4, s. 671.  
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sunmanın yanında genel ekonominin lokomotif unsurlarından da olabilmektedir. 

Almanya, Avusturya, Danimarka ve İsviçre gibi çıraklığın yaygın olduğu ve çalışma 

olarak sayıldığı ülkelerde çok daha düşük durgunluk halleri belirmekte iken yüksek 

durgunluğun resmi eğitime daha çok yönelttiği yerlerde, gençler işgücü piyasasına daha 

az dahil olmakta ve muhtemel olarak işgücünden daha çok çekilmektedirler.210 

Almanya, Avusturya ve İsviçre ile birlikte ikili çıraklık sistemine sahiptir. 

Standart müfredatlarının yanında bu üç ülke iş tecrübesi, iş üstünde eğitim ve sınıf 

eğitimini (sınıf eğitimi Almanya’da “Berufsschule” isimli özel tipteki okullarda 

sağlanmaktadır.) harmanlayan profosyonel sistemler kurmuşlardır. Bu ülkelerde, mesleki 

eğitimin bu biçimi okuldan işe geçişin temel yolunu oluşturmuştur. Grunau’ dan (2011) 

aktarılan bilgiye göre211, çıraklık bittikten sonra aynı firmada kalan gençlerin oranı 

neredeyse %60 düzeyindedir. Bu unsurlar, Alman sisteminin önemini ve başarısını 

göstermektedir. Alman çırakları, firmayla 3-4 yılda sona erecek eğitim sözleşmeleri 

imzalamakta ve okul ile firma bazlı eğitimi sırasıyla yapmaktadırlar. En az bir çalışanı 

olan tüm firmaların %50 sinden fazlası eğitim yetkisine sahiptir. Çıraklık eğitimi, temelde 

ekonominin tüm sektörlerinde sağlanmaktadır. Firmalar iş üstünde eğitim araçlarının 

maliyetini üstlenmekte ve çıraklara belirlenmiş bir ödeme yapmaktadırlar. Bu tarz bir 

eğitim tipini sağlamak için firmaları cesaretlendiren unsurlar, genelde firma bazlı insan 

kaynağı biriktirme, işe eleman almada sıkı eleme aracı olarak kullanım ve sosyal 

bağlılıktır.  

İkili çıraklık eğitimini bitirmek Almanya’da çok önemli olup bu eğitimi alanların 

yaklaşık üçte ikisinin başarılı şekilde istihdam edilmesi yanında, katılımcılar okul bazlı 

eğitim alan mezunlarla kıyaslandığında işgücü piyasasına daha hızlı girmektedirler. 

                                                           
210 Caliendo ve Schmidl, 2016, s. 5. 

211 Granua’dan aktaran Cahuc ve Carcillo, 2013, s. 10. 



92 

Örneğin mesleki okullar ve piyasada yapılan çıraklık eğitimini kıyaslayan bir analizde, 

her ne kadar benzer yetenekler ortaya çıkarsa da çıraklık eğitiminin gençlerin işgücü 

piyasasına ilk entegrasyonuna yardım ettiği anlaşılmıştır. Yani çıraklık eğitimi 

katılımcılara, kariyerlerinde işgücü piyasası ile erken bağ kurmayı sağlamakta, işsizlik 

oranlarını önemli ölçüde azaltmakta, piyasaya geçişte avantaj sağlamaktadır.212 

İkili çıraklık sistemi, Almanya’da mesleki eğitimin en önemli bileşeni olup 

mesleki ve çıraklık eğitimi beraber verilmektedir. İkili çıraklık eğitimi hükümet, 

sendikalar ve işverenlerin katılımıyla, mesleki okullar ile işyeri eğitimini 

buluşturmuştur.213 Sosyal ortakların program tasarımı ve uygulamasına dahil olması 

çıraklık programlarının işgücü piyasası ihtiyaçlarına göre karşılanmasını 

sağlamaktadır.214 Firma talepleri çerçevesindeki özellikli yeteneklerin gençlere 

kazandırılması önemli hedeflerden biridir. Bu yetenekler, gençlerin işe ilk başlayacakları 

yerler için önemli olmaktadır. Mesleki eğitim, işverenler ile bağlantı sağlaması ve verilen 

eğitim süresince gençlere gelecekte yapacakları işlere özgü nitelikler kazandırılması 

sebebiyle işe kolay geçişi sağlamaktadır.215 Ayrıca bu yolla gençlerin işgücü piyasasına 

daha kolay adapte olmaları da sağlanabilmektedir. 

Alman mesleki eğitim sisteminin temeli olarak görülen çıraklık sistemine, 

öğrencinin mezun olduğu bir önceki okulun süresine bağlı olarak genelde 16-19 yaş 

                                                           
212 Parey, 2016, ss. 33-34. 

213 Gregory Baldi, “The Politics of Youth Unemployment Policies in Britain, France, 

and Germany”, Paper Prepared for Presentation at the International Studies Association 

Annual Meeting, San Francisko, 2008, s. 8.   

214 ILO, “Global Employment Trends for Youth 2013, A Generation At Risk”, 

Cenova, s.64  

215 Baldi, 2008, s. 8.   
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arasındaki gençler dahil olmaktadır. Genel olarak 360 farklı ulusal çıraklık prograrnı 

bulunmakta ve seçilen rnesleğin özelliklerine göre program 2-3,5 yıl arasında 

sürmektedir. Sisteme katılım ise %50'dir. İşveren kuruluşları, ticaret ve meslek odaları, 

sendikalar ve Federal Mesleki Eğitim Enstitüsü gibi hükümet kuruluşları, sunulan 

mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve eğitimden sonra işgücü piyasasına geçişin 

kolaylaştırılması sürecinde yakın iş birliği içinde hareket etmektedirler. Bu kuruluşlar 

işletme tabanlı eğitim düzenlemelerini yerel ve bölgesel idarelerle beraber meslek 

okullarının sorumluluğu altında yürürlüğe sokmaktadırlar. Sosyal paydaşlar, çıraklık 

sisteminin tüm görevlerini içerecek şekilde hedefler, standartlar ve kuralların 

belirlenmesi, finansal ve kurumsal düzenlemelerin yapılması, denetleme ve 

değerlendirme işlerinin yapılması için beraber hareket etmektedirler. 216  

Genel olarak Alman çıraklık sistemi aşağıdaki temel özellikleri göstermektedir; 

- Firma bazlı öğretime hükümet, işveren örgütleri temsilcileri ve federal 

düzeydeki ticaret birlikleri ile beraber karar verilmektedir.  

- Kişisel firmalar kendi öğretim metotlarını seçmektedirler. 

- Eğitim maliyeti hükümet ve işverenler tarafından paylaşılmaktadır. Hükümet 

okul temellli bileşeni, işverenler firma bazlı öğretimi finanse etmektedir. 

- İkili çıraklık sistemi sadece okul mezunu kişilerle kıyaslandığında ücretlerde 

artış ve istihdamda istikrarı da sağlamaktadır.217 Çırakların tabi olacağı koşullar, 

                                                           
216 Murat ve Şahin, 2011, ss. 320-325 

217Adda, 2010, s. 26 
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minimum çıraklık ücretini belirleyen toplu sözleşmelerle belirlenmektedir.218 Çırak maaşı 

endüstriyel ve mesleki sivil toplum örgütleri tarafı ile birlikte müzakere edilmektedir.219 

- Nitelikler, yazılı ve uygulamalı sınavların tamamlanması bağımsız bir 

değerlendirici tarafından değerlendirilip ödüllendirilmektedir. 

- Ticaret ve sanayi odaları gibi bileşen kurumları tüm ülkede geçerliliği olan 

sertifikaları piyasaya çıkarmaktadır. 

- Mezuniyet sonrası, çalışanlar kendi işverenlerine veya başka işverene istihdam 

için başvurabilmektedirler. 220 

Sistemden de görüldüğü gibi tek bir çözüm önerisi olmamasına rağmen, kaliteli 

çıraklık sisteminin yapıtaşları aşağıdaki gibidir: 

1. Hükümet, eğitim sağlayıcılar ve sosyal ortaklar arasında çıraklığın dizaynı, 

uygulama ve izlemesi süresince iş birliği ve koordinasyon olmalıdır. 

2. Eğitim kurumları, girişimciler, ticaret odaları ve diğer aktörlerin (özellikle 

işgücü piyasası aracıları) dahil edildiği paylaşımlı ve belirlenmiş rol ve sorumluluklar 

olmalıdır. 

3. Sözleşmesel düzenlemeleri de içeren girişim ve çıraklık şartlarına ait hukuk 

kuralları “doğru öğrenim tecrübesi” ve genç kişilerin haklarını da içerecek şekilde 

çıraklık anayasası olacak şekilde belirlenmelidir.  

4. Devlet, firmalar ve çıraklarca maliyetler paylaşılmalıdır.221 

                                                           
218 ILO, “Global Employment Trends for Youth 2013, A Generation At Risk”, 

Cenova, s.64  

219 Cahuc v.d., 2013, s. 13 

220 ILO, “Global Employment Trends for Youth 2013, A Generation At Risk”, 

Cenova, s.64.  

221 ILO, “Global Employment Trends for Youth 2015”, 2015, s. 66. 
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Çıraklık döneminde kişilere ödenek ödenir. Tutar her sektöre göre farklıdır. 

Çıraklar sosyal sigortanın tüm kolları için katkı payı öderler. Eğer ücretler 325 avronun 

altındaysa bu kural geçerli değildir. Bu durumda işveren tüm sosyal güvenlik katkılarını 

öder. Eğitim ödeneği miktarı ve vergi dilimine göre de çırakların vergi ödeyip 

ödenmiyeceğine karar verilir.222 

Çıraklık eğitimini tamamlayanlar, süreç sonunda çıraklığın tanınması için Mesleki 

Eğitim Sözleşmesi’nde de adı geçen bir sınava girerler. Bu sınavı başarıyla geçenlere 

sertifika verilir. İlave mesleki yetenek veya bilgi için ayrıca sınav yapılır. Ayrıca Mesleki 

Eğitim Sözleşmesi’ne göre çıraklar bir eğitim günlüğü tutmalıdır. Tutulan bu iş günlüğü 

sınava girilmeden sunulmalıdır. Çıraklar eğitimleri boyunca yaptıkları aktiviteleri bu 

günlüğe yazmaktadırlar. 

Staj İmkanları 

Staj, profosyonel uygulama hakkında bakış açısı vermek, süreci tanıtmak, 

kişilerin uzmanlık kazanmaları için fırsat sağlamaktadır. Stajyerler, Mesleki Eğitim 

Sözleşmesi’ne göre çalışan gibi görülürler. Çoğu durumda eğitim sözleşmesi, eğitim 

hedeflerini, stajın başlangıç tarihi ve süresini, çalışma saatleri kurallarını, tatil hakları ve 

staj ödeneği hakkındaki kuralları belirlemektedir.  

2015 yılından beri 18 yaş ve üstü genç stajyerler, eğer staj üç aydan uzunsa asgari 

ücrete hak kazanmaktadır. Ancak bu ücrete hak kazananlar vergi ve sosyal sigorta 

kesintisi ödemelidirler. Eğitimlerinde 9. ve 10. yıllarında olanlar staj yapabilirler. Bu 

süreçte sosyal sigorta katkıları ödenmez. Zorunlu stajda herhangi bir istihkak da yoktur. 

Okul temelli staj süresince de kişiler staj süresince ne yaptıklarını ve öğrendiklerini kayıt 

amacıyla staj dosyası oluştururlar. Aldıkları sertifikayı da staj belgelerine (dosyasına) 

                                                           
222 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-

and-apprenticeships-germany (Erişim Tarihi: 28/01/2020). 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-germany
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eklerler. Üniversite sınavı düzenlemelerinde normal olarak staj raporunun yazılabilmesi 

için zorunlu stajın (Pflichtpraktikum) tamamlanması gerekmektedir. Gönüllü staj için 

herhangi zorunlu bir belgelendirme yoktur.223 

Girişimciliğin Desteklenmesi 

Genç girişimcilerin yetenekleri, çeşitli kamu ve özel programlar vasıtasıyla resmi 

eğitim kapsamında geliştirilmektedir. Genç girişimciler için resmi eğitim haricinde 

birlikler, STKlar vb. yapılarca verilen resmi olmayan eğitimler de vardır. Amaç, erken 

okul çağından itibaren genç kişilerin girişimci yeteneklerinin mesleki eğitim ve üniversite 

vasıtasıyla geliştirilmesidir. Bu amaç, aynı zamanda Almanya’nın Girişimcilik 2020 

Eylem Planı’nda sunduğu amaçtır. Girişimcilik yeterliliği müfredeta dahil edilmiş olup 

üniversite derslerine bir girişimcinin nasıl düşündüğü ve hareket ettiğine dair unsurlar 

dahil edilmiştir. 224 

Ayrıca genç girişimciler başlangıç aşaması için çok kapsamlı destek hizmetlerine 

erişebilirler. Federal hükümet ve eyaletler başlangıç danışmanlık hizmetlerini fonlarlar. 

Federal hükümet, yeni işletmenin başlatılmasından sonra, eyaletler ise öncesinde etkindir. 

Ekonomi ve girişimcilik konularından Federal düzeyde Ekonomik İşler ve Enerji 

Bakanlığı (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi), bölgesel düzeyde ise 

ilgili bakanlık birimleri sorumludur. BMWi genç girişimciler için “İşletme Başlangıç 

Hibesi” (EXIST-Gründerstipendium), “Başlangıç Kredisi” (ERP-Gründerkredit), 

“Sermaye Kaynağı Katkısı” (INVEST-Zuschuss für Wagniskapital) vb. çeşitli fonlama 

                                                           
223 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-

and-apprenticeships-germany (Erişim Tarihi: 28/01/2020). 

224 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/38-development-

entrepreneurship-competence-germany (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/glossary-germany
https://www.bmwi.de/
http://www.exist.de/
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Mittelstand/gruendungsfinanzierung-erp-gruenderkredit.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/invest.html
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-germany
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seçenekleri sunmaktadır. BMWi genç girişimcilerin başlangıçları için bilgi portallarını da 

yürütmektedir. 

Bunlara ek olarak, genç girişimcilerin işletmeleri için danışmanlık maliyetlerine 

“Know-how Girişimciliğini Teşvik” (Förderung unternehmerischen Know-hows) 

programı altında katkıda bulunulmaktadır. Program Avrupa Sosyal Fonu ile eş finanse 

edilmiştir. Federal eyaletler de danışmanlık hizmeti maliyetlerini fonlamaktadır. Ayrıca 

Ticaret ve sanayi, esnaf odaları ve yerel işletme geliştirici yapılar gençlere danışmanlık 

hizmeti sunmaktadırlar.225 

Kariyer Rehberlik ve Danışmanlığı  

Kariyer rehberlik ve danışmanlığı için program ve planlar Sosyal Kod’un Üçüncü 

Kitabı’nda bahsedilen resmi hizmetlerdir. Okul zamanı ve okuldan ayrılınca dahi bu 

hizmetler verilmektedir. Okullara ek olarak, istihdam ajansları, kariyerleri için rehberlik 

ve danışmanlık hizmeti almak isteyen gençler için sıkça kullanılmaktadır. Bu hizmetler, 

kişisel oldukları kadar okul sınıfları gibi grup hizmetleri olarak da verilmektedir. İstihdam 

ajansları, profosyonel yapılar ve işletmelerle birlikte gençlere iş yaşamıyla ilgili bakış 

açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.  

Federal eyaletler, kariyer danışmanlığı sunan programları sağlamakta ve okuldan 

işe geçişi koordine etmektedir. Federal hükümet ve Federal İstihdam Ajansı, eyaletler, 

yerel otoriteler, okullar, istihdam ajansları, iş merkezleri ve gençlik örgütleri arasındaki 

ortaklıkların geliştirilmesini desteklerler. Ajanslar gençlerin kariyer olanakları hakkında 

bilgi edinebilecekleri konuşma, bilgi günleri vb. pek çok faaliyetleri de organize 

etmektedirler. Gençler istihdam ajanslarınca yürütülen iş bilgi merkezlerini ziyaret 

edebilirler. Bazı merkezlerde 25 yaş altı gençler için kişisel danışmanlık hizmeti de 

                                                           
225 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-

young-entrepreneurs-germany (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-germany


98 

verilmektedir. Kariyer danışmanlığı hizmetlerinde genel bir kalite teminatı olmamakla 

beraber Federal İstihdam Ajansı temel zorunluluklar, prensipler ve hedefleri 

belirlemektedir ve gençlerin kariyer seçiminde rehberlik yapar. Güçlü yanlarını 

tanımlayıp kariyer ve çıraklık fırsatları hakkında kişileri bilgilendirir ve istedikleri kariyer 

yoluna ulaşmalarına yardımcı olur.226 

Farkındalık Artırma Faaliyetleri 

Gençleri eğitim sözleşmeleri, burslar ve staj programlarına dahil etmek için 

federal düzeyde çeşitli kampanyalar yapılmaktadır. Amaç, başlangıç ve gelecekteki 

eğitim için taraflarla ittifak, şirketlerde daha fazla eğitim yeri yaratmak ve KOBİ’lere 

uygun programlar teklif ederek mesleki eğitim önermeyi sağlamaktadır.227 Nitelikli 

işgücü eksikliğinden dolayı bazı küçük ve orta ölçekli işletmeler boş çıraklık 

pozisyonlarını doldurmakta zorlanmaktadır. Bu yüzden BMBF, ülkenin ikili eğitim 

sistemini politika gündeminin üst sıralarına taşıyarak destek vermiştir. Örneğin  Du + 

Deine Ausbildung = Praktisch unschlagbar!- Sen + Senin Mesleki Eğitimin = Neredeyse 

Rakipsiz! Programı, BMBF tarafından yürütülmüş ve gençleri mesleki eğitime çekmek 

ve ikili eğitimin reklamını yapmayı amaçlamıştır.228 

                                                           
226 EC, EACEA NAtional Policies Platform, https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany (Erişim Tarihi: 

03/01/2019). 

227 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-

and-apprenticeships-germany (Erişim Tarihi: 28/01/2020). 

228 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/33-skills-

forecasting-germany (Erişim Tarihi: 28/01/2020). 

http://www.praktisch-unschlagbar.de/
http://www.praktisch-unschlagbar.de/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/33-skills-forecasting-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/33-skills-forecasting-germany
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3.1.3. Politika Araçları 

Finansman 

Ulusal düzeyde çocuk ve gençlik hizmetleri için temel fon mekanizması Sosyal 

Kod’a dayanmaktadır. BMFSFJ, fonu yönetmektedir. Bölgesel düzeyde her eyaletin 

kendi gençlik planı olup gençlik ofislerinin sorumlu olduğu gençlik hizmetlerinin (uzak 

bölgelerdeki genç ve çocuklara finansal destek sağlamak vb.) finansmanı, belediyelerin 

vergi gelirleri ve federal eyaletlerin ödenekleri ile karşılanmaktadır.  

Projeler ise ulusal ve bölgesel düzeydeki bakanlıklar tarafından fonlanır. Ayrıca 

çeşitli farklı kaynaklar ve özellikle Avrupa Sosyal Fonu’ndan da (ESF) yüksek düzeyde 

fon sağlanmaktadır. ESF, 2014-2020 döneminde yetenekli işçi arzının temini, 

bağımsızlığı teşvik, girişimcilik ve iş yaşamı dengesi ile eğitim düzeylerinin geliştirilmesi 

vb. konularda fon sağlanmasına karar verilmiştir. Alman Federal Hükümeti ise 2014-

2020 ESF vasıtasıyla fonlamanın temel amaçlarını sürdürülebilir ve yüksek kaliteli 

istihdamı geliştirmek, işgücünün hareketliliğinin desteklenmesi, sosyal içermenin teşviki, 

yoksulluk ve ayrımcılıkla mücadele ile eğitime yatırım olarak açıklamıştır. Hedef gruplar 

ise; 

- Özellikle okulu bırakan ve niteliksiz olan temel sosyal haklardan yoksun 

gençler  

- Uzun dönemli işsizler 

- Kadınlar ve düşük nitelikli veya gelirli kişiler 

- Mülteciler gibi göçmen kökenli zor durumdaki kişiler olarak belirlenmiştir. 
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Bu dönemde 327 milyon avroluk 6 program yapılmıştır. Bunların çoğu da genç 

aileleri destekleme amaçlıdır.229 

Organizasyon Yapısı, Gerçekleştirilen Faaliyetler ve Uygulama Örnekleri 

- Almanya’da genç politikalarıyla ilgili kanuni düzenlemelerde bölgesel 

farklılıklar bulunmaktadır.230 Ülkede gençlik politikası farklı düzeylerde 

uygulanmaktadır. Bununla beraber gençlik politikasından ulusal düzeyde sorumlu olan 

kurum, Federal Aile, Yaşlı, Kadın ve Gençlik İşleri Bakanlığıdır (Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ). Eyaletler üstü bir statüye sahip bu 

Bakanlık, federal eyaletin tek başına yetmediği durumlarda gençleri teşvik etmek ve 

gençleri destekleyici politika faaliyetlerini yürütmektedir. Çünkü ülkede kamusal ve 

kamusal olmayan organizasyonlar arasında iş birliği, yetki devri (subsidiarity) ilkesine 

dayanmaktadır ve buna göre merkezi otorite sadece yerel düzeydeki otoritelerin 

görevlerini yapamadığı durumlarda devreye girmektedir. Bölgesel düzeyde (Länder) 

Bakanlığın eyalet temsilcilikleri, yerel düzeyde (Kommune) ise gençlik ofisleri karar 

mekanizmalarıdır. Bölgesel otoriteler kamu sektörünün eylemlerini, bağımsız gençlik 

refah organizasyonlarını ve yerel gençlik ofislerini desteklemektedir. Yerel otoriteler ise 

Sosyal Kod’da verilen görevlerin ifa edilmesinden, yerel gençlik hizmetlerinin 

planlanması ve fonlanmasından sorumlu olup yerel gençlik planlarını düzenlerler.231 

Alman Gençlik Enstitüsü (Deutsches Jugendinstitut, DJI) ise Almanya’nın en büyük 

                                                           
229 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/17-funding-youth-

policy-germany (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

230 Wallace, 2009, s. 452 

231 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/14-youth-policy-

decision-making-germany (Erişim Tarihi: 03/01/2020). 

http://www.bmfsfj.de/
http://www.bmfsfj.de/
http://www.dji.de/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/17-funding-youth-policy-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/17-funding-youth-policy-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/14-youth-policy-decision-making-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/14-youth-policy-decision-making-germany
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sosyal enstitüsü olup 1961’de Alman Federal Parlementosu’nun girişimiyle kurulmuştur. 

Enstitüde çocuk, genç ve aileyle ilgili politika ve uygulama alanları araştırılmaktadır.232 

- Almanya’nın gençlerin ihtiyaç ve/veya haklarını içeren genç politikasıyla ilgili 

resmi dokümanı Sosyal Kod, Kitap 8, Çocuk ve Genç Hizmetleri’dir [Sozialgesetzbuch 

Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe, SGB VIII]. ” Çocuk ve Genç Hizmetleri 

Sözleşmesi” diye de bilinir [Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)]. 1991’de yürürlüğe 

girmiş olup her federal eyalette uygulaması vardır.233 

- Ulusal Gençlik Stratejisi234: BMFSFJ, ulusal düzeyde gençlik stratejisinin 

koordinasyonu ve uygulanmasından sorumludur. Yerelde ise Bakanlığın eyalet birimleri 

Stratejiden sorumludur. BMFSFJ’nin ulusal düzeydeki stratejisi, kamusal bir doküman 

olup federal, bölgesel ve yerel düzeyde iş birliği çerçevesi sunmaktadır. Bölgesel düzeyde 

ise eyaletlere göre değişen stratejik dokümanlar rehber kaynaklardır. Bu kaynaklara göre 

belirlenen stratejiler yerel düzeyde uygulamaya konmaktadır. BMFSFJ’nin ulusal 

düzeyde genç stratejisinde politika yaklaşımı olarak 12-27 yaş arası gençlere yönelik, 

sektörler arasında ortak eylemleri hedef alan yeni genç politikası benimsenmiş olup 

Strateji’nin temel politika amaçları ve faaliyetleri şu şekilde sayılabilir; 

                                                           
232 EC, EACEA National Policies Platform, https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/en/content/youthwiki/16-evidence-based-youth-policy-germany , (Erişim 

Tarihi: 03/01/2019) 

233 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-Germany 

(Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

234 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/13-national-youth-

strategy-germany (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/glossary-germany
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/16-evidence-based-youth-policy-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/16-evidence-based-youth-policy-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-Germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/13-national-youth-strategy-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/13-national-youth-strategy-germany
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1. Ulusal düzeyde gençlerin ihtiyaçlarını belirlemede farkındalık oluşturma ve 

uygulanan politikaların etkinliğini ölçmek için Alman Federal Gençlik Konseyi ile 

ortaklaşa “Gençlik Kontrolünün (Youth Control)” geliştirilmesi. 

2. “Gençlik geleceği şekillendirir” çalışma grubu Federal Hükümet’in 

demografik stratejisine uygun olarak gençlerin sesi olacak bir grup oluşturulmuştur. Bu 

grubun amacı kırsal bölgelerdeki (Friesland, Kyffhäuserkreis, Lichtenfels, Vorpommern-

Rügen) aktiviteleri ön plana çıkarmak ve iş birliği yapmaktır. 

3. Genç odaklı toplumun bir eylemi olarak koordinasyon kuruluşu 

(Koordinierungsstelle Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft) kurmak. Bu 

kuruluşun görevi, yeni ulusal gençlik politikalarını yaymak ve tüm paydaşlarla iş birliği 

yapıp ağ kurmaktır. 

4. Yenilik Fonu: Bu fonun amacı politik ve kültürel eğitim, gençlik çalışması, 

uluslararası genç çalışmaları veya sosyal çalışmalarında yenilikçi genç politikası alanları 

yaratmaktır.  

5. Gençlerin Katılımı; Federal Gençlik Bakanlığının temel çalışma prensibidir. 

6. Genç katılımınının artırılması için dijital platform geliştirilmesi 

7. Avrupalıların ve AB Genç Stratejisi’yle (Stratejinin temel noktaları sınır ötesi 

hareketliliğin teşviki, yaygın öğrenmenin bir alanı olarak gençlerin farkındalığının 

artırılması vb.) uyumlu içerikler ulusal politikalara aktarılacak ve uygulanacaktır. Bu 

süreç, merkezi hükümet (Bund) ve federal eyaletlerce (Länder) yürütülecektir. 

- Ulusal Gençlik Mevzuatı: Gençlerin ihtiyaçları ve/veya haklarına değinen 

ulusal mevzuat Sosyal Kod’daki “Kitap 8- Çocuk ve Genç Hizmetleri”  

[Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe, SGB VIII] federal kanunudur. 

1922’deki Gençlik Refah Anlaşması’nın devamı niteliğindedir. Çocuk ve Genç 

Hizmetleri Anlaşması [Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) diye de adlandırılmakta 

olup Ocak 1991’de yürürlüğe girmiştir. Eyaletlerin konu kapsamındaki uygulama 

https://www.jugendgerecht.de/ueber-uns/koordinierungsstelle/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/glossary-germany
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/
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sözleşmeleri de söz konusu bölüme dahildir. Gençleri destekleyici genel öneriler, farklı 

hizmetlere tabi olanların kapsamı, okul ve mesleki eğitimin teşviki için sosyal eğitim 

yardımı, reşit olan gençlere kişisel yardım gibi pek çok görev ve hizmet tanımı söz konusu 

kanunda yer almaktadır. Gençlerin menfaatlerinin temsilcisi sayılan Alman Federal 

Gençlik Konseyi (Deutscher Bundesjugendring)  söz konusu sözleşmenin geliştirilmesine 

yardım etmektedir.235  

- 2015 yılında 12-27 yaş grubu için “Genç Odaklı Toplum İçin Eylem” (Action 

for a youth-oriented society- Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft) isimli genç 

eylemi tanıtılmıştır. Bu politikanın temel yaklaşımı gençlerin katılımıdır. Stratejinin son 

çıktısı, sözde gençlik kontrolünün (Jugendcheck) geliştirilmesi olmuştur. Bu, gençlerin 

yaşamında ulusal mevzuatın etkisini değerlendirmeye yarayan bir araçtır. Ayrıca 

gençlerin süreçlere ve kamu projelerinin geliştirilmesine dahil olup olmadıkları veya nasıl 

olduklarını araştırmaya da hizmet etmektedir.236 

- Gönüllü Faaliyetler237: Toplumu güçlendirmek için gönüllü faaliyetler ve 

sosyal yapılar Almanya’da önemli bir faktördür. Genç gönüllüler sosyal refah, spor, 

çocuk ve gençleri içeren projeler, kültür, mültecilerin desteklenmesi, geriatrik bakım vb. 

pek çok alanda çalışabilmektedir. 2008’de Gençlik Gönüllü Hizmetlerini Teşvik 

Anlaşması kanunlaşmıştır. Bu anlaşma, gönüllüler için eğitim teşviki ve onların sosyal 

güvenliği gibi konularda yasal çerçeve çizmiştir. 

                                                           
235 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/12-national-youth-

law-germany (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

236 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-Germany 

(Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

237 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/2-voluntary-

activities-germany (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

https://www.dbjr.de/nationale-jugendpolitik/kjhg.html
https://www.jugendgerecht.de/ueber-uns/jugendstrategie-2015-2018/
https://www.jugendgerecht.de/jugend-check/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/12-national-youth-law-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/12-national-youth-law-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-Germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/2-voluntary-activities-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/2-voluntary-activities-germany
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- İstihdam: Genç işgücüne özel esnek istihdam programları yoktur ancak gençler 

var olan düzenleyici kurallara tabidirler. Gençler gerekli şartları karşılarlarsa (son 2 yılda 

en az 12 ay çalışılmalı ve sosyal sigorta primi ödenmeli ve işsiz kişi olarak kayıtlı olmalı) 

işsizlik yardımlarına hak kazanmaktadırlar. Ayrıca gençlerin iş yaşamı için ayrı bir uzlaşı 

programı yoktur ama var olan kurallara tabidirler. Örneğin genç ana babalar part-time 

meslek kurslarına dahil olup aile yaşamları için esnek saatlere tabi olabilirler. Genç 

aileler, farklı çocuk veya finansal yardımları, gerekli şartları karşılarlarsa alabilirler.238 

- Genç mültecilerin desteklenmesi ve entegrasyonu ülke politikalarının temel 

konusudur. Göçmen kökenli gençler hala yüksek işsizlik riskiyle karşı karşıyadır. Gençlik 

Göçmen Hizmetleri (Jugendmigrationsdienste) özellikle bu gruba destek hizmetleri 

vermektedir. 239 

- Federal Hükümet Girişim ve Kampanyaları dahilinde çeşitli uygulamalar 

yürürlüğe girmiştir. Bunlardan bazıları şu şekildedir240; 

a- Eğitim Zinciri Girişimi (Initiative Bildungsketten) Federal Emek ve Sosyal 

İşler Bakanlığı ve Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın ortak girişimidir. Gençlerin 

istihdam yolculuklarına destek verilmektedir. Amaç, eğitimlerini başarıyla tamamlamak 

için hazır olan her genç kişiye ideal olarak çıraklığa başlamak vasıtasıyla rehberlik 

etmektir. Almanya genelinde, potansiyel analizi, kariyer rehberliği, işe geçişte akıl 

                                                           
238 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/31-general-context-

germany (Erişim Tarihi: 03/01/2019) 

239 EC, EACEA NAtional Policies Platform, https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany , (Erişim Tarihi: 

03/01/2019) 

240 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/34-career-

guidance-and-counselling-germany (Erişim Tarihi: 03/01/2019) 

http://www.jugendmigrationsdienste.de/
http://www.bildungsketten.de/index.php
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/31-general-context-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/31-general-context-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/34-career-guidance-and-counselling-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/34-career-guidance-and-counselling-germany


105 

hocalığı (mentoring) gönüllü koçluk ve okuldan işe geçiş programları gibi geliştirici 

araçlar uygulanmaktadır. Çeşitli eyaletlerde bunla ilgili sözleşmeler imzalanmış olup 

Eğitim Zinciri Girişimi, Başlangıçtaki ve İlerideki Eğitim (Allianz für Aus- und 

Weiterbildung 2015 – 2018) programının önemli bir parçasıdır.   

b- Mesleki Oryantasyon Programı (Berufsorientierungsprogramm) ise 2008 

yılından beri Eğitim Zinciri Girişiminin önemli bir parçasıdır. Bu program özellikle 7 ve 

8. Yıllarındaki gençler için olup kişilerin kendi güçlü yanlarının potansiyel analizine 

olanak vermektedir. Farklı meslek alanlarının denenmesine fırsat verir. 2016 yılının 

başından beri bu programa 420 milyon avrodan fazla kaynak aktarılmıştır.2008-2017 

arası bu programla 975000 okullu gence ulaşılmıştır.  

c- Kapsam İçin Girişim (Initiative Inklusion) 2011-2017 yıllarında uygulanmış 

olup BMAS’ın ve diğer ortakların bir girişimidir. Engelli genç okulluların kariyer 

fırsatları konusunda bilgilendirrilmesini amaçlamış ve 80 milyon avro bütçeli olmuştur. 

d- ESF pilot programı (JUGEND STÄRKEN im Quartier – JUSTiQ) (2014 – 

2020) muhitteki gençleri desteklemeyei amaçlayan BMFSFJ ve Çevre, Doğa, İnşaat ve 

Nükleer Güvenlik Bakanlığı- BMUB ortaklığındaki bir programdır. NEET gibi özel 

amaçlı grupları istihdam ilişkili yardım fırsatlarına eriştirmek amaçlıdır. 2015-2018 arası 

ESF tarafından 115 milyon avro, hükümet tarafından ise 5 milyon avro kaynak 

aktarılmıştır. Bu program kapsamında göçmen kökenli gençler de desteklenmiştir. 

- Sınır Ötesi İş Birliği: Uluslararası Gençlik Çalışması ulusal gençlik 

politikasının bir parçasıdır. Federasyon, eyaletler ve belediyelerin de bu konuda 

sorumlulukları vardır. Ulusal düzeyde BMFSFJ Avrupa ülkeleriyle iş birliği konusunda 

sorumludur ve Alman Federal Hükümeti Gençlik Hizmetleri (IJAB- Youth Service of the 

Federal Republic of Germany), JUGEND für Europa, Erasmus+Gençlik Eylem Programı 

gibi çeşitli örgütler de iş birliğini desteklemektedir. 

https://www.berufsorientierungsprogramm.de/
http://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a743-initiative-inklusion-infoblatt.html
https://www.jugend-staerken.de/programme/jugend-staerken-im-quartier.html
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- İkili Gençlik Ofisleri ve koordinasyon merkezleri kurulmuştur. Bu merkezler 

Fransa, Polonya, Rusya vb. ülkelerle iş birliği konusunda sorumludur. Ayrıca BMFSFJ, 

Gençler İçin Avrupa Bilgi Merkezi (European Knowledge Centre for Youth (EKCYP) 

gibi çeşitli projelerle Avrupa Konseyi ile de çalışılmaktadır. 

- Sınır Ötesi Mobilite Programları kapsamında çeşitli programlar yürürlüğe 

konmuştur. Bunlardan bazıları ise şu şekildedir;  

➢ AB Programları: Your first EURES job projesi 18-35 yaş arası gençlere AB, 

İzlanda veya Norveç’te iş, staj veya mesleki eğitim olanakları bulmakta yardım 

etmektedir. İşverenlere de personel seçiminde coğrafik esneklik sağlanmaktadır.  

➢ Genç girişimciler, Genç Girişimciler İçin Erasmus programında yer alabilirler. 

Program, yeni girişimcilere AB içindeki başka ülkedeki tecrübeli girişimcilerden 

deneyim ve tecrübe öğrenme fırsatı sunmaktadır. Aylık finansal yardım, gidilen ülkeye 

göre değişmektedir. 

➢ Ana Eylem 1 Kapsamındaki Erasmus+ Programında kişilerin Avrupa içindeki 

hareketliliğine olanak sağlanır. Bu olanak staj, eğitim süreci, devam eden mesleki eğitim, 

gençlik değişimleri ve Avrupa Gönüllü Hizmetini kapsamaktadır. 

➢ Ulusal Düzenlemeler ve Programlar: Değişim programları vasıtasıyla 

Integration Through Exchange (Integration durch Austausch, IdA) (18-35 yaş arası 

gençlere başka bir Avrupa ülkesinde 2-6 ay süreyle pratik uygulama yerleştirmesi şansı 

tanınmaktadır.  Giden kişilere eğitimli personel eşlik eder. Kişisel hazırlanma ve 

araştırma da programa dahildir. 

- Katılım: Gençlerin demokratik hak ve değerlerinin artırılması da pek çok 

program ve projenin temel amacı olmuştur. Aile İşleri, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik 

Bakanlığı gençlerin katılımını desteklemektedir. BMFSF’nin gençlik stratejisindeki 

gençlik kontrolü (Jugend-Check) çeşitli STK’lar ile birlikte yürütülmektedir. Gençlik 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/knowledge-/-ekcyp
http://www.yourfirsteuresjob.eu/
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kontrolü genç neslin ilgi alanları ve onlar için neyin önemli olduğunun farkındalığının 

artırılmasına hizmet etmektedir.241 

Almanya’da 2017’den beri yeni bir gençlik politikası yaklaşımı üzerinde 

anlaşılmış olup birleşik federal gençlik stratejisinin geliştirilmesi planlanmıştır. Bu 

stratejinin amacı, politika yapımında gençlik politikaları konularının farkındalığını 

yaratmaktır. Gençlerin tüm süreçlere katılımı teşvik edilecektir. Gelecek politikaların 

geliştirilmesinde bu konuda finansal kaynaklar artırılacaktır. Hangi eğitim düzeyinde 

olursa olsunlar gençlerin uluslararası değişim olanaklarından faydalanması 

desteklenecektir. 242 

Almanya’da teorik eğitimi pratik eğitimle tamamlamak amacıyla mesleki eğitim 

ve çıraklığı da kapsayacak şekilde kurulan ikili eğitim sistemi, gençlerin işgücü 

piyasasına kolay geçişini sağlayan en önemli faktör olarak gözükmektedir. Ancak 

sistemin sağlam olmasının önemli sebeplerinden biri de kamu, özel, STK sektörlerinin bu 

eğitimlerin kurgulanmasından bitirilme aşamasına kadar süreçlere dahil olmalarıdır. 

Sistemin her aşamasında olan denetim mekanizması, gençler ve işverenlerin sürece en 

başından itibaren belirli bir disiplin çerçevesinde dahil olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca 

stajlar, farkındalık artırma faaliyetleri, sınır ötesi hareketlilik programları, girişimciliğin 

teşviki, kariyer rehberliği gibi pek çok destekleyici unsur gençlerin işgücü piyasasına 

girişlerini kolaylaştırmaktadır. Almanya’da genç işsizliğine karşı alınan önlemlerin özeti 

Ek 7’deki tabloda sunulmaktadır; 

                                                           
241 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/5-participation-

germany (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

242 EC, EACEA NAtional Policies Platform, https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany , (Erişim Tarihi: 

03/01/2019). 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/5-participation-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/5-participation-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-germany
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3.2. Avusturya 

3.2.1. İşgücü Piyasasında Mevcut Durum 

Avrupa’nın kalan kısmına göre Avusturya’da işgücü piyasası içindeki gençlerin 

durumu oldukça iyi gözükmektedir. Demografik eğilimlere göre mesleki eğitim gören 

kişi sayısı azaldığından, diploma sahipleri de azalmaktadır. Bu yüzden de nitelikli gençler 

piyasada oldukça değerlidir. Almanya gibi Avusturya’da da gençlerin düşük işsizlik 

oranına sahip olmasının en önemli sebebi mesleki eğitim öğretimin (çıraklık eğitimini 

içeren eğitim, mesleki eğitim okul ve kolejleri) oldukça geliştiği bir sistemde gençlerin 

işgücü piyasasına iyi entegre edilmiş olmalarıdır. 

Ülkede genel işsizlik oranı 2019 yılı için %4,5 (205.000 kişi) olmuştur. Genç 

işsizlik oranı ise aynı yıl için %8,5 (44.100 kişi) olmuştur. Pek çok ülkede olduğu gibi 

Avusturya’da da gençlerin işsizlik oranı 25 yaş üstü kişilerin işsizlik oranından daha fazla 

artmıştır. Avusturya’da 15-24 yaş arasındakiler için 1999-2019 yıllarına ait genç işsizlik 

oranları ise Grafik 7’de gösterilmektedir. Ülkede, 2008-2009 yıllarında artan genç işsizlik 

oranlarının ardından 2009-2011 yıllarında genç işsizlik oranı düşmeye başlamış, daha 

sonra ise küresel işgücü piyasalarıyla uyumlu olarak genç işsizlik oranları artmıştır. 2016 

yılından sonra genç işsizlik oranı tekrar düşmeye başlamıştır. 
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Grafik 7. Avusturya’da Genç İşsizlik Oranları (1999-2019) (%) 

 
Kaynak: Eurostat (17/04/2020), Ek 3’ten türetilmiştir. 

Yıllara göre NEET grubu oranları ise Grafik 8’de gösterilmiştir. Avusturya’da da 

2004-2018 döneminde NEET grubu oranları Birlik ortalamasından daha düşük 

gözükmektedir. Ancak Tamesberger’in (2015) çalışmasına göre, genel olarak Avusturya, 

Avrupa’ya göre genç işsizleri işgücüne dâhil etmekte daha başarılı iken, NEET grubunun 

entegrasyonunda daha az başarılıdır.243  

Grafik 8. Avusturya ve AB’de NEET Oranları (2004-2018) (%) 

 
Kaynak: Eurostat (21/04/2020), Ek 2’den türetilmiştir. 

 

                                                           
243 Tamesberger, 2015, ss. 27-40. 
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Avusturya’da işgücü piyasası politikası hükümet ve hükümet dışı kurumların 

yakın etkileşimiyle şekillenir. Politika yapma ve yasama sürecine sosyal taraflar oldukça 

etkin şekilde dahil olur. Federal İşgücü, Sosyal İşler, Sağlık ve Tüketicinin Korunması 

Bakanlığı, Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı, İşgücü Odası, çeşitli ticaret 

birlikleri ve Kamu İstihdam Hizmeti piyasanın yönetimindeki temel aktörlerdir. Ayrıca 

ülkede çok güçlü ve önemli bir kurum olan ve 3,4 milyon çalışan ve tüketiciyi temsil eden 

İşgücü Odası (Arbeiterkammer, AK) ile Avusturya’nın en büyük işgücü piyasası ilişkili 

sağlayıcısı olan Avusturya Kamu İstihdam Hizmeti Kurumu (Arbeitsmarktservice, AMS) 

işsizlikten korunmaya ve azaltmaya yardımcı işgücü piyasası kurumlarındandır. 

Çalışanlar gerektiğinde onları resmi olarak temsil edecek İşgücü Odası’nın doğal üyesi 

sayılırlar. İşgücü Odası, mahkemelerde çalışanı savunma, yasal danışmanlık, işgücü 

kanunu düzenlemeleri, çırak ve genç işgücünün korunması, sosyal güvenlik, çalışan ve 

tüketicinin korunması gibi konularda hizmet ve danışmanlık vermektedir. Gençleri eğitim 

sistemi ve işgücü piyasasına çekmek ile okuldan işe geçişi desteklemek için özellikli 

mesleki bilgi vermeyi de kapsayan hizmetler içeren pek çok program vardır. Çıraklık 

pozisyonları, firma bazlı çıraklık sübvansiyonları, kişisel teşvik gibi pek çok AMS 

hizmeti de vardır. Ayrıca AMS, işsizlik sigortasından sorumlu kurum olup bölgesel AMS 

ofisleriyle hizmet vermektedir.244 

3.2.2. Genç İşsizliğine Yönelik İzlenen Politikalar 

Avusturya’da bireyler, 14 yaşından itibaren mesleki ve okul eğitimini kendi 

rızalarıyla seçebilirler. 15 yaşından itibaren ise gençler tam zamanlı istihdam edilebilir, 

çıraklık veya pratik eğitimi için de işe alınabilirler. 18 yaşından itibaren istihdam 

                                                           
244 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/32-administration-

and-governance-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

https://www.arbeiterkammer.at/index.html
http://www.ams.at/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/32-administration-and-governance-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/32-administration-and-governance-austria
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mevzuatı kapsamındadırlar. İhtiyaç sahibi stajyer ve çıraklar da gittikleri iş yerleri için 

ücretsiz ulaşımdan faydalanabilirler. 245 

2016’da güncellenen zorunlu eğitim kanununa göre 18 yaş altındaki her kişi 

zorunlu okuldan sonra mesleki eğitim veya başka bir okula devam etmek zorundadır. Bir 

staj veya çıraklık anlaşması yapan genç, esnek zamanlı mesleki okul ve çıraklık okullarına 

kayıt olmak mecburiyetindedir. Bu okulların müfredatı ise genel eğitim, işletme, teknik 

ve teorik zorunlu konular gibi konulardır. Avusturya, 18 yaşa kadar olan gençlere eğitim 

garantisi veren ve eğitime ara vermekten kaçınmaya katkı sağlayan ikili eğitim sistemi 

veya uluslararası tanınmış şirket çıraklık sistemi sayesinde erken okuldan ayrılışlarda 

görece daha iyi konumdadır.  

Ülkede gençleri işgücü piyasasına hazırlayacak eğitim sistemine yardımcı pek çok 

uygulama vardır. Bunlardan bazıları şunlardır; 

- Erken Eğitim Öğretimden Ayrılmayı (early leaving from education and 

training- ELET) Önleme246: Ulusal Strateji, 2016’da güncellenmiş ve gençlerin 

eğitimlerini başarıyla tamamlamaları için önleme, müdahale ve telafi olmak üzere üç ana 

alan ele alınmıştır. Ulusal Strateji ’deki ELET’i önleme Avusturya Gençlik Stratejisi ve 

Gençlik Garantisi Uygulama Planı’nın da bir parçasıdır. Eğitim Bakanlığı ile İşgücü, 

Sosyal İşler ve Tüketicinin Korunması Bakanlığı, erken ayrılmayla mücadele için 

yakından iş birliği yapmaktadırlar. Gençlik Garantisi Uygulaması için Federal Sosyal 

Ofis, sosyal taraflar, Okuldan İşe Geçiş İçin Federal Koordinasyon Ofisi federal 

eyaletlerin koordinasyon yaptığı diğer kuruluşlardır. Gençlik Garantisi Planı, Avusturya 

                                                           
245 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/61-general-context-

austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

246https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/63-preventing-

early-leaving-education-and-training-elet-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/61-general-context-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/61-general-context-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/63-preventing-early-leaving-education-and-training-elet-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/63-preventing-early-leaving-education-and-training-elet-austria
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önlem ve programlarını içermekte olup eğitim garantisi tüm gençlere mesleki eğitimi 

tamamlama şansı vermek için tasarlanmıştır.  

- Entegre Edilmiş Mesleki Eğitim Programı: Tüm gençlere, özellikle eğitimini 

tamamlayamayanlara tam gelişmiş mesleki eğitim sağlamak hedeflenmiştir.  

- Gençlik İçin Gelecek Programı: 19-24 yaş arası gençlere 3 ay içinde bir eğitim 

veya iş gibi bir teklif sunulmaktadır. 

-  Eğitim Garantisi Programı: Tüm gençlere çıraklık pozisyonu, eğitimi veya ek 

çıraklık eğitimi vb. sağlanması hedeflenmiştir. 2008 yılından beri sorumlu kuruluşlar 

BMWF ve AMS’dir. Hedef gruptakiler, zorunlu eğitimini tamamlayan, kayıtlı çıraklık 

pozisyonu arayıp tüm çabalara rağmen uygun firma bazlı eğitim imkanı bulamayanlar, 

çıraklık veya okul programından atılanlar, yavaş öğrenenler vb. kişilerdir.  

- Gelecek İçin Gençlik Eylem Programı (Aktion Zukunft Jugend): 2009’da 

yürürlüğe giren bu program, genç yetişkinler için kariyer öngörüleri sunan ve 20-24 

yaşındaki gençlere yönelik eğitim garantisi sunan bir programdır.  Bu programda 

Avusturya hükümeti, 20-24 yaş arası gençlere altı ay içinde eğitim veya teşvikli iş 

garantisi vermektedir. İşe yerleştirilmesi zor olan gençlere yönelik kamu istihdam 

hizmetlerine kayıt olmalarından ilk 6 ay içinde gençlere kişiselleştirilmiş eğitim desteği 

veya özel istihdam teşvikleri verilmektedir.247  

3.2.2.1. Gençlik Politikaları 

Avusturya’da gençliğin genel bir tanımı yoktur. Bazı gençlik koruma kanunları 

gençleri 14-18 yaş olarak tanımlarken Avusturya Gençlik Stratejisi’ne göre bu grup 14-

24 yaş arası gençleri kapsamaktadır. Avusturya toplumunun refahı, Avusturyalı 

                                                           
247 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/36-integration-

young-people-labour-market-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktpolitik/Jugendliche_und_junge_Erwachsene/#intertitle-5
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/36-integration-young-people-labour-market-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/36-integration-young-people-labour-market-austria
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çalışanların yetenek ve niteliklerine dayandığından, gençlerin yeteneklerini 

geliştirmelerine dayalı bir gençlik politikası benimsenmiştir. 248 Avusturya’da gençlik 

politikası, ulusal hükümetin sorumluluğundadır. Federal düzeyde ise Federal İdare 

(Federal Chancellery) asıl sorumlu kurumdur. Yani merkezi organ olan Federal Hükümet 

ve Federal Eyaletler arasında yetki paylaşımı vardır. Özellikle okul dışındaki gençlerin 

yetiştirilmesine odaklanılmıştır. Gençliği teşvikin ve okul dışında gençlerin çalışmasının 

temel sorumlusu federal eyaletlerdir. Hükümetin yereldeki (eyaletlerdeki) Gençlik 

Birimleri, gençlik politikası kararlarını uygularlar. Temel görevleri; çocuk ve gençler 

hakkında lobi yapmak, bölgesel ve yerel düzeyde gençlik merkezleri, mobil gençlik 

çalışması ve gençlik bilgi merkezleri vb. yapıları teşvik etmek, genç işgücünün eğitimiyle 

ilgilenmek, kamu ilişkileri çalışması, gençliğin refahı ve korunmasıdır. Ayrıca 

Avusturya’da özel birlikler ve STK’lar da çok etkindir.249 

Mevcut durumda Avusturya’da genç işsizliği önlemeye yönelik politikalar 

mesleki eğitim ve çıraklık sistemi, gençlerin süreçlere katılımı, gönüllü faaliyetler, genç 

girişimcilerin desteklenmesi, kariyer ve rehberlik danışmanlığı olarak beş temel grupta 

toplanabilir 

Mesleki Eğitim ve Çıraklık  

Almanya’ya benzer özellik olan ikili eğitim sistemi Avusturya’da iyi pozisyonlar 

yaratmakta ve çıraklık eğitimi girişimcilik için iyi koşullar sunmaktadır.  Almanya gibi 

Avusturya’da da gelişmiş bir çıraklık sisteminin varlığı, ülkede diğer AB ülkelerine göre 

daha düşük genç işsizlik oranlarını açıklayan temel faktörlerdendir. 2013’te ülkede 

                                                           
248 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-

governance-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

249 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-

governance-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/1-youth-policy-governance-austria
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yapılan bir işgücü araştırmasına göre bağımsız ve kendi adına çalışanların %35’i çıraklık 

sertifikasına sahiptir. Bu yüzden ülkede çıraklık eğitimi, bağımsız çalışanların nitelik 

kazanmasında çok önemli bir faktör olup bir şirket kurmak için iyi bir adımdır. 

Avusturyalı gençlerin yaklaşık %40’ı zorunlu eğitimden sonra çıraklık eğitimine 

katılırlar. Çıraklık eğitiminin tamamlanmasından sonra %40 ila %44 arasında bir kesim 

genelde eğitildikleri şirkette çalışmaya devam ederler. Yaklaşık 40.000 firma hemen 

hemen 120.000 çırağı eğitmektedir. Bu da her şirkete yaklaşık üç çırak düştüğünü 

göstermektedir.  

Avusturya’daki mesleki eğitim ya çıraklık ya da okul bazlı eğitimle (orta veya 

yüksek düzeyde uygulamaya yönelik teknik ve mesleki eğitim ile kolejler) zorunlu kısmi 

zamanlı okullara (Berufsschule) katılımla tamamlanan firma bazlı eğitimle 

sağlanmaktadır. Verilen mesleki eğitimler yaklaşık 200 mesleğe yöneliktir. Çıraklar 

sadece resmi olarak tanınmış çıraklık işlerinde eğitilebilirler. Bu tarz işler bir liste halinde 

Dijital ve Ekonomik İşler Bakanlığı tarafından İşgücü, Sosyal İşler, Gıda ve Tüketicinin 

Korunması Bakanlığının iş birliği ile yayınlanmaktadır. Bu liste çeşitli meslekler ve 

çıraklık eğitiminin süresi gibi unsurları da içermektedir. 

Çıraklık  

Bir firmada iş üstünde eğitim alanlar, aynı zamanda esnek zamanlı mesleki 

okullara kayıt olurlar (ikili eğitim sistemi).  Çıraklık, anlaşmaya göre iki yıldan dört yıla 

kadar sürelerde bitirilebilmektedir ve genelde üç yıl sürmektedir. Belirli niteliklere sahip 

öğrenciler için yurt dışında mesleki eğitim gibi diğer eğitsel seçeneklerin onayı halinde 

bu süreler azalabilir. Bu durum, özellikle istihdam seçeneklerini artırdığı ve 

kolaylaştırdığı için "Reifeprüfung" Sertifikası sahiplerine yaramaktadır. Belirli şartlar 

taşındığında birkaç meslek eğitiminin aynı zamanda da alınması mümkündür. Eğitim, 

Almanya’daki gibi final çıraklık sınavının (Lehrabschlussprüfung) başarılmasıyla sona 
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erer. Avusturya’da çıraklık eğitimi böylelikle “ikili mesleki eğitim sistemi” veya “ikili 

sistem” olarak adlandırılır.250  

Avusturya’daki çıraklık eğitimindeki genel uygulamalar şu şekilde sayılabilir251; 

➢ Çıraklık süresini de kapsayan eğitim şartlarını içeren çıraklık sözleşmesi 

(Lehrvertrag), genç çalışan yani çırak ile yetkilendirilmiş eğitici arasında çıraklığın 

başında imzalanmalıdır. Reşit olunmayan durumlarda çırağın veli veya vasisi sözleşmeyi 

imzalamaktadır. 

➢ Çıraklar İçin Kısmi Zamanlı Mesleki Okullar: Bir şirketle çıraklık sözleşmesi 

imzalandığında çıraklar için kısmi zamanlı mesleki okullara (Berufsschule) katılım 

zorunludur. Mesleki Eğitim Sözleşmesiyle anlaşmalı olarak, çıraklık eğitiminde kısmi 

zamanlı mesleki okul katılımı, çıraklık eğitimi sözleşmesinin akdiyle başlar. Bu okulların 

amacı, çıraklara ilgili mesleğin teorik temelini sağlamak ve genel bilgilerini 

derinleştirmektir. Ayrıca bu okullarda TVE sınavı (yüksek eğitime giriş sınavı) için 

yeterli hazırlanma süreci, farklı önlemler ve isteğe bağlı konular vasıtasıyla da 

sağlanmalıdır. Böylelikle, teknik ve teorik eğitimi bağdaştıracak düzenlemeler özel 

müfredatla tamamlanmaktadır. 

➢ Çıraklar için Mesleki Eğitim Anlaşması (Berufsausbildungsgesetz) ve toplu 

sözleşme geçerlidir. Çıraklık programları standart iş profillerini temel alır. Çıraklara maaş 

verilmez ama çıraklık istihkakı (Lehrlingsentschädigung) aylık olarak ödenir. İstihkak 

                                                           
250 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-

and-apprenticeships-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

251 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-

and-apprenticeships-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/10006276/BAG%2c%20Fassung%20vom%2007.11.2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-austria
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tutarı, şirket anlaşması kadar toplu işgücü sözleşmelerine de bağlı olarak 

ayarlanmaktadır.252  

➢ Çıraklık eğitimi şu şekillerde olabilmektedir; 

- Bir iş günlü sistem: Çıraklar, asgari bir tam veya iki yarım gün okula giderek 

akademik yıllarını tamamlarlar.  

- Seri sistem: Bir yılda en az 4 en çok 8 hafta sürecek kurslar şeklinde eğitime 

devam edilir. 

- Mevsimsel sistem: Meslek sektörü sınıfına göre belirli bir mevsim süren 

sistemdir. 

➢ Çıraklık Ayrılış Sınavı (Lehrabschlußprüfung): İşveren ve çırak arasında 

taahhüt edilen sürenin bitişinden sonra sözleşme otomatik olarak sonlanır. Kısmi zamanlı 

mesleki eğitiminin son yılında gerekli eğitimi tamamlayanlar bu sınava girebilir. Çıraklık 

eğitiminin sonunda her çırak, çıraklık ayrılış sınavına girip girmeyeceğine karar verir. Bu 

sınav, çırağın edindiği pratik yetenek ve nitelikleri görevinde uygulayıp 

uygulayamadığını ölçmektedir. Sınav pratik ve teorik olarak iki kısma ayrılmakta, sözlü 

ve yazılı sınavdan oluşmaktadır. Çıraklık ayrılış sertifikası oldukça önemlidir. Zorunlu 

eğitim dönemi için işveren, okul için onay bildirisi (sertifika) düzenlemelidir. Çıraklık 

Ayrılış Sertifikası iki mesleki kariyer yolunu sağlar. Bir tanesi Usta Zanaatkar Sınavı 

(Master Craftsman Exam) ve yeterlilik testleri, diğeri de TVE Sınavı yani Yüksek 

Eğitime Giriş sınavı ile kolej, lise sonrası kurslar veya üniversitelere girmektir. 253 

                                                           
252 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-

and-apprenticeships-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

253 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-

and-apprenticeships-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-austria
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➢ Şirket Bazlı Eğitim: Çırakları eğiten şirketler, mesleki profillerde yetenek ve 

know-how ön şartlı meslekler sağlamak zorundadırlar. Bu durum asgari standartlar 

sağlamaktadır. Bu durumu sağlayamayan şirketler de eğitim ağlarından faydalanarak 

tamamlayıcı eğitim olasılığından faydalanabilirler. Böylelikle küçük firmalar bile çıraklık 

eğitimine katkıda bulunabilirler. 

➢ Koruma ve Sosyal Güvenlik: Çıraklar normal çalışanlar gibi sağlık, kaza, 

emeklilik, işsizlik vb. sigorta haklarına sahiptir. Yani genç işgücünün eğitim sözleşmeleri 

de işgücü haklarını koruyan mevzuata tabidir.  

➢ Çıraklar eğitimlerinin büyük kısmını üretim tesisi veya hizmet işletmesinde 

geçirir. Bu durum, kişilerin tamamen iş hayatına entegre olmaları anlamına gelmez aynı 

zamanda kişilerin sosyal yetenek veya problemlerle başa çıkmalarında da olumlu etkiler 

doğurur. 

➢ Avusturya’da diğer yöntemlerin yanında çıraklara yabancı yerde çalışma veya 

işe yerleştirme de (örneğin turizm sektöründe) teklif edilmektedir. Başka ülkede 3 ile 5 

hafta arası işe yerleştirme sayesinde çıraklar yeni çalışma metotları, farklı bir ülke ve 

kültürünü tanıma, mesleki, dil ve kültürlerarası beceri vb. unsurları geliştirme olanağı 

bulmaktadır ve böylece bu kişilerin işgücü piyasasına alışmaları sağlanmaktadır.254  

Stajyerlik ve Çıraklığı Teşvik kapsamında yapılan uygulamalar ise şu şekildedir; 

➢ Eğitim Garantisi (Ausbildungsgarantie): Bu garanti 18 yaşına kadar ve sosyal 

olarak dezavantajlı gençler, yavaş öğrenenler, okuldan atılanlar ve 24 yaşa kadar 

yetişkinlere bir çıraklık pozisyonu garanti eder. Eğer kişi bir firmada çıraklık pozisyonu 

                                                           
254 EC, “EU Youth Report 2015”, s. 46. 

https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktpolitik/Jugendliche_und_junge_Erwachsene/
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bulamazsa bir supra-company’de (bir çeşit eğitim merkezi) eğitime girebilir. Çıraklığın 

bu formu aynı şirket bazlı çıraklık gibidir. 255 

➢ Stajyerlik/Çıraklıkla İlgili 18 Yaşa Kadar Olan Temel Eğitim Önlemleri 

- Üretim Okulları (Produktionsschulen): Temel nitelikler veya sosyal 

becerilerden yoksun bazı kişilerin okul yaşamından eğitim veya çalışmaya geçmelerine 

ihtiyaç vardır. Üretim okulları bu kişilere farklı pek çok eğitim seçeneği sunar. 

Avusturya’da 60’tan fazla üretim okulu vardır. Bu okullar sayesinde yıllık olarak yaklaşık 

4000 gence iş bulunmuştur.  

- Çıraklık Koçluğu (Coaching für Lehrlinge und Lehrbetriebe): Çıraklar, iş 

üstünde eğitim boyunca kendilerine yardım edecek destekleyici bir koç talep edebilirler. 

Bu destek programının amacı, öğrenme sürecinde çırakların süreçten ayrılmasını önlemek 

ve başarılı şekilde çıraklıklarını tamamlamalarıdır. Ehil koçlar başlangıçta çırak 

adaylarıyla konuşur, sorularını yanıtlar bir nevi oryantasyon yaparlar. Sonrasında ise bilgi 

tazeleme, ileri eğitim programları, final sınavına hazırlanma gibi süreçlere destek verirler. 

                                                           
255 Çıraklıkta “supra-company” terimi, bir şirketten ziyade bir eğitim merkezinde 

gerçekleştirilen eğitimdir. Bu eğitim merkezinin ön şartı meslek özellikli pratik bilgi ve 

yetenekleri açığa çıkaracak teçhizatla donatılmalarıdır. Genelde bir şirkette iş bulamayan 

gençler için kullanılır. Buralarda eğitim gören kişilerin daha sonra firma bazlı eğitim veya 

işe geçirilmeleri düşünülür. Burda eğitim gören çıraklar şirket bazlı eğitim gibi kısmi 

zamanlı mesleki okul ve sosyal güvenlik mevzuatına tabidirler. 

https://www.dcdualvet.org/en/dual-vocational-education-and-training/terminology 

(Erişim Tarihi: 03/01/2020). 

http://www.koordinationsstelle.at/wp-content/uploads/2017/07/infoblatt_allg_produktionsschule.pdf
http://www.koordinationsstelle.at/wp-content/uploads/2018/04/infoblatt_allg_produktionsschule.pdf
https://www.dcdualvet.org/en/dual-vocational-education-and-training/terminology
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Çıraklık koçluğunun yanında çıraklık ve eğitim şirketlerinde kalite odaklı önlemler, 

hazırlık kursları gibi farklı yardımlar da vardır.256 

➢ Gençler İçin Özel ve Çalışma Yaşamı Uzlaşısı: Çıraklar için adil olmayan 

çıkarma koruması, çalışma saatleri, özel gençlik koruması vb. unsurlar Çocuk ve Gençlik 

İstihdam Anlaşması’na göre özel kurallara tabidir. Bu anlaşmaya göre 16 yaşında zorunlu 

eğitimini tamamlamış kişiler veya 19 yaşa kadar olan kişiler genç olarak 

tanımlanmaktadır. Örneğin gençler pazar günleri izinli sayılır, her hafta kesintisiz iki gün 

izinli sayılmak zorundadır. Azami çalışma saati haftada 40 saattir. Ek çalışma ancak 16 

yaşından büyükler için günde 30 dakika ile sınırlı ve sadece final çalışmaları için yapılır. 

Günlük dinlenme en az 12 saat olmak üzere 4,5 saati geçen çalışma saatlerinde günlük 

ara süresi en az 30 dakikadır. 16 yaştan küçükler akşam 8 ila sabah 6 arasında 

çalışamazlar. Gençler her yıl sadece medikal sınavdan sonra akşam 11’e kadar 

çalışabilirler. Çırakların mesleki eğitim için okulda geçirdikleri süre çalışılan süre olarak 

değerlendirilip bu süre için ödeme yapılır. Gençler en az 2 hafta tatil talep edebilirler. 257 

Gençlerin Süreçlere Katılımı 

Almanya’ya göre Avusturya’da gençlerin süreçlere katılımı daha önemli 

gözükmektedir. Gençler geleceklerinin sorumluluğunu almaları için yeterli düzeyde 

desteklenmelidir. Avusturya gençlik politikası bu yüzden gençlerin bağımsız 

yaşayabilmeleri ve kendine güvenen bireyler olması için ihtiyaç duyacakları araçları 

temin etmeye dayalıdır. Seçimlerde erken oy hakkının yanı sıra (16 yaş ile Avrupa’da 

gençlerin demokratik hakları açısından başı çekmektedir) gençlerin katılımı açısından 

                                                           
256 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-

and-apprenticeships-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

257 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-

and-apprenticeships-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/35-traineeships-and-apprenticeships-austria
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çeşitli yapılar vardır. 2013-2020 Gençlik Stratejisi’nde gençlerin politik ve sivil topluma 

katılımını artırmak üç önemli hedeften biridir.  

Gönüllü Faaliyetler 

Almanya’dan farklı olarak ülkede uzun süredir var olan gönüllülük esası 

yaygındır. Gençlerin üçte biri bir şekilde gönüllü hizmetlere katılmaktadır. Gönüllü 

çalışmalarda ise gençlerin %50’si insiyatif almaktadır. 15 yaş üstü nüfusun %46’sı 

gönüllü (yaklaşık 3,3 milyon kişi) olarak çalışmaktadır. Vatandaşlar için gelişmiş ve 

güvenli bir sosyal refah sistemini temel alan toplumun sosyal bağlılığı önemlidir. Bu 

kültür, Avusturya toplumunun önemli sosyal sermayelerindendir. Örneğin farklı örgüt ve 

derneklerde yaklaşık 2 milyon kişi ücretsiz çalışmaktadır. Her on kişiden yedisi yılda 30 

güne kadar bu gönüllü çalışmalarla uğraşmaktadır. 

2016 Ocak ayından beri genç gönüllülere verilen aylık cep harçlığı 235 avrodur. 

Sağlık sigortası kapsamı, iş kazası, yaşlılık sigortası, iş zamanında bedava yemek, 

ücretsiz ev veya ulaşım giderlerinin karşılanması diğer desteklerdendir.258 

İşgücü piyasasında “gönüllülük sertifikası” (the Freiwilligenpass) uygulaması 

vardır. 2005 yılında Avusturya hükümeti gönüllü çalışmayı yaygınlaştırmak için 

Avusturya Gönüllü Pasaportu’nu yaratmıştır. Pasaport ile gönüllü çalışmaları tanımak ve 

teşvik etmek için “işe yarama” fikri ile öncelikle gençler hedef grup olarak alınmıştır. 

Pasaport kişilerin hayatlarında yaptıkları gönüllü işlerin bir kanıtı olarak sayılır. 

İşverenleri de gönüllü çalışan kişileri işe almaya teşvik eder. Sadece çalışmanın tipi ve 

süresi değil kişinin edindiği yeterlilikleri hakkında da bilgi sağlar. Avusturya Ekonomik 

Odası ve Avusturya İstihdam Servisi bu pasaportun bir nitelik sertifikası olarak 

edinilmesini tavsiye etmektedir.259 

                                                           
258 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Austria, 2017, s. 33-34. 

259 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Austria, 2017, s. 38. 
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Girişimciliğin Desteklenmesi 

Almanya’daki gibi ülkedeki sıkı eğitim sisteminden dolayı istihdam ve 

girişimcilik, eğitimle yakından ilişkilidir ve girişimcilik kültürü yaygındır. Avusturya’da 

her yaştan çocuk ve gençler için girişimciliği yaratacak fikirler ve girişimcilik kariyeri 

bilgisini geliştirmek pek çok eğitim kurumu ve organizasyonların amacı olmuştur.260  

Girişimcilik eğitimi, girişimcilerin yeteneklerini ortaya çıkaran tüm eğitsel 

önlemleri içermektedir. Böylelikle kişileri bir işletme kurmaya iten nitelikler ortaya 

çıkarılmaya çalışılır. Girişimcilik eğitimleri mesleki okullarda muhasebe, işletme 

yönetimi, ulusal ekonomi, proje yönetimi gibi pek çok farklı konularda verilmektedir. 

Özellikle işletme ortaokullarında bu eğitim çok kuvvetlidir. Girişimcilik eğitimi, 

Avusturya Yaşam Boyu Öğrenme Stratejisi ışığında müfredat yoluyla düzenlenmektedir. 

Ulusal ve bölgesel düzeyde pek çok girişimcilik programı geliştirilmiştir. Hükümet 

kurumları ve sosyal ortaklar yeni girişimci yeteneklerini keşfetmede önemli rol oynarlar.  

Okullarda, Yenilik İçin Girişimcilik Eğitimi (Entrepreneurship Education für 

schulische Innovation, EESI) verilmektedir. Eğitim Bakanlığı girişimcilik ruhunu 

artırmak için itici güç merkezleri (impulse centre) kurmuştur. Bu merkezlerde özellikle 

eğiticiler için pek çok kaynak vardır ve girişimcilerle ağ kurmak isteyenlere uygun 

fırsatlar sunulmaktadır. Özellikle illerde girişimcilik konusunda eğitimler verilmektedir. 

Genç Müteşebbisler Odası, Ulusal Odak Grubu, Girişimci Yetenek Sertifikası, Yeterlilik 

Sertifikası, Girişimci Yeteneği Geçiş İzni gibi STK’lar ve belgeler vardır.261  

Avusturya’da genç girişimciler için pek çok başlangıç fonu teşviki verilmektedir. 

Bunlardan en önemlileri şunlardır; 

                                                           
260 EC, “EU Youth Report 2015”, s. 51. 

261 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Austria, 2017, ss. 69-70. 
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- AMS bu konuda önemli role sahiptir. 1995 yılından itibaren yeni kurulan 

işletmelere işletme başlangıç programları teklif etmektedir. Bu kapsamda AMS, 

4000’den fazla işletmeyi (yeni kurulan işletmelerin yaklaşık %15’i) desteklemiştir. Bu 

işletmelerin de %87’si hala ayaktadır. Potansiyel genç girişimciler, başlangıç danışmanlık 

hizmetlerinden, eğitim programlarından da faydalanabilir. Bu yardımlar genelde 

başarıyla kurulan bir işletme için 6 aydan 9 aya kadar verilebilmektedir. Başlangıç 

sermayesi teşviki ise işsiz ve kendi işini kurmak isteyenlere AMS tarafından sağlanan bir 

fondur.  

- Bağımsız çalışmanın teşvik edilmesi için mikro kredi olanakları vardır. 

Bununla birlikte düzenli bir kredi garanti edilmez. İşgücü, Sosyal İşler, Sağlık ve 

Tüketicinin Korunması Bakanlığı bu kredilerin çoğunu sağlamaktadır. Bunun haricinde 

Avusturya Wirtschaftsservice GmbH, Avusturya Araştırma Teşvik Ajansı, Ekonomik 

Odaların Başlangıç Hizmeti vb. çeşitli fon alternatiflerinin verildiği kaynaklar vardır. 

- Yeni Şirketler Teşvik Anlaşması’na göre teşvik amacıyla yeni şirket 

kurucularının başlangıç maliyetleri daha düşük tutulmuştur. Eğer kuruluşlarının ilk 1 yılı 

personel istihdam ederlerse, ücret dışı işgücü maliyetleri yeni şirket sahipleri için %7 daha 

az maliyetlidir. Ayrıca %4,5’luk işveren payından ve %0,5 konut sübvansiyon payı, oda 

katkısı ve iş kazası katkılarından da muaftırlar. 

- Odaların Başlangıç Hizmeti (Gründerservice), işletme kuruluş aşamasının 

başlangıcındaki bilgi ihtiyacı için iyi bir başvuru noktasıdır. Buna benzer nitelikte 

Avusturya Araştırma Teşvik Ajansı, INITS vb. pek çok program vardır. 262 

Kariyer Rehberlik ve Danışmanlığı 

Okul döneminin sonuna doğru (7 ve 8 bazı okullarda da 9. sınıf) zorunlu kariyer 

danışmanlığı (Berufsorientierung- BO) sınıfları sağlanmaktadır.  Amaç, kişileri çıraklık 

                                                           
262 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Austria, 2017, ss. 70-73. 

https://www.gruenderservice.at/
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eğitimi hakkında bilgilendirmektir. İşbaşı eğitim günleri ile de kişilerin pratik tecrübe 

edinmeleri amaçlanır. Okullardaki kariyer danışmanlığının yanısıra AMS’de kariyer 

bilgilendirme merkezlerinde (Berufsinformationszentren, BIZ) gençlere rehberlik ve 

danışmanlık hizmeti verir. 2009’dan beri kariyer bilgilendirme merkezlerini ziyaret, 

zorunlu kariyer oryantasyonunun bir parçası olmuştur. Okullarda iş oryantasyonu, 

kişilerin kariyerleriyle ilgili en uygun kararları vermeleri amacıyla 1998’den beri 

sağlanmaktadır. Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığı oryantasyondan sorumludur. 

Oryantasyon materyalleri, organizasyonları vb. işler Bakanlıkça yapılır. Ayrıca PES 

Gençlik Platformu (kariyer seçimi, başvurular, staj, iş arama ve ileri eğitim gibi konularda 

bilgilendirme yapılır), kariyer pusulası (detaylı data bankasıdır), AMS online rehberi, 

AMS tarafından verilen diğer hizmetlerdendir. Sosyal örgütler de kendi danışmanlık 

rehberlik hizmetlerini vermekte olup işgücü piyasasında önemli yere sahiptirler. Sektörel 

ve profesyonel örgütler ve bazı eğitim şirketlerince de eğitim programları 

düzenlenmektedir.263 

3.2.3. Politika Araçları 

Finansman 

➢ Profosyonel eğitim kanunu (Berufsausbildungsgesetz, BAG) veya bölgesel 

eğitim kanununa (Land- und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz-LFBAG) 

göre eğitim veren işletmeler finansal desteğe başvurabilirler. Almanya’da ESF 

kapsamında verilen finansal destekteğin hedef gruplarına benzer şekilde kadın 

çalışanların az görüldüğü mesleklerdeki kadınlar, işgücü piyasasındaki dezavantajlı çırak 

arayıcıları, genişletilmiş çıraklık veya nitelik öğretmek için katılımcılar, 18 yaş üstü 

                                                           
263 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/34-career-

guidance-and-counselling-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006276
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008710
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008710
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008710
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/34-career-guidance-and-counselling-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/34-career-guidance-and-counselling-austria
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yetişkinler veya problemleri çıraklık eğitimiyle çözülebilecek erken okuldan ayrılanlar 

desteklenebilir. Finansal destek, aylık olarak sübvansiyon şeklinde geniş kapsamlı olarak 

çıraklık eğitimi boyunca verilir. Verilen rakamlar bu gruplara göre değişir. (400-755 

avro) Yardım, azami 3 yıl ve çıraklık eğitiminin tümü için verilir. Destek AMS ile eğitim 

teşebbüsü arasındaki istişareye bağlıdır. Başvurucu ve desteklenecek kişi AMS iletişim 

kişisine başvurur. Bölgesel düzeyde ise farklı koşullar olabilir. 

➢ Ülkede kamu sübvansiyonları işverenlerin çırakları eğitmesi için kullanılır. 

Avusturya Ekonomik Odası çıraklık eğitimini teşvik için iş süreçlerini yönlendirmektedir. 

➢ Evden uzakta okullara kaydolan kişiler veya stajyer-çıraklara okul veya işyeri 

yakınındaki yurtlara veya ikinci evlerine gitmeleri için de uzaklığa bağlı olarak hibe 

verilir (aylık 19 avrodan 58 avroya kadar). 

➢ “Şirketler için bonus” programında çırak alan şirketler için her işverene 1000 

avro ödenmiştir. 

Kanuni Düzenlemeler  

Ülkede sadece gençlere yönelik tek bir kanun yoktur ancak gençlikle ilgili farklı 

başlıklarda çeşitli kanunlar bulunmaktadır. 2019 Ocak ayında gençleri koruyan kanunlar 

birleştirilmiştir. Fakat gene her eyalette toplamda on dokuz ayrı kanun bulunmaktadır.  

Kanunlarda özellikle 18 yaş altı (reşit olmayan) gençlerin korunması ile ilgili pek çok atıf 

vardır. Almanya’daki gibi gençleri ilgilendiren pek çok federal kanun ve ana yapı vardır. 

Örneğin Federal Gençlik Sözleşmesi, Federal Gençlik Temsilciliği Sözleşmesi, 

Avusturya Ulusal Gençlik Konseyi, Gençlik Parlamentosu bu kanun ve yapılardan en 

önemlileridir. Ayrıca gençlerle ilgili Almanya’daki gibi kapsamlı bir Ulusal Gençlik 

Stratejisi vardır. Bu Strateji aracılığıyla merkez ve eyaletler arasındaki sorumluluklar 

dağıtılır ve gençlik politikasıyla ilgili diğer tüm ayrıntılar belirlenmektedir. Bunun 
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yanında Avusturya Gençlik Konseyi, Gençlik Bilgi Merkezleri vb. yapılar 

bulunmaktadır.264 

Bu ana kanunlar ve yapılar yanında Gençlik İstihdam Sözleşmesi, Çocuk ve 

Gençlik Eğitim Sigortası Sözleşmesi gibi kanunlar da yer almaktadır. Ayrıca STK’lar 

ülkede gençlerin motivasyonu, global konuların bu kapsamda tartışılması ve çeşitli 

kampanyalar açısından etkin rol oynamaktadır. 

Bunların haricinde konut sağlama Avusturya’da uzun yıllardır süren bir gelenek 

olup her yıl düşük gelirli kişilere kalacak yer desteği sağlanır. Ek konut sübvansiyonları 

çocuk ve gençlere sağlanır. Viyana şehrinde 30 yaş altı okuyan veya çalışan kişilere 

yaşayacak yer desteği (Kuratorium Wiener Jungwohnhäuser) teklif edilmektedir.265 

İstihdamda Sınır Ötesi Mobilite ve Diğer Fırsatlar 

Almanya gibi Avusturya’da da gençlerin istihdamı ve girişimciliğiyle ilgili sınır 

ötesi mobiliteye önem verilmekte olup Erasmus+, EURES, Uluslararası Mali Birlik (IFA) 

vb. sınır ötesi programlardan oldukça fazla faydalanılmaktadır. 266 

Dezavantajlı Gençler İçin Programlar 

Ülkede dezavantajlı grupların da topluma entegre edilmesine özel önem 

verilmektedir ve bunun için çeşitli programlar uygulanmaktadır. Bunlardan bazıları şu 

şekildedir; 

                                                           
264 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/14-youth-policy-

decision-making-austria (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

265 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Austria, 2017, ss. 87-95. 

266https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/37-cross-border-

mobility-employment-entrepreneurship-and-vocational-opportunities (Erişim Tarihi: 

03/01/2019). 

http://www.kwj.at/home
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/14-youth-policy-decision-making-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/14-youth-policy-decision-making-austria
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/37-cross-border-mobility-employment-entrepreneurship-and-vocational-opportunities
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/37-cross-border-mobility-employment-entrepreneurship-and-vocational-opportunities
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- İş Koçluğu: Fiziksel veya mental engeli olan kişiler hedeflenmektedir. Bu 

kişilerin eğitim, istihdam ve müfredat dışı çalışmaları desteklenip sosyal dışlamaya maruz 

kalmamaları hedeflenmektedir. 

- Kapsayıcı Çıraklık Hakkı: Dezavantajlı gençler için özel, genişletilmiş mesleki 

eğitim sağlanır. Performans problemlerinden dolayı çıraklık eğitimlerini 

tamamlayamamış bazı engelli gençlere yardım programları yapılmıştır. Bunun için 

1969’da çıkarılan Avusturya Mesleki Eğitim Anlaşması 2003 yılında tadil edilmiştir. 

- Ready for Education and Training (AusbildungsFit): Avusturya’da hane halkı 

yoksulluğundan etkilenen dezavantajlı çocuk ve gençlerin uzun dönemli 

dezavantajlarıyla mücadele için eğitim politikasında bu gruba daha ağırlık verilmiştir. 

Özellikle temel niteliklerden ve sosyal yeteneklerden yoksun kişilerin sıhhi, ailesel veya 

finansal problemlerle karşılaşması muhtemeldir. Bu yüzden özellikle dezavantajlı gençler 

için programlar yaratılmış, bu kişilerin eğitim sistemine yeniden entegrasyonu 

amaçlanmıştır. Amaç önceden kaçırılan temel nitelik ve sosyal yeteneklerin ikinci şans 

olarak verilmesini sağlamaktır. 267 

Bunların yanında Avusturya İstikrar Programı’nda göçmen gençler arasında artan 

işsizliği önlemek için mesleki eğitim, mesleki eğitim ve geçiş yönetimi için hazırlık, 

gençler için aktif işgücü piyasası politikaları olmak üzere üç unsura önem verilmiştir. 

Ayrıca göçmen kökenli gençlerin Avusturya VET (mesleki eğitim-öğretim) sistemine 

entegrasyonu önemli bir sorundur. Genelde bu kişiler kendi özel mesleki eğitim 

programlarını daha sık erken bırakmakta ve çırak eğitim sektöründe daha az temsil 

edilmektedirler. Göçmen kökenli gençlerin işgücü piyasasına girmelerini kolaylaştırmak 

                                                           
267 EC, EACEA NAtional Policies Platform, https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/en/content/youthwiki , (Erişim Tarihi: 03/01/2019). 

http://www.koordinationsstelle.at/wp-content/uploads/2014/02/infomail_nr11_anhang_pilotprojekte_ausbildungsfit.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki
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için dil, beceri, nitelik, bilgi eksikliği gibi sebepleri azaltmak için ihtiyaçlarına göre çeşitli 

rehberlik, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanmaktadır. 

Ülkede gençler için Gençlerin Sosyal İçermesi İçin Strateji, Çocuk ve Gençler İçin 

Ombudsmanlık Ofisleri, Profesyonel Açık Çocuk ve Gençlik Çalışması, Eğitim ve Okul 

Dışındakilerin Yetiştirilmesi ve Gençlik Çalışmasının Teşviki Anlaşması, Eğitim ve Okul 

Dışındakilerin Yetiştirilmesi ve Gençlik Çalışmasının Teşviki Anlaşması, Uzun Dönemli 

İşsizliğe Karşı Gençlerin Geleceği Kampanyası vb. diğer çeşitli kapsayıcı programlar da 

uygulanmaktadır.268 Avusturya’da genç işsizliğine karşı alınan önlemlerin özeti Ek 8’deki 

tabloda sunulmaktadır. 

3.3. Hollanda 

3.3.1. İşgücü Piyasasında Mevcut Durum 

Hollanda’da genel işsizlik oranı 2019 yılı için %3,4 (314.000 kişi) olmuştur. Genç 

işsizlik oranı ise aynı yıl için %6,7 (99.700 kişi) olmuştur. 25 yaş altı gençlerin 1999-

2019 yıllarındaki işsizlik oranları Grafik 9’da gösterilmiştir. 2007-2008 krizinden sonra 

yükselmeye başlayan işsizlik oranları 2013 yılından sonra tekrar düşme eğilimi 

göstermeye başlamıştır.  

  

                                                           
268 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Austria, 2017, ss. 87-95. 
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Grafik 9. Hollanda’da Genç İşsizlik Oranları (1999-2019) (%) 

 
Kaynak: Eurostat (17/04/2020), Ek 3’ten türetilmiştir. 

Grafik 10’da ise Hollanda’daki NEET oranları, AB NEET oranlarıyla 

karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Ülkedeki NEET oranları AB ortalamalarından 

düşüktür.  

Grafik 10. Hollanda ve AB’de NEET Oranları (2004-2018) (%) 

 
 

Kaynak: Eurostat (21/04/2020), Ek 2’den türetilmiştir. 
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Hollanda’da gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunda temel hükümet, kamu 

ve kamu dışı aktörler şu şekildedir; 

• Genç İstihdamında Temel Hükümet Aktörleri: Sosyal İşler ve İstihdam 

Bakanlığı, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, Ekonomik İşler Bakanlığı, Hollanda 

Girişim Ajansı, belediyeler  

• Genç İstihdamında Temel Kamu Aktörleri: Hollanda Belediyeler Birliği, 

İşveren Hizmet Masası, İşçi Sigortası Ajansı, Ulusal Gençlik Konseyi, Mesleki Eğitim, 

Öğretim ve İşgücü Piyasası İşbirliği Örgütü vb. STK’lar. 

• Genç İstihdamında Kamu Dışı Aktörler: Okullar, Hollanda Üniversiteleri 

Birliği, Hollanda Uygulamalı Bilimler Birliği, Ulusal Öğrenci Birliği, Mesleki Eğitim 

Gençlik Örgütü vb. örgütlerdir. 

Hollanda işgücü piyasası 35 işgücü piyasası bölgesine ayrılmıştır. Sosyal İşler ve 

Eğitim Bakanlıkları koordinatörlüğünde 35 işgücü bölgesinde yerel paydaşların sürece 

katılmaları ile bölgesel planlar yapılmakta, sektörel ortaklar da planlara destek 

vermektedir. Hollanda’da yerelden yönetimle yeniden bütünleşme politikası vardır. 

Bölgesel ve yerel paydaşlar yerel işgücü piyasasındaki durumlardan haberdar edilir. 

Bölgelerin durumuna göre işsizlere özel destek programları düzenlenebilir. Hükümet, 

programların çerçevesini belirler ve belediyeler ile İşçi Sigortası Ajansı 

(Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen- UWV) için uygulamaya elverişli hale 

getirir. Belediyeler de asgari ücretli bir iş veya eğitim fırsatıyla iş arayanlara destek 

sağlarlar.269 

                                                           
269 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, ss. 28-

29. 

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/over-uwv
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3.3.2. Genç İşsizliğine Yönelik İzlenen Politikalar 

Hollanda işgücü piyasasında gençlerin işsiz kalmalarını önlemek için şu temel 

unsurlar ön plandadır; 

➢ İş arayan gençler, okul zorunluluklarını yerine getirdikten sonra Werknl’ye 

(UWV Sosyal Güvenlik Ajansı’nın bir dalı) kayıt sayesinde e-destek mekanizmasının 

hizmetlerine ulaşabilirler. Belirli bir süre işsiz olan ve işsizlik yardımı için başvuran 

gençleri destekleme kapsamında kişiler UWV’ye kayıt olabilir. 

➢ Temel nitelikleri olmadan okuldan ayrılan gençleri desteklemeye yönelik 

programlara önem verilmektedir. Çünkü bu gençlerin piyasada genelde geçici ve düşük 

pozisyonlu iş bulup işsiz kalmaları olasılığı daha yüksektir. Belediyeler özellikle bu 

gençleri okula veya eğitim onlar için bir seçenek değilse işgücü piyasasına döndürmeye 

yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. 

➢ İşsiz ve işsizlik yardımı almayan işsiz gençler belediyeye destek için 

başvurabilir. Gençler ilk 4 hafta bir arama süresine sahiptir. Bu 4 hafta boyunca bir iş 

veya eğitim fırsatı bulmak için çabalarlar. Destek ise 4 hafta sonra kişiye özeldir.  

➢ Direkt hizmetler, boş iş pozisyonları, iş bulma, yeterlik testleri vb. hizmetleri 

içerir. 

➢ Hollanda’yı diğer ülkelerden ayıran unsur, sosyal tarafların katılımının 

sağlanması konusunda en başarılı ülkelerden biri olmasıdır. Hollanda’da, işgücü piyasası 

ve istihdam politikaları, işverenler, sendikalar ve hükümet arasındaki 

görüşmelerleşekillenmektedir. Bu ilişkide, genç işsizlerin işgücü piyasasına entegrasyonu 

konusunda başlıca sorumluluğu hükümet üstlenmektedir. İşverenler, mesleki eğitim 

yatırımları yapmakta, hükümet ise, kamu sektöründe sübvanse edilmiş işler yaratarak 

başlıca sorumluluğunu yerine getirmektedir. Özellikle altı aydan fazla işsiz kalan 

http://woordenboek/vandale/vandale.exe?SWI_CDEU_1_framesetIE&language=nlhttps://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home
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gençlerin katılmalarının zorunlu olduğu programlar düzenlenerek, programların 

tamamlanmasından sonra iş garantisi sağlaması dikkat çekici bir uygulamadır.270 

➢ Politika gözlemi için Almanya ve Avusturya gibi ulusal ve bölgesel düzeyde 

değerlendirmelerin yapıldığı Genç İşsizliği Eylem Planı gibi raporlar çıkarılmaktadır.271 

Hollanda Hükümeti, gençlerin bir diplomayla okuldan mezun olmaları ve uygun 

iş bulmalarıyla aktif olarak ilgilenmektedir. Bu konuda Hükümet önlem almakta, iş ve 

eğitim sektörleriyle iş birliği yapmaktadır. Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı ve Eğitim, 

Kültür ve Bilim için Devlet Sekreteryası tüm eğitim sisteminden sorumludur. Erken 

eğitim, ilk ve ortaokul, ikincil mesleki eğitim ve genel olarak tüm orta eğitimden (VAVO) 

Bakanlık sorumlu olup gerekli kurallar ve gereklilikleri de Bakanlık koyar.  

- Ortaöğretim: 12 yaşındaki öğrenciler üç tür ikincil eğitim seçebilmektedir: 

a- VMBO (mesleki orta eğitim öncesi olan eğitim, dört yıl sürer) 

b- HAVO (kıdemli genel orta öğretim, beş yıl sürmektedir.) 

c- VWO (üniversite öncesi eğitim, altı yıl sürmektedir) 

Ortaokullar çeşitli tiplerde olup kişilere kolaylıkla bir tipten diğer tipe 

geçebilecekleri fırsatlar sağlamaktadırlar. VMBO eğitimi, kişilere özel meslekler 

kazandırır. Kişiler 16 yaş civarı, VMBO eğitimini bitirdikten sonra mesleki orta eğitimine 

(MBO) gidebilirler. VMBO kapsamındaki teorik programı bitirenler HAVO’ya da 

gidebilirler. 

- Yüksek Eğitim: HAVO ve VWO mezunları 17-18 yaşlarında yüksek eğitime 

devam edip etmeyeceklerini seçebilirler. Uygulamalı bilimlerin Hollanda’daki çok sayıda 

                                                           
270  Frans Meijers ve Kitty Te Riele, “From Controlling to Constructive: Youth 

Unemployment Policy in Australia and The Netherlands”, Journal of Social Policy, 

2004, Cilt 33, Sayı 1, s. 12. 

271 EC Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, s. 30. 
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üniversitesi devlet tarafından fonlanmaktadır. Diğerleri resmi olarak kayıtlı oldukları 

halde devlet payı almaz. 

Temel nitelik diploması HAVO, VWO (ortaöğretim) veya MBO düzey 2’de 

verilmektedir. 5-16 yaş arası öğrenciler için zorunlu eğitim (‘leerplicht’) verilirken, 16-

18 yaş arasındakilere zorunlu nitelik (‘kwalificatieplicht’) kazandırılır. Zorunlu eğitim ve 

nitelik konuları “Zorunlu Eğitim Kanunu” kapsamındadır. 272 

- Zorunlu Nitelik (16-18 Yaş): 16-18 yaş arasındaki temel niteliklere sahip 

olmayan gençler zorunlu niteliği kazanmak için tam gün eğitime katılmak zorundadırlar. 

Bu gençlerin tam gün çalışması profesyonel rehberli öğrenmeye katılmadıkça yasaktır. 

İki türü vardır; bir tanesi daha çok, okulda öğrenciyi izlemek, diğeri ise öğrencinin bir 

şirkette de çalışıp haftanın bir veya iki günü okula gitmesidir. 273 

3.3.2.1. Gençlik Politikaları 

Hollanda’da gençlik terimi çocukları da içerip 0-25 yaş aralığını temel almaktadır 

ve diğer AB ülkeleri gibi ülkede genç nüfus azalmaktadır. Gençlik politikası, çocuk ve 

gençler için koruyucu ve özelleştirilmiş rehberlik, bakıma odaklanır. Yaş ve destek 

ihtiyacı türüne göre farklı yasal çerçeve uygulamaları vardır. Çocuk ve genç katılımını 

teşvik yerel belediyelerin görevidir. 274 

  

                                                           
272 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, s. 71. 

273 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, ss. 72-

73. 

274 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, ss. 7-

10. 
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Ülkede gençlik politikasının odaklandığı iki önemli unsur; 

1- Gençlik Kanunu: “Çocuk ve Gençlik Anlaşması” olarak 1 Ocak 2015’ten beri 

yürürlükte olup yerel düzeyde gençlik bakımının nasıl olması gerektiğini ve belediyelerin 

bu konudaki sorumluluklarını düzenler. Belediyeler evrensel ve koruyucu hizmetleri 0-

18 yaş arası çocuk ve gençlere sunar. Gençlik Kanunu ile belediyeler tüm destekten, 

yardımdan ve gençlik için bakımdan sorumludur. Her belediye Gençlik kanunu temel 

alınarak dört yılda bir şart koşulan planla uyumlu bir politikaya sahiptir. Bu politikanın 

uygulanması, kişisel destek kuralları vb.nin yanında gençlik bakımının icrası gibi 

konuları da tarif etmektedir. 2016 yılından başlayarak merkezi hükümet her belediyeye 

gençlerin desteği, bakımı vb. konular için temel bir fon sağlanmaktadır. Risk ve diğer 

faktörlere göre bazı belediyelere ek bütçe de sağlanmaktadır. 

2- Adem-i Merkeziyet (Yerinden Yönetim) Politikası: 2015 öncesi çocuk ve 

gençleri de içine alan tüm vatandaşların refahına yönelik sorumluluklar yerel, eyaletler 

ve ulusal otoriteler arasında paylaşılırken Ocak 2015 sonrası tüm Felemenk belediyeleri 

vatandaşların refah, destek ve bakım süreçleri için sorumlu tutulmuşlardır. Bu da 

sistemde önemli bir dönüşüm oluşturmuştur. Küçük belediyeler tüm görevleri tek 

başlarına yapamayacaklarından evde bakım, gençlik gözlemi gibi çeşitli görevler için 

bölgesel düzeyde iş birliği yapmaları gerekmiştir. 

Ülkede gençlik politikası kararları için ayrı bir ulusal ajans yoktur. Gençlik 

politikası Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı (VWS) tarafından koordine edilmektedir. Bu 

Bakanlık, Adalet ve Güvenlik Bakanlığı (gençlerin korunması ve gözlemi alanında), 

Eğitim Bakanlığı (okullar, diğer eğitim enstitüleri ve kültürel eğitim alanında), Sosyal 

İşler ve İstihdam Bakanlığı (okul öncesi, boş zaman ile işgücü ve gelir alanında) ile 

beraber çalışmaktadır. Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı’nın da bu konuda sorumlulukları 

vardır. Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı hükümet ve gençlik araştırma topluluklarıyla 

bilgi zinciri kurmakla görevlidir. Ayrıca Almanya ve Avusturya’daki yapılara benzer 
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olarak Ulusal Gençlik Monitörü ve Gençlik Enstitüsü gibi kurumlar politika geliştirilmesi 

için bilgi toplamaktadır.275 

Mevcut durumda Hollanda’da genç işsizliği önlemeye yönelik politikalar mesleki 

eğitim ve çıraklık sistemi, gençlerin süreçlere katılımı, gönüllü faaliyetler, girişimciliğin 

desteklenmesi, kariyer ve rehberlik danışmanlığı olarak beş temel grupta toplanabilir 

Mesleki Eğitim ve Çıraklık Sistemi276  

Almanya ve Avusturya’daki gibi, mesleki eğitim ve çıraklık ülkede çok önemlidir. 

Hollanda’daki mesleki eğitim öğretim (VET),  Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 

(İkincil Mesleki Eğitim) diye de adlandırılır. MBO, kanunlarla zorunlu tutulmuştur.  

Almanya ve Avusturya’ya benzer şekilde müfredat işgücü piyasasının 

ihtiyaçlarına göre düzenlenmekte ve bu da sosyal tarafların süreçlere oldukça fazla dahil 

olmasıyla gerçekleştirilmektedir. Müfredat belirlenirken işverenler Mesleki Eğitim, 

Öğretim ve İşgücü Piyasası Örgütü (SBB) vasıtasıyla müfredat içeriğine bile müdahale 

edebilirler. 1 Ocak 2015’ten beri Eğitim Bakanlığı, ulusal tavsiye görevini SBB’ye 

devretmiştir.277 

Bunların yanında, bahsedilen iki ülkeden farklı olarak işsizliği azaltmak 

kapsamında Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, ikincil mesleki eğitimde eğitim ve işgücü 

piyasası arasındaki bağlantıyı geliştirmek amacıyla İkincil Mesleki Eğitimde Bölgesel 

Yatırım fonunu kurmuştur. 2014-2017 dönemi için bu amaçla ayrılan fon miktarı 100 

                                                           
275 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, s. 7. 

276 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, ss. 31-

32. 

277 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, s. 27. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs
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milyon avro olmuştur. Bölgesel iş birliği yoluyla ikincil ve mesleki eğitim ile yüksek 

eğitim arasında iyi bir uyum amaçlanmıştır.278 

Stajyerlik ve Çıraklık Sistemi 

Almanya ve Avusturya’daki gibi sistemde yeterli düzeyde stajyerlik ve çıraklık 

yapmak da önemlidir. Stajyerlik programları oldukça bilindik olup her yıl çok sayıda 

öğrenci veya mezun stajyerlik programlarına başvurmaktadır. Ulusal hükümet, okuldan 

ayrılanlar, mülteciler gibi özel grupları hedefleyen projeler gerçekleştirmektedir.  

Staj programlarında öğrenme çıktıları oldukça değişkendir. Örneğin ulusal 

hükümetin staj programı olan “Traineeprogramma” programı iki yılda biter. 1,5 yıl sonra 

stajyerler final gözden geçirmesine tabi olurlar. Eğer stajyer görevlerini iyi ifa ederse 

kişiye ücretli istihdam olanağı teklif edilebilir. Diğer bir yöntem ise “ilk öğrenmenin 

tanınması” denilen (Erkennen van Verworven Competenties - EVC) uygulamadır. İşgücü 

Piyasası ve Eğitim Fonu Kurumu belediyeler vb. örgütlere EVC kursu imkanı tanırlar.  

Gençlerin Süreçlere Katılım ve Girişimi 

Özellikle Avusturya’ya benzer şekilde, ülkede gençlerin tüm süreçlere katılması 

önemsendiğinden politik ve yönetsel olarak gençlerin seslerini duyurması için pek çok 

yöntem vardır. Hükümet tüm gençlerin aktif vatandaş olarak davranmasını teşvik 

etmektedir.279 Gençlik Konseyleri, Hollanda Ulusal Öğrenci Birliği (ISO), Mesleki 

Eğitim Gençlik Örgütü (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs- JOB), Ulusal Eylem 

Komitesi Öğrencileri, Hollanda Sosyal ve Ekonomik Konseyi (SER),  gençlerin politik 

farkındalığının artırılması için önemli bilgi sağlayıcıları olan ProDemos ve ROOD gene 

                                                           
278 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, s. 33. 

279 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, s. 56. 

https://www.werkenvoornederland.nl/starters/het-rijkstraineeprogramma/inhoud-traineeprogramma
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Almanya ve Avusturya’dakine benzer şekilde gençliği temsil eden 

organizasyonlardandır. 280 

Gönüllü Faaliyetler 

İki ülkeye benzer şekilde gönüllülük mekanizması Hollanda’da çok yaygındır. 

Merkezi hükümet, sivil toplumu güçlendirmek için gençlerin zamanlarının bir kısmını 

sosyal hizmetlerde geçirmelerini teşvik etmektedir. Hükümet, kişilerin eğitim düzeyi, 

geçmişi veya yaşamları ne olursa olsun gençlerin hayatlarının bir kısmında sosyal 

hizmete vakit ayırmalarını önemli bulmaktadır. Sosyal hizmetin gençlere bir şeyler 

öğreteceği, aynı zamanda topluma katkısı olacağı düşünülmektedir.  

Ülkede gençlik gönüllülüğü konusunda bağımsız bir düzenleme, kanun veya özel 

bir strateji yoktur. Ancak Hollanda’da 5,6 milyon kişi gönüllü sektörde aktiftir. Toplum 

genel olarak gönüllülük temasından oldukça faydalanır. 15-25 yaş arası gençlerin %51’i 

gönüllü çalışmalara katılırlar. Bununla birlikte Sosyal Destek Anlaşması enformel ve 

formel sistemleri teşvik eder.  

Gönüllülük politikası yetkileri yerele dağıtılmıştır. Gönüllü faaliyetlerin çoğu 

yerel düzeyde yapılmakta olup gönüllüler, gönüllü örgütleri, şirketler ve yerel yönetimler 

arasında koordinasyon sağlanır. Bakanlıklarda da gönüllü çalışmayla ilgili çeşitli 

çalışmalar yapılmaktadır.281 Gönüllü çalışmayı desteklemek için bazı durumlarda 

gençlere isteğe bağlı çalışmaları için ödeme yapılmaktadır. Bu kişiler belli şartlar altında 

gelir vergisi ödemekten muaftırlar. Gönüllülük konusunda ülkede aktif olarak çalışan 

temel aktörler, Flemenk Gönüllü Çaba Örgütleri (NOV), Uluslararası Gönüllü Projeler 

Kurumu (SIW), Hollanda’yı Keşfetme (Scouting Netherlands) gibi kurum ve örgütlerdir. 
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281 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, s. 17. 
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Girişimciliğin Desteklenmesi 

- Girişimsel yetenekleri geliştirmek mesleki ortaokul müfredatının bir 

parçasıdır. Bu öğrenciler için “yaparak öğrenmek” eğitsel yolu geliştirilmiştir. Firmaların 

(‘leerbedrijven’-ilim firmaları) öğrenme ortamını kullanarak çalışma ve öğrenme 

olanakları birleştirilir.  

- İkincil mesleki eğitim kapsamında “Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)” 

müfredatı direk olarak girişimcilik yeteneklerinin öğrenilmesine de odaklanır. Ayrıca 

Eğitim Platformu, ileriye dönük müfredat içintavsiye vermektedir. Buna göre girişimcilik 

yetenekleri de müfredata eklenir. İlgili girişimcilik eğitimi için eğitim ve iş sektöründeki 

örgütler arasında yoğun iş birliği vardır.282 

- Hollanda Hükümeti, yenilikçi başlangıçları destekler ve gelişimlerine yardım 

etmektedir. Bunun için finansman kapsamının genişletilmesi, araştırmacılar ve özel 

sektör arasındaki iş birliğini teşvik etmek, mevzuatsal yükün zaman ve miktar olarak 

azaltılması, bilgi teknolojisi araçlarının geliştirilmesi, girişimcilerin ağlara erişimine 

yardım, eğitim ve işgücü piyasasına erişimde daha iyi ağlar, franchise sektörüyle iyi iş 

birliği vb. çok çeşitli destekler vardır. Yani Hükümet, uygun bir işletme kurma ortamı 

için çeşitli önlemler almıştır. Örneğin bu kapsamda Hollanda Girişim Ajansı’nca çeşitli 

fonlama fırsatları verilmektedir. Ayrıca StartupDelta isimli Hollanda girişimi, yaratıcı 

şirketlerin kurulması, güçlenmesi, ağ kurması ve büyümesini hedeflemekte olup 

Hollanda’daki temel yenilik merkezlerindendir. Sermaye, ağ (bürokratik anlamda vb.), 

profesyonel ve akademik eğitim kısmı için yetenek gibi başlıca üç büyük eylemleri vardır.  

- Ağlara çabuk erişim ve finansman yeni başlangıç yapacak işletmeler için 

önemlidir. Hollanda Hükümeti istekli girişimcilere işe başlamaları ve hızla büyümeleri 

için yardım etmek istemektedir. İstekli Girişimcilik Eylem Planı yoluyla Hükümet bu 
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girişimcilere yardım etmek istemektedir. Yeni başlayan işletmeler için sermaye, bilgi, 

yenilik ve global piyasaya erişim önemli olup bu amaçla 75 milyon avro tahsis edilmiştir.  

- Girişimcilik kültürünün teşvikini amaçlayan “Genç Girişimciler (Jong 

Ondernemen) Vakfı” genç girişimciliğini teşvikte önemli bir kurumdur. Gençlere ilham 

vermek ve gençlerin girişimcilik konusunda engelleri aşmalarına yardımcı olmayı 

amaçlar. Bunu da eğitim programları ve tüm eğitim düzeylerinde tecrübe odaklı projelerle 

yapar. Genç girişimciler, özel kuruluşlar ve Ekonomik İşler Bakanlığı ile iş birliği 

yapmaktadırlar. 283 

Kariyer Rehberliği ve Danışmanlık284  

Bahsi geçen iki ülke gibi, gençler için kariyer rehberliği ve danışmanlık 

Hollanda’da oldukça önemsenmektedir. Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı, kariyer 

rehberliği ve danışmanlığı (Loopbaanoriëntatie en Begeleiding -LOB) verir. Kariyer 

rehberliği ve danışmanlığını gelecekte güçlendirmek amacıyla Eğitim Bakanlığı, çeşitli 

eğitsel sektörler arasında iş birliğini güçlendirmek istemiştir. Bu kapsamda, eğitim 

kurumları, işverenler, belediyeler arasında iş birliği hedeflenmektedir. İkincil Eğitim 

Konseyi tarafından 2009-2014 yılları arasında itici güç olarak çeşitli projeler 

gerçekleştirilmiştir. Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı ile Eğitim, Kültür ve Bilim 

Bakanlığı 2015 yılında belediyelere okuldan ayrılmaları azaltmak için politika 

düzenlemeleri yapacağını açıklamıştır. LOB, bu gruba özellikle uygulanacaktır.  

Bu kapsamda önemsenen tema ve uygulamalar şunlardır; 

- Kariyer Öğrenimi: Eğitim kurumları ve ortaklarıyla birlikte 

hükümetöğrencilerin kariyer yeteneklerini geliştirmelerine yardım eder. Kişilerin çalışma 

tercihlerine ve yeteneklerin gelişimine odaklanmak ve iş aramalarını daha etkin hale 
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getirmek için geliştirilen araçlardır. İşsizlikle mücadeleye göre gençleri hedefleyen 

kariyer hedefleri normal eğitim kurumları müfredatı kapsamındadır. Herkes bir mentora 

sahip olup bu kişilere gerektiğinde koçluk yapılmaktadır. Hükümet sadece normal 

okullardaki öğrencilere değil mesleki okullardaki öğrencilere de odaklanır. Bununla 

beraber özel sektör de kişilere iş yeri teklif eder bunda bakanlıkların kurduğu ortaklıklar 

önemlidir. 

- Akıl Hocalığı (Mentoring): Genç işsizliğiyle mücadele politikasına göre 

gençleri hedefleyen kamu kariyer rehberliği resmi eğitim kurumlarıyla yapılır. Her kişi 

gerekli olduğunda ona koçluk yapacak bir mentore sahiptir. Ayrıca okul kariyer 

danışmanı, kişilere gelecek kariyer fırsatları hakkında tavsiye vermektedir. İş sektörü, 

öğrencileri işe yerleştirmede önemli bir faktördür. Bunun için bakanlıklar iş sektörüyle iş 

birliği yapmaya başlamıştır. Örneğin Link2Work Projesi, Sosyal Ekonomik Konsey, 

sosyal ortaklar ve Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı gibi paydaşları da içine alan bir 

girişimdir. Ortaklar, eş düzeyde projelere dahildirler ve bu proje, işgücü piyasasında 

işletmeler ve diğer paydaşlarla kurulan ağa odaklanmıştır. İş bulmaları için iş ağlarındaki 

iş akıl hocaları gençlere yardım etmektedir. İş ağlarındaki bu kişiler gençlerin iş 

başvurularına yardım eder veya çalışma alanları teklif ederler.285 

- Euroguidance: Yaşam boyu rehberlik konusunda uzmanlaşmış bir 

organizasyondur. Amaçları hareketliliği artırmak ve yaşam boyu kariyer rehberliği ve 

Avrupa Yaşam Boyu Rehberlik politika ve gelişmeleri konusunda bilgi sağlamaktır.286 

- Şehir Anlaşması (City Deal): Okullarla kariyer rehberliği kapsamında iş 

birliğine dayanır ve gençlere eğitim ve meslekleri konusunda iyi seçimler yapmalarına 

yardım eder. İş bulmalarına ve öğrencilerin diplomasız okuldan ayrılmalarını önlemeye 
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yardım eder. Okuldan işgücü piyasasına geçişi kolaylaştırır. Eğitim bakanlığı, 

belediyeler, konseyler ve okullarla birlikte LOB hizmetlerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir.  

- Bilginin Yayılması: Gençlerin daha hızlı ve sürdürülebilir bir iş bulmaları ile 

düşük eğitimli gençlerin piyasada iş bulabilmeleri, eğitim ve işgücü piyasaları arasında iş 

birliği, bilginin yayılmasına da odaklanılmıştır. Örneğin belediyelerde 16-27 yaş arası 

gençlere hizmet veren Gençlik Merkezleri (jongerenloket) bilgi yaymak için kullanılan 

araçlardandır. Eğitim, gelir, çalışma konusunda gençler buralardan bilgi alabilir.287 

- Bölgesel Önlemler: Ülkede ulusal önlemlerin yanında bölgesel önlemler de 

alınmaktadır. Örneğin Almere Belediyesi’nde uygulanan Learn2Work gençlik 

çalışmasıyla desteklenen öğrenme ve çalışma projesi olup gençlerin hayatlarını 

biçimlendirmelerine yardımcı olur. Belediye, aktörlere çeşitli hibeler verir. Örneğin Den 

Bosch belediyesinin “Kişiye Özel Yol Projesi (Traject Op Maat-T.O.M)” ile de 18-23 yaş 

arası gençler için eğitim ve iş desteği sağlamak hedeflenmiştir. Bu Proje ile kişiye özel 

yörünge ile nitelik kazanmak ve gençlerin kendilerini daha iyi yapacak seçimleri 

kendilerinin yapması ile eğitim ve çalışmaya dönük akış sunulmaktadır. Gençler okul 

veya işe kayıtlı veya eşlik etmektedirler. Hatta bazı gençler evde ziyaret edilmektedir. 

Grup danışmanlığı ile birleştirilmiş yoğun rehberlik sağlanmaktadır. Tüm genç kişiler bir 

T.O.M koçundan rehberlik almaktadırlar. T.O.M kursuna katıldıktan sonra katılımcılar 

okula veya işe dönmektedirler. Bu kurslar gerekli oldukları sürece devam etmektedir. 

Ortalamada bu süre genç kişinin okula veya işe dönmesi için 6 ay kadardır.288 
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3.3.3. Politika Araçları 

Finansman 

Finansmandan Bakanlıklar sorumludur. Belediyelerin bu konudaki harcamaları ne 

şekilde yapacakları konusunda serbest olmalarından dolayı gençlik konusundaki giderler 

her belediyede farklıdır289. Belediyelerin staj ve çıraklık programlarını desteklemek için 

kamu fonlaması mümkündür. İşgücü Piyasası ve Eğitim Fonu Kurumu (Stichting 

Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds) işgücü piyasası ve insan kaynakları yönetimi 

politikası alanlarında fon desteği sağlamaktadır. Örneğin Gençlik Düzenlemesi 

(Jongerenregeling), belediyelerin verdiği sübvansiyonlardan biridir ve 27 yaşa kadar olan 

gençler desteklenmektedir.290 

Ayrıca gençlik alanındaki araştırmaları destekleyici bütçesel ödenekler 

kapsamında Akademik Gençlik Laboratuvarları, Gençlik Dönüşümü Akademik 

Laboratuvarları (2014-2020 dönemi için 6,3 milyon avro), Gençlik Sektöründe Etkin 

Çalışma (2012-2019 dönemi için 21,1 milyon avro), Gençlik Bakımı İlavesinin Uzun 

Süreli Etkisi Programı (2011-2018 dönemi için 2 milyon avro), Gençlik Sağlık Bakımı 

Kuralları (2012-2018 dönemi için 6 milyon avro) gibi pek çok program ve ödenek tahsisi 

yapılmıştır. 

Ulusal Gençlik Konseyi merkezi düzeyden kamu fonları kabul etmektedir (Sağlık, 

Refah ve Spor Bakanlığı). Ulusal Gençlik Konseyi, finansal olarak bu Bakanlığa karşı 

sorumludur. Tüm girişimler genel olarak Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı ile eğitimle 
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290 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, s. 56. 

https://www.aeno.nl/over-ao
https://www.aeno.nl/over-ao
https://www.aeno.nl/subsidies/jongerenregeling
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ilişkiliyse Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlıkları tarafından fonlanır. Örneğin ücret 

muafiyeti UWV (İşçi Sigortası Ajansı) tarafından fonlanır. 291 

İstihdamda Sınır Ötesi Mobilite ve Diğer Fırsatlar 

Diğer iki ülke gibi ülkede öğrencilerin uluslararası tecrübesinin artırılması 

hedeflenir ve bu konuyla özel olarak ilgilenilir. Bu tecrübenin Hollanda ekonomisine 

faydalı olacağı, kişilerin daha kolay iş bulmasına yardım edeceği düşünülmektedir. 

Mesleki eğitimde olan öğrenciler kadar yüksek eğitim görenler için de bu böyledir. 

Yönetimsel olarak Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı (OCW) eğitimde sınır ötesi 

hareketlilikten sorumludur. Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı bu konudaki uluslararası 

ilişkiler ve örgütler için iletişim birimi olup Hollanda Gençlik Enstitüsü de çeşitli 

uluslararası faaliyetler gerçekleştirir ve AB birimlerine karşı Flemenk tarafını temsil eder.  

Erasmus+ Programı, Eurodesk, Avrupa Gençlik Portalı, Eylemdeki Gençlik 

Programının Uygulanması (2007-2013), Youthpass Avrupa Programları, Genç 

Girişimciler için Erasmus Programı, Young Startup Programı ülkede gençler için sınır 

ötesi hareketliliğin temel araçlarındandır. 292 

Dezavantajlı Gençler İçin Programlar 

2015 başından beri Hollanda’daki tüm belediyeler destek ihtiyacı olan çocuk, 

gençler ve ailelerinden sorumludur. Buradaki genç grubu 18 yaşa kadar olan gençlerdir. 

Almanya ve Hollanda’daki gibi yoksul, engelliler vb. dezavantajlı gruplara özel olarak 

tasarlanmış pek çok program bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Engelli Gençler, İş 

Anlaşmaları ve Kota kapsamındaki Sosyal Sözleşme Anlaşması ve Kota Yasası, Deneme 

                                                           
291 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, s. 14. 

292 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, s. 40. 
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İşleri (Proefplaatsen), Kira Yasası, Learn2Work, MBO Card, “Gewoon Bijzonder” vb. 

programlardır. 293  

Genç Kişiler İçin Uygulanan Diğer Programlar 

Ülkede eğitim sistemine yardımcı pek çok uygulamadan en önemlileri Eşit 

Fırsatlar Girişimi (Gelijke Kansen Aliantie), Erken Okuldan Ayrılmayla Mücadele- 

Truants (okulu asanlar) Paktı, Genç İstihdamı Eylem Planı, Gençlere Yatırım Sözleşmesi 

(The Investing in Young People Act- WIJ), Tecrübe Sertifikası (Ervaringscertificaat-

EVC), Öğrenme ve Çalışma Programı gibi programlardır. 294   

Hollanda’da genç işsizliğine karşı alınan önlemlerin özeti Ek 9’daki tabloda 

sunulmaktadır. 

3.4. Genel Değerlendirme 

Genç işsizliğin azaltılmasında büyük başarı gösteren AB ülkelerinden 

Almanya’da, özellikle 2005 sonrasında düşen genç işsizliğin azalmasında, ikili eğitim ve 

okuldan işe geçiş programlarının büyük etkisinin olduğu düşünülmektedir. Mesleki 

eğitim, işgücü piyasasında talep ve arzı karşılamada etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 

Ayrıca iş kanunları, işten çıkarmaya karşı koruyucu işlev görmektedir. KOBİ 

girişimlerinin dünyanın farklı ülkelerinde öncü olmasında etkili olan Mittelstand 

Modeli’nin, Almanya’nın ekonomik olarak gelişmesi ve istihdamın artırılmasına önemli 

katkı yaptığı kabul edilmektedir. Yine arz yönlü reformların, diğer ülkelerden farklı 

olarak Almanya’nın krizlere karşı daha dirençli olmasını sağladığı ve işsizliği azaltıcı etki 

yaptığı görülmektedir. Bu reformlar arasında, ülkede 2000’li yılların başından itibaren 

                                                           
293 EC, Youth Wiki National Description, Youth Policies in Netherlands, 2017, ss. 49-

51. 

294 Scarpetta, 2010, s. 25. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-535423
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/31/brede-aanpak-voor-gelijke-kansen-in-het-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-een-ervaringscertificaat-evc
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-een-ervaringscertificaat-evc
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işgücü piyasasında aylık ve işsizlik yardımlarında sağlanan vergi indirimleri ve ardından 

işgücü piyasasının esnekleştirilmesini kapsayan reformlarla (örneğin Hartz yasaları) 

düşük ücretli işlere teşvik verilmiş, istihdamdaki koruyuculuk azaltılmış, kısa dönemli 

sübvansiyonlar ve doğrudan iş yaratma programları ile gençlerin istihdamı artırılmaya 

çalışılmıştır. 

Mesleki eğitim sisteminin başarılı olmasının sebebi teorikten ziyade pratiğe 

yönelik olmasıdır. Öğrenciler haftanın bir iki günü teorik eğitim görürken diğer günlerde 

işyerlerinde staj yapmaktadırlar. Bu kişiler bir stajyer gibi sınırlı haklara değil, orada 

çalışan bir işçi gibi haklara sahiptirler, fakat asgari ücretin altında bir ücretle 

çalışmaktadırlar. Eğer aldıkları ücret yüksek olursa da tüm sigorta kolları için prim 

ödenmektedir ve ek olarak gelirlerine göre vergi ödeyip ödemeyeceklerine karar 

verilmektedir. Bu sistemin en önemli özelliklerinden biri genç kişinin istihdam 

edilmesine kadar tüm bu sürecin hükümet, öğrenci, işveren ve sosyal taraflarla ortaklaşa 

yürütülmesidir. Kanuni düzenlemeler yapılırken işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek şekilde tüm tarafların fikirleri esas alınmaktadır. Ayrıca ikili eğitimin 

maliyeti bir tek devlet tarafından karşılanmamaktadır. İşveren öğrenciye asgari ücretin 

altında bir ücret karşılığında stajyer olarak çalıştırarak ve işyerinde pratik eğitim vererek 

bu eğitimin maliyetini paylaşmaktadır. Öğrenci de asgari ücretin altında çalışarak bu 

maliyete dolaylı olarak katkı yapmaktadır. Böylece sistemin işleyişinde ve başarısında, 

bir tek hükümetin değil tüm tarafların (işveren-öğrenciler) bu konudaki sorumluluklarını 

yerine getirmesinde önemli rolü vardır. Ancak karar verici mekanizma, tek taraflı değil, 

eğitim müfredatı da dahil olmak üzere her konuda tüm tarafların görüşlerini alarak 

gereken yasal düzenlemeleri yapmaktadırlar. Çıraklık sistemi okuldan işe geçişte çok 

yaygın bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde gençler hem zorunlu eğitimlerini 

tamamlamakta hem de gönüllü olarak mesleki eğitim veya staj gördükleri işyerine 

adaptasyonlarına bağlı olarak kariyerlerine yön vermekte, o iş yerinde çalışma hayatlarını 
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devam ettirip ettirmeyeceklerine karar vermektedirler. Yani hem zorunlu hem gönüllü, 

hükümet-işveren-STK iş birliğinde olan ılımlı bir yapının, Alman ikili eğitim 

sistemindeki başarıyı getirdiği görülmektedir. Ek olarak, bu sistemin işleyişinde geri 

bildirim de çok önemli olup mesleki eğitim-öğretimle ilgili sistematik olarak düzenli 

aralıklarla ulusal raporlar çıkarılmakta, sorunlar tespit edilerek bulunmaya 

çalışılmaktadır. 

Öte yandan, Federal düzeyde Bakanlık (BMFSFJ), eyalet düzeyinde Bakanlığın 

bu konudaki yetkili organları gençlik politikasının yürütülmesinden sorumludurlar. 

Alman Gençlik Enstitüsü gibi sosyal kurumlar da bu sorumluluğun yürütülmesine katkı 

yapmaktadır. Federal Bakanlık, bu poitikayla ilgili fonu yönetmektedir. Eyalet düzeyinde 

belediye gelirleriyle finansman sağlanmaktadır. Gençlik istihdam projelerinin bir kısmı 

ise hem kurumlar hem de Avrupa Sosyal Fonu ile karşılanmaktadır. Ekonomik İşler ve 

Enerji Bakanlığı ise ulusal düzeyde genç girişimcilere çeşitli hibeler sağlamaktadır. 

Ayrıca kariyer ve rehberlik danışmanlığı önemli olup eğitim zinciri girişimi, mesleki 

oryantasyon programları, girişim yeterliliğinin girişimi vb. programlar uygulanmakta ve 

gençlerin hareketliliğine önem verilmektedir. Örneğin ikili gençlik ofisleri, sınır ötesi 

hareketlilik programları vb. bu amaçla kullanılmaktadır. Yani gençlik politikaları 

hükümet ve STKlarca çok önemsenmekte ve planlı şekilde programlar tasarlanmaktadır. 

Ayrıca gençlere yol gösterici rehberlik hizmetlerine oldukça önem verilmekte olduğu 

anlaşılmaktadır.  

AB’nin genç işsizliği azaltmada başarılı diğer bir örneği olan Avusturya’da 

“toplumun refahının artırılması, çalışanların becerilerini artırılmasıyla gerçekleşir.” 

anlayışı hakimdir. Bu yüzden, bu ülkede gençlerin becerilerinin geliştirilmesine dayalı 

politikalar yaygındır. 14 yaşından sonra gençler kendi rızalarıyla mesleki eğitimi veya 

normal lise eğitimine devam etmeyi seçebilir. Avusturya İşgücü Odası (AK) ile 

Avusturya Kamu İstihdam Hizmeti (AMS) istihdamı artırmaya yardımcı güçlü 
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aktörlerdendir. Avusturya’da da hükümet ve hükümet dışı aktörler yakın iletişimdedir ve 

süreçleri birlikte oluşturmaktadırlar. Uzun dönemli işsiz gençlere verilen kurs veya 

sübvansiyonlu iş teklifleri ile dezavantajlı grupların eğitime entegrasyonu işgücü 

piyasasındaki önemli uygulamalardır. 18 yaşına kadar eğitim, erken eğitim öğretimden 

ayrılmayı önleme, eğitim garantisi vb. pek çok program eğitim sistemine yardımcı araçlar 

olarak kullanılmaktadır. Kariyer rehberlik ve danışmanlığına önem verilmekte olup 

gençlik koçluğu uygulaması bu alandaki araçlardan en önemsenenlerdendir. Ülkede 

eğitim sisteminde mesleki eğitim veya çıraklık sistemi önemlidir ve çıraklık programını 

bitirme oranları yüksektir. Çıraklık için kısmi zamanlı mesleki okullara katılım 

zorunludur. Çıraklık süresi genelde üç yıl sürer ve sürenin sonunda yapılan sınavda 

başarılı olanlara çıraklık sertifikası verilir. Bu sertifikayla kişi ya usta zanaatkar sınavına 

veya yükseköğretime devam etme hakkına sahiptir. Avusturya’da da çıraklar normal 

çalışanlar gibi emeklilik, işsizlik, sigorta vb. haklara sahip olmaktadırlar ve değişen 

miktarlarda ücret almaktadırlar. 

Öte yandan, gençlere başka ülkede işe yerleştirme veya çalışma opsiyonları da 

teklif edilmektedir. Gençlerin farklı iş süreçlerini tanımaları, farklı kültürleri görmeleri 

vb. için imkanlar yaratılmaktadır. Stajyerlik ve çıraklığı teşvik için eğitim garantisi 

verilmesi, çıraklık koçluğu gibi yöntemler de kullanılmaktadır. 

Ülkede gençlerin demokratik süreçlere katılımı teşvik edilmektedir. Gençlerin 

fikirlerini, endişelerini ve sorularını paylaştıkları “Youth Goal Platformu” vardır. 

Gençlerin üçte biri sosyal bağlılığı artırdığı kabul edilen gönüllü faaliyetlerde 

çalışmaktadır. Gönüllü çalışan gençlere cep harçlığı, yol-yemek ve sigorta hakları vb. 

sağlanmaktadır. Ayrıca gönüllülük hakkında özel kanunlar ve işgücü piyasasında 

gönüllülük sertifikası gibi uygulamalar bulunmaktadır. 

Avusturya’da girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına özel önem 

verilmektedir. Çocukluk çağından itibaren girişimcilik eğitimi verilmekte, kişilerin 



147 

içlerindeki yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Avusturya Genç 

Girişimci Odası girişmcileri bir araya getirerek iş ağları kurmaktadır. Düzenli aralıklarla 

Global Girişimci Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. Yeni genç girişimcilere 

işletmeleri piyasada tutunana kadar verilen çok çeşitli teşvikler bulunmaktadır. Avusturya 

Kamu İstihdam Hizmeti Kurumu (AMS) yeni kurulan işletmelere yardım amacıyla 6-9 

ay arası süren danışmanlık, işletme başlangıç eğitimleri sunmaktadır. Ayrıca, yeni işletme 

kuranların birinci yıldaki işgücü maliyetleri daha düşük olmakta, oda katkısı ve iş kazası 

sigortası vb. maliyetlerden muaf tutulmaktadırlar. 

Bunların haricinde Gençler İçin Ombudsmanlık Ofisleri, Gençlerin Sosyal 

İçermesi için Strateji vb. NEET mensubu gençlerin farkındalığı için pek çok çeşitli 

programlar düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. Burada da gençlerin sınır ötesi 

hareketliliklerine önem verilmekte; gençler EURES, Erasmus+, EUROPASS, IFA genç 

Çalışanlar Programı gibi pek çok programdan yararlandırılmaktadır. 

Ayrıca dezavantajlı gençlerin topluma entegrasyonu için iş koçluğu hizmeti 

verilmektedir. Bu hizmetin amacı, fiziksel ve zihinsel engelli gençlere mesleki eğitimlerin 

kapsamının genişletilerek verilmesidir. Kriz öncesi de düşük genç işsizlik oranlarıyla 

dikkat çeken Avusturya’da da genç politikalarının çok kapsamlı düşünüldüğü, gençlerin 

NEET (ne istihdamda ne eğitimde olanlar) durumuna gelmemesi için özel stratejiler 

belirlendiği, gençlerin yaratıcı fikirlerini uygulamaya dönüştürmek için girişimciliğin ve 

onların toplumsal bağlarını güçlendirmek için gönüllü çalışma kültürünün yaygın olduğu 

görülmektedir.  

Genç işsizliği azaltma konusunda başarılı olan diğer bir ülke olan Hollanda, AB 

içinde sosyal tarafların süreçlere en güçlü şekilde dahil edildiği AB ülkesi olarak 

görülmektedir. İşgücü piyasası ve istihdam politikaları hükümet, işverenler ve sendikalar 

arasındaki görüşmelerle şekillenmektedir. Genç İşsizliğiyle Mücadele Programı ile 

bölgesel düzeyde tüm paydaşlar süreçlere dahil edilmektedir. Genç istihdamı eylem 
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planları ise Bakanlıklar tarafından düzenli olarak geri bildirim vermek için 

çıkarılmaktadır. 6 aydan uzun süre işsiz kalan gençlere özel programlar uygulanmaktadır. 

Ülkede okuldan erken ayrılmayla özel olarak mücadele edilmekte, gençlerin bir 

diplomayla mezun olmalarıyla özel olarak ilgilenilmektedir. Bakanlık, diplomasız 

gençlere özel programlar yürütmekte olup bu konuda belediye ve şirketlerle ortak 

çalışmaktadır. Bu kişiler için öğrenme şirketleri bile kurulmuştur.  

Ülkede staj ve çıraklık gene önemli olup mesleki eğitim-öğretim (VET) veya diğer 

adıyla ikincil mesleki eğitim (MBO) kapsamında verilmektedir. Belediyelerin staj ve 

çıraklık programlarının desteklenmesi için kamu fonlaması da mümkündür. Eğitim 

Bakanlığı çok iyi şekilde kaliteli eğitime odaklanmıştır. İşverenler müfredata bile gerek 

görülürse dahil olabilmektedirler. Ayrıca mülteciler, dezavantajlı gençler için başka özel 

programlar da vardır. Bu tür programlarla Hollanda, erken okuldan ayrılanları en yüksek 

oranda azaltan ülke olmuştur. Okuldan erken ayrılanlar, temel niteliklere sahip olana 

kadar Bölgesel Raporlama ve Koordinasyon Merkezi (RMC) tarafından izlenmektedir. 

Bunların yanında Tecrübe Sertifikası, Öğrenme ve Çalışma Programları ve Tezgahları, 

18-27 yaş arasındaki gençlere eğitim veya iş fırsatı (veya hem iş hem hem eğitim) 

Gençlere Yatırım Sözleşmesi vb. pek çok program da uygulanmaktadır. 

Hollanda gençlik politikasının dayandığı iki önemli unsur ülkedeki gençlik 

Kanunu ve Adem-i Merkeziyetçi politikalarıdır. Hollanda Gençlik Enstitüsü gibi gençlik 

sorunlarının derlendiği ve bu sorunlara çözüm bulunmaya çalışılan çeşitli kurumlar 

mevcuttur. Gönüllü hizmetler Hollanda’da da çok fazla teşvik edildiği için beş milyonu 

aşkın kişi, gönüllü hizmetlerde çalışmaktadır. Gönüllü çalışmanın desteklenmesi için 

durumlarda gençlere bir ücret verilmekte, bazı şartlarla bu ücretlerden gelir vergisi 

alınmamaktadır.  

Ayrıca, uluslarası tecrübelerinin artırılması hedeflenmekte ve bu konuyla özel 

olarak ilgilenilmektedir. Bu tecrübenin kişilerin daha kolay iş bulmalarına yardımcı 
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olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda Birlik kapsamında da kullanılan Erasmus+, 

Eurodesk, Eylemdeki Gençlik, Youthpass Avrupa, Nuffic, Genç Girişimciler İçin 

Erasmus Programı gibi çeşitli programlar uygulanmaktadır.  

Dezavantajlı gençler için engelli gençler, iş anlaşmaları ve kota, deneme işleri ile 

bu gençlere fırsatlar sunulmaktadır. Sosyal içerme konusunda da önemli programlar 

genelde risk altındaki gençlere yöneliktir. Ülkede gençlerin demokratik süreçlere katılımı 

da önemsenmekte olup Gençlik Konseyleri, Hollanda Ulusal Öğrenci Birliği, Hollanda 

Sosyal ve Ekonomik Konseyi gibi çeşitli örgütler gençliği temsil eden temel yapılardır.  

Grafik 11’de bu üç ülkenin genç işsizlik eğrileri kıyaslanmıştır. 1999’dan sonra 

oranların daha yüksek seyir izlediği Almanya’da 2009 sonrası genç işsizliği oranlarının 

genel olarak iki ülkeden daha düşük bir seyir izlediği görülmektedir. 

Grafik 11. Almanya, Avusturya ve Hollanda’da Genç İşsizlik (1999-2019) (%) 

 
Kaynak: Eurostat (17/04/2020), Ek 3’ten türetilmiştir. 

Tablo 5’te, özellikle 2007-2008 krizi öncesi sonrasını da gösteren dönem 

ortalamaları, Grafik 12’de ise bu oranların trendi gözükmektedir. AB ortalamalarına göre 

işsizlik ortalamaları düşük olan bu üç ülkeden 2007-2008 finansal krizi öncesi genç 

işsizlik oranları yüksek gözüken Almanya, beş yıllık ortalamalara göre ise kriz sonrası 

işsizlik oranlarını en fazla azaltan ülke olarak gözükmektedir.  
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Tablo 5. Dönemlere Göre Genç İşsizlik Oranlarının Ortalamaları (%) 

 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2019 

AB 27 Ülke 18,9 20,7 21,6 15,6 

Avro Bölgesi 17,1 20,4 22,0 16,3 

Almanya 13,0 9,6 7,3 6,0 

Avusturya 10,0 9,4 10,3 9,0 

Hollanda 9,2 10,3 11,4 7,0 

Kaynak: Eurostat (17/04/2020), Ek 4’ten alıntıdır. 

Grafik 12. Dönemlere Göre Genç İşsizlik Oranları Eğilimleri (%) 

 
 

Kaynak: Eurostat (17/04/2020), Ek 4’ten türetilmiştir. 

2019 yılında AB (27) genç işsizlik oranı ortalaması %15,1 iken genç istihdamında 

başarılı olan AB ülkelerinden Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın genç işsizlik oranları 

sırasıyla %5,8, %8,5 ve %6,7 olmuştur. İncelenen 1999-2019 döneminde ise yine üç 

ülkenin genç işsizlik ortalamalarının AB ortalamasından çok daha fazla düşük olduğu 

görülmektedir. Özellikle Almanya’nın 2003-2007 döneminden itibaren genç işsizlik 

oranını neredeyse yarı yarıya düşürmesi (%13’ten %6’ya), ayrıca 2012 yılından sonra 

Almanya’nın aynı oranları, Avusturya ve Hollanda’dan daha aşağıya düşürmesi dikkat 

çekmektedir. 

Bu ülkelerin genç işsizliğini düşürmeye yönelik uygulamaları kıyaslandığında pek 

çok benzer özellik görülmektedir. Bunların en önemlisi üç ülkede de teorik ve pratik 
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eğitimi birleştiren mesleki eğitim ve çıraklık sisteminin dahil olduğu ikili eğitim 

sisteminin uygulanmasıdır. Böylece gençler işgücü piyasasına daha kolay adaptasyon 

sağlamaktadır. Mesleki ve çıraklık eğitimi müfredatı işgücü piyasası ihtiyaçlarına uygun 

şekilde hükümet, işveren temsilcileri, eğitimciler, diğer STK temsilcileri vb. pek çok 

tarafın istişaresi ile belirlenmektedir. Böylece müdfredat, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına 

cavep verecek hale getirilmektedir. İkili eğitimin maliyeti bir tek devlete değil, işveren 

ve öğrenciye de yüklenmektedir. Staj gören veya çıraklık yapan öğrencilere az da olsa bir 

ücret verilmekte, ayrıca çoğu sigorta, emeklilik vb. pek çok işçi hakkına da sahip 

olmaktadır. Staj veya çıraklık döneminde belirli aralıklarla geri bildirim ve sürecin 

kontrolü de önemlidir. Bu sayede süreç baştan sona denetlenmekte, tüm tarafların 

disiplinli şekilde hareket etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca gençlere yönelik plan ve 

politikalar ulusal stratejilerle belirli aralıklarla belirlenmekte ve sonuçlarla ilgili düzenli 

raporlamalar yapılmaktadır. Bunların haricinde üç ülkede de gençler için kariyer ve 

rehberlik danışmanlığı hizmetlerinin gelişmiş olduğu, gönüllü çalışmanın çok yaygın 

toplumsal gelenek oluşu, onlara yeni iş fırsatları sunacağından gençlerin sınır ötesi 

hareketliliklerinin önemsenmesi, girişimcilik kültürünün çok yaygın olması, dezavantajlı 

grupların entegrasyonu için pek çok programın düzenlenmesi, gençlerin NEET grubu 

içine katılmaması için pek çok teşvik programının olması, merkezden programlanıp 

denetlenen ama yerel otoritelere de çok geniş yetkilerin verildiği sistemlerin olduğu 

gözlemlenmiştir.  

Öte yandan Almanya, Mittelstand modelini baz alan KOBİ girişimciliği ve arz 

yönlü pek çok yasayı içeren ünlü Hartz yasaları ile genç istihdamını artırmada başarı 

yakalamıştır. Avusturya’da “toplumun refahının artırılması, çalışanların becerilerinin 

artırılmasıyla gerçekleşir.” prensibi ülkenin sistemini özetlemekte olup tüm amaç 

kişilerin niteliklerini artırmaktır. Uzun dönemli işsizler ve diplomasız gençlerin 

entegrasyonu için kişilere pek çok seçenek sunulmaktadır. Ayrıca gençlerin demokratik 
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süreçlere katılımı önemlidir ve sürekli teşvik edilmektedir. Hollanda ise AB’de erken 

okuldan ayrılmaları oldukça fazla düşüren bir ülke olmasıyla farklılaşmıştır. Ayrıca 

sosyal tarafların süreçlere en fazla dahil olduğu ülke Hollanda’dır. Diplomasız ve 6 aydan 

fazla uzun süreli işsizlere özellikle önem verilmektedir ve bu kişilere özel pek çok 

program tasarlanmıştır. Gençlerin demokratik süreçlere katılımı Hollanda’da da çok 

önemlidir. 

AB düzeyinde geliştirilen politikaların bu ülkelerle ilişkisi için, genel olarak AB 

tarafından tavsiye edilen politikaların, başarılı sayılan ülkelerin uyguladığı politikalara 

benzediği, bu ülkelerdeki yaklaşımlardan ilham alındığı yorumu yapılabilir. Çünkü genç 

istihdamının artırılması amacıyla yaratılan Genç Güvencesi Programı, AB Genç 

Stratejisi, Çıraklık İçin Avrupa İttifakı, alınan tavsiye niteliğindeki kararlar vb. AB’nin 

pek çok program ve kararlarında, genç istihdamında Birliğin diğer üye ülkelerine nazaran 

daha başarılı olan Almanya, Avusturya ve Hollanda’daki uygulama ve politika 

önerilerine benzer unsurlara yer verildiği gözükmektedir. Genel olarak genç istihdamında 

mesleki eğitim, çıraklık ve staj; gençlerin süreçlere katılımı, gönüllülük çalışmaları, 

gençler için girişimcilik ve uluslararası mobilite, kariyer ve rehberlik vb. unsurların 

öneminin, bahsedilen AB programlarında yer aldığı veya sayılan unsurlara benzer 

önerilerin yapıldığı dikkat çekmektedir. Bu açıdan da zaman içinde üç ülkedeki başarılı 

sonuçlar veren uygulamaların, genç istihdamı konusunda Birlik politikalarına ilham 

verdiği ve diğer üye ülkelere de önerildiği söylenebilir. Genç işsizlik sorununun Birlik 

içinde çok da uzun yıllardır gündemde olmadığı, zamanla artan oranlarla daha çok 

önemsendiği göz önüne alındığında, gençlerin istihdamı ve korunmasına yönelik olarak 

Almanya, Avusturya ve Hollanda’da AB düzeyinde bu konudaki politika ve program 

önerilerinden çok daha eskiden beri uygulanan ve benimsenen politika ve kurumların 

başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİK 

4.1. İşgücü Piyasasında Mevcut Durum 

Türkiye’de genel işsizlik oranı 2019 yılı için %13,7 (4.469.000 kişi) olmuştur. 

Genç işsizlik oranı ise aynı yıl için %25,4 (1.317.000 kişi) olmuştur. Bu kapsamda genç 

işsizlik oranları yetişkin işsizlik oranlarının üzerinde olup, 15-24 yaş grubundaki 

işgücünün işsizlik sorunları dikkat çekmektedir.295 15-24 yaş arasındakiler için 1999-

2019 yıllarına ait genç işsizlik oranlarının seyri Grafik 13’te 2000 yılından itibaren 

Türkiye’deki genç işsizlik oranları görülmektedir. Buna göre, 2007-2008 krizi döneminde 

Tükiye’de de genç işsizlik oranının arttığı gözlemlenmektedir. 2009-2012 yıllarında 

düşen seyirden sonra 2012 yılı sonrası genç işsizlik oranlarındaki artış dikkat 

çekmektedir.  

  

                                                           
295 Funda Çondur, Mehmet Bölükbaş, “Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-

Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 47, Sayı 2, Haziran 

2014, ss. 91. 
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Grafik 13. Türkiye’de Genç İşsizlik Oranları Eğilimi (2000-2019) (%) 

 
Kaynak: TÜİK (26/04/2020), Ek 10’dan türetilmiştir.  

 

Grafik 14’te ise 2019 yılında aylara göre genç işsizlik oranları yüzdeleri 

gösterilmektedir. 2020 yılı mayıs ayında ise genç işsizlik oranı %24,9 olmuştur. Bu da 

ülkemizde bu sorunun ciddiyetini ve acil olarak bu soruna karşı önlem alınması 

gerektiğini göstermektedir. 

Grafik 14. 2019 Yılı Aylarında ve 2020 Ocak-Mayıs Aylarına Genç İşsizlik (%) 

 
Kaynak: TÜİK (12/08/2020) 

Grafik 15’te ise 2005-2019 döneminde Türkiye’nin genç işsizlik oranları AB 

ortalaması ve Almanya, Avusturya, Hollanda’daki genç işsizlik ortalamaları ile 
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karşılaştırılmıştır. Türkiye’deki genç işsizlik oranı bu üç ülkeden belirtilen dönemde bir 

hayli yüksek gözükmektedir. Ayrıca, 2016 yılından sonra ülkemizdeki genç işsizlik 

ortalamalarının AB ortalamasından sürekli yüksek olması ve özellikle son bir yıldaki 

keskin artış dikkat çekmektedir.  

Grafik 15.  TR, AB 27, Almanya, Avusturya, Hollanda Genç İşsizlik Oranları (2005-

2019) (%) 

    
Kaynak: Eurostat (17/04/2020), Ek 3’ten türetilmiştir. 

Cinsiyet ayrımına göre genç işsizliğin durumuna bakıldığında, Türkiye’de genç 

kadınlar açısından durum AB’dekinden farklıdır. Çünkü genç kadınların kayıtlı istihdamı 

daha zor, işgücü katılım oranları ve istihdam oranları düşüktür.296 Grafik 16’da cinsiyete 

göre ayrılmış genç işsizlik oranları gözükmektedir. Türkiye’de yetişkin işsizliğine benzer 

şekilde, kadınlarda görülen genç işsizlik oranı erkeklere göre yüksek seyretmektedir. 

Genel olarak kadınlardaki genç işsizlik oranının yaklaşık 6-8 puan daha fazla olduğu 

görülmektedir. Bu durum da gençlere yönelik istihdam politikaları tasarlanırken kadınlara 

yönelik pozitif ayrımcılık uygulamalarının kullanılmasının faydalı olacağını 

göstermektedir.   

  

                                                           
296 Hakan Ercan, “Youth Employment in Turkey”, International Labour Office, Ankara, 

2007, ss. 69-70. 
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Grafik 16. Yıllar İtibarıyla Cinsiyete Göre Genç İşsizlik (%) (2014-2019) 

 
Kaynak: TÜİK (Erişim Tarihi: 03/08/2020) 

Grafik 17’de görüldüğü gibi tarım dışı genç işsizlik oranında da genç işsizlik oranı 

yüksektir. Kadınlarda bu oran erkeklere nazaran yüksek gözükmektedir. Kadın-erkek 

arasındaki işsizlik oranı farkının tarım dışında daha yüksek olması genç kadınların 

tarımda aile işçisi olarak istihdam edildiğini göstermektedir. Genç kadınlar arasındaki 

yüksek işsizlik oranı, kısmen kırdan kente geçildiğinde kırsal kesimde ücretsiz aile işçisi 

olan kesimin kente gelip işgücü piyasasının talep ettiği nitelikleri ilk başta 

karşılayamamalarıyla açıklanabilir. Bununla birlikte bu grup zamanla işgücüne daha çok 

dahil olacak ve genç kadın işsizliğinin de zamanla artması beklenecektir. Öte yandan, 

gençler olabildiğince uzun süre okul hayatında tutulmalıdırlar. Yüksek eğitim düzeyi 

kadın işgücü oranlarının artmasına ve sosyal dışlanmayla mücadeleye yardım 

edecektir.297 

 

  

                                                           
297 Ercan, 2007, ss. 69-70. 
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Grafik 17. Yıllar İtibarıyla Cinsiyete Göre Tarım Dışı Genç İşsizlik (%) (2014-2019) 

 
Kaynak: TÜİK (Erişim Tarihi: 03/08/2020) 

Grafik 18’de ise 2014-2019 yılları için yaş gruplarına göre ayrılmış genç işsizlik 

oranları görülmektedir. Buna göre genç işsizlikte 20-24 yaş grubunun oranını tüm yıllarda 

daha fazla gözükmektedir. Bu sonuç, 15-19 yaş grubundaki kişilerin daha çok eğitim 

hayatlarına devam etmiş olabileceğini düşündürmektedir.  

Grafik 18. Yaş Grubuna Göre Genç İşsizlik (%) (2014-2019) 

 
Kaynak: TÜİK (Erişim Tarihi: 03/08/2020) 
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Grafik 19’da ise yaş grubuna (15-19 ve 20-24) ve bölgeye göre 2019 yılındaki 

genç işsizlik oranları gözükmektedir.298 Her iki yaş grubu için en yüksek işsizlik oranı 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde, en düşük işsizliğin ise Batı Karadeniz bölgesinde 

olduğu gözükmektedir. Buna göre ilgili istihdam politikaları tasarlanırken bölgelerin 

sosyokültürel özellikleri ve ihtiyaçlarına göre planlama yapılmalı, genç işsizlik 

oranlarının yüksek olduğu bölgelerde acil olarak bölgelerin potansiyel istihdam 

yaratabilecek sektörlerinde ilgili programlar uygulanmalıdır. 

Grafik 19. Yaş Grubu ve Bölgeye Göre İşsizlik Oranları (%) (2019) 

 
Kaynak: TÜİK (Erişim Tarihi: 03/08/2020) 

Ek 14’e göre sektöre göre istihdam edilenlere bakıldığında ise en fazla hizmetler 

sektöründe gençlerin istihdam edildiği görülmektedir. 2019 yılında hizmetler sektöründe 

genç istihdam oranı %54,1, sanayi sektöründe %28,2 ve tarım sektöründe de %17,7 

                                                           
298 TÜİK tarafından 2014 Mart ayına kadar kır-kent ayrımı olarak yapılan bölgesel ayrım, 

2014 yılından sonra yeni idari bölünüş temel alınarak istatistiki bölge birimleri 

sınıflamasına göre yapılmaktadır. Dolayısıyla 2014 yılından sonra istatistiklerde kır-kent 

tahmini üretilmemiştir. Ayrıca ilgili istatistik 15-24 yaş için bölgesel istatistik 

bulunamadığından yaş grupları şeklinde gösterilebilmiştir.  
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oranında genç istihdamı olmuştur. Genç istihdamı programlarının sektörel istihdam 

planlarına göre yapılması gerekmektedir.  

 

Öte yandan, Tablo 6 ve Grafik 20’den görüleceği üzere NEET sorunu da 

Türkiye’de çok ciddi boyutlardadır. 2006-2018 yıllarında 27 ülkeli AB’de NEET oranları 

yüzde on-onüç bandındayken, Türkiye’de bu oran 2006’da %38,6 olarak ölçülmüştür. 

Zaman içinde 2018 yılına kadar, söz konusu oran önemli düzeyde düşerek %24,5’e inmiş 

olup bu büyük bir başarı olarak gözükmektedir. Ancak erişilen oran da AB 

ortalamasından hala çok yüksektir. 2019 yılında ise Türkiye’de NEET oranı %26 

olmuştur. 

Tablo 6. AB ve Türkiye’deki NEET Oranları (2006-2019) (%) 

Yıl AB 27 Türkiye 

2006 11,7 38,6 

2007 10,9 39,2 

2008 10,7 37 

2009 12,3 34,9 

2010 12,6 32,3 

2011 12,7 29,6 

2012 13,1 28,7 

2013 13,0 25,5 

2014 12,6 24,8 

2015 12,2 24,1 

2016 11,7 23,9 

2017 11,0 24,2 

2018 10,5 24,5 

2019 ….. 26 
Kaynak: Eurostat (17/04/2020) 

Grafik 20’de Türkiye’de NEET oranlarındaki bu keskin düşüş AB NEET oranları 

eğrisiyle kıyaslanarak gösterilmektedir. 2006 yılından bu yana Türkiye’deki NEET 

oranları önemli ölçüde düşmesine rağmen AB ortalamasının iki katından fazla 

gözükmektedir. Ayrıca Ek 13’te sunulan 2010-2016 yıllarında NEET grubunda 15-19, 

20-24 yaş grupları için OECD ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak gösterilen istatistiklerde 

her iki yaş grubu için Türkiye’deki ortalamaların OECD ülkeleri arasında en yüksek 

oranlar olduğu ve OECD ortalamasından iki-üç kat yüksek olduğu gözükmektedir.  
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Grafik 20. Türkiye ve AB’de NEET Oranları (2006-2018) (%) 

 
Kaynak: Eurostat (17/04/2020), Ek 2’den türetilmiştir. 

4.2. Türkiye’de Genç İşsizliğin Sebepleri 

Sedat ve Şahin’e (2011) göre Türkiye’de genç işsizliği, ülke nüfusunun 

yapısından, eğitim yapısından ve işgücü piyasası düzenlemelerinden kaynaklanan 

problemler olarak üç ana gruba ayrılmaktadır299. Yapısal sorunlar, yüksek işgücü 

maliyetleri ve istihdam yaratmayan büyüme Türkiye’deki işsizliğin üç temel nedenidir.300 

Çondur ve Bölükbaş (2014), nüfus artışının hızlı olması, uluslararası doğrudan 

yatırımlardan yeterli olmaması, istihdam yaratmaya yönelik bir eğitim politikasının 

benimsenmemesi ve eğitim politikası eksikliklerini Türkiye’de işsizliğin temel nedenleri 

olarak saymışlardır.301 Kabaklarlı ve Gür’e (2011) göre Türkiye ve benzeri gelişmekte 

olan ülkelerdeki genç işsizlik sorununun nedenleri arasında; tarıma dayalı ekonomiden 

sanayi ve hizmet sektörlerine geçiş, vasıf uyuşmazlığı, eğitim düzeyi, gençlere yönelik 

                                                           
299 Murat ve Şahin, 2011, ss. 325-326. 

300 Sema Ay, “Türkiye’de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir 

Değerlendirme”, Yönetim ve Ekonomi, 2012, Cilt 19, Sayı 2, s. 321. 

301  Çondur ve Bölükbaş, 2014, ss. 80-81. 
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istihdam politikalarının yetersizliği, genç nüfusun yoğunluğu, ücret pazarlıkları, asgari 

ücret uygulaması ve benzeri nedenler olabilir. 302 

Bu ve benzeri pek çok görüş çerçevesinde genel olarak Türkiye’deki genç 

işsizliğinin sebepleri üç ana kategoriye ayrılabilir;  

a) Yapısal ve Ekonomik Sorunlar 

İşsizlik sorunu yapısal olup hızla yükselen nüfus baskısı, teknolojik gelişme 

sebebiyle oluşan işgücü fazlası, adaletli olmayan gelir dağılımı, düşük kadın istihdamı, 

yatırım maliyetleri, yetersiz işgücü eğitim düzeyi, kayıt dışı istihdam, iç ve dış göçlerin 

sürmesi bu sorunu daha da kalıcı hale getirmektedir. Türkiye, ekonomik ve sosyal 

yapısındaki uyumsuzluklara ilaveten, uygulanan makroekonomik politikaların etkisiyle 

de gün geçtikçe daha derinleşen işsizlik ve istihdam problemiyle karşılaşmaktadır.303 

Türkiye’de işsizlik, kırsaldan kente geçiş sürecinin sürmesi ve sanayileşmenin yavaş 

olması gibi yapısal sorunlardan da ortaya çıkabilmektedir.304 

Genel ekonomik durumun da işsizliği etkilediği görülmektedir. Örneğin kısa 

dönemde ekonomik büyüme oranının genç işsizliğini önemli ölçüde azalttığı 

gözlemlenmiştir.305 Uzun vadede yüksekokullaşma genç işsizliğini önemli ölçüde 

azaltmaktadır. Bayrak ve Tatlı’nın (2016) çalışmasına göre de ekonomik büyüme oranı 

                                                           
302 Esra Kabaklarlı ve Murat Gür, "Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu ve Ekonomik 

Belirleyicilerinin Uzun Dönem Eş-Bütünleşme Analizi.", Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Kurumsal Akademik Arşiv, Bildiri Metni, 2011, s. 1. 

303 Selim, 2014, s. 21. 

304 Ay, 2012, s. 326. 

305 Rıza Bayrak ve Halim Tatlı, “Theoretical and Applied Economics”, “Short and long 

term analysis of some factors effecting youth unemployment in Turkey”, 2016, Cilt 13, 

Sayı:3, s. 240. 
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da genç işsizlik oranını negatif yönlü fakat uzun vadede etkilemektedir. Ayrıca üretici 

fiyat endeksi ve yüksekokullaşma oranı genç işsizlik oranını önemli ölçüde ve negatif 

yönlü olarak etkilemektedir.306 Çondur ve Bölükbaş’ın (2014) yaptıkları ekonometrik 

çalışmaya göre, Türkiye’de genç işsizliği, doğrudan ve dolaylı olarak GSYİH ve ÜFE’de 

oluşan değişikliklerden etkilenebilmektedir.307 Kabaklarlı ve Gür (2011) Türkiye’de genç 

işsizlik sorunu ve ekonomik belirleyicilerini eş-bütünleşme analizi ile araştırmış ve genç 

işsizlik oranı ile reel GSYİH, reel yatırımlar, enflasyon ve verimlilik değişkenleri 

arasında uzun vadeli bir ilişki bulmuşlardır.  Aynı çalışmada GSYİH’nın işsizliğin 

belirleyicilerinden biri olduğuna da değinilmiştir.308 Tüm bu görüşlerden, genel olarak 

makro ekonomik değişkenlerin genç işsizlik oranını etkilediği söylenebilir. 

b) İşgücü Piyasası Sorunları 

Kayıt dışı istihdam ve istihdam üzerindeki maliyetlerin de yüksek olması, 

Türkiye’de 15-24 yaş grubunda görülen işsizlik problemi yanında işsizliğin temel 

sebeplerindendir.309 Demografik geçiş sürecinin genel olarak tamamlanmış olması 

nedeniyle fazla genç nüfusun oluşturduğu demografik fırsat penceresi, önlem alınmazsa 

tehdit olabilir.310 Yapısal sorunlar ve Türkiye’deki demografik özellikler sorunu 

derinleştirdiğinden yerel şartlara uygun işgücü piyasası politikalarının güçlendirilmesi ön 

plana çıkarılmalıdır.311  

                                                           
306 Bayrak, 2016, s. 229-239. 

307 Çondur, 2014, s. 77-93. 

308 Kabaklarlı ve Gür, 2011, s. 14. 

309 Sayın, 2011, s. 40. 

310 Murat ve Şahin, 2011, ss. 325-326. 

311 Ay, 2012, s. 326. 
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Özellikle aktif işgücü piyasası politikalarının gençler için yetersiz olması, bu 

gruba yönelik ulusal eylem planının eksikliği, verimliliğe dayalı istihdam yaratmayan 

büyüme olması, hukuki düzenlemelerin esnek olmayışı, gençler için istihdamı artırmaya 

yönelik teşviklerin bazı eksikliklerinin olması, katı işgücü piyasası düzenlemeleri ve 

güvenceli esnekliğin uygulanmasındaki eksiklikler, özel sektörün genç işsizliği 

sorununun çözümünde yetersiz çabası gibi problemler işgücü piyasasıyla ilgili 

sorunlardır.312 

İşgücü piyasasında işgücü maliyetlerinin yüksek olması üzerine yapılan 

uygulamalı çalışmalar incelendiğinde, istihdam vergileri ile ücretlerin belirleyici olduğu 

görülmektedir. Yani işgücü maliyetlerinin azaltılması istihdama olumlu şekilde 

yansıyabilecektir. Fakat işgücü maliyetlerinin azaltılması için ücretler yerine istihdam 

vergileri düşürülmelidir. Çünkü ücretler, iç talep artışına sebep olan bir gelir unsurudur. 

Işgücü maliyetlerinde istihdam vergilerini düşüren uygulamalar yetersizdir. Emeğin 

katma değerdeki payının azaldığı ve gelir dağılımında sermaye yararına değişmelerin 

yaşandığı Türkiye’de, ücretlerin bastırılması hem üretimin hem de yatırımların düşmesine 

sebep olarak işsizliğe yol açabilmektedir. Yani, ekonomik büyümenin istihdam 

üzerindeki sınırlı etkisini bertaraf etmek için istihdamın artırılmasına yönelik 

uygulamalar makroekonomik politikalarla desteklenmelidir.313  

c)  Eğitim Sistemindeki Sorunlar 

Eğitim, makro açıdan istihdam yaratmada, bu vasıtayla genel ve genç işsizlik 

sorununun çözümünde; mikro açıdan ise kaliteli işgücünün oluşturulmasında en önemli 

unsurlardandır. Türkiye gibi tam olarak gelişimini tamamlayamamış ülkeler hem yeni 

                                                           
312 Murat ve Şahin, 2011, ss. 325-326. 

313 Ay, 2012, ss. 334-335. 
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gelişmeleri takip etmekte hem de eğitim sistemlerinin önceden gelen problemleriyle de 

başa çıkmaya çalışmaktadırlar. 

Türkiye’de genç işsizliği giderek yaygınlaşmaktadır. Genç işsizlik olgusunun en 

önemli nedenlerinden biri eğitim sisteminin istihdam yaratma kapasitesindeki 

başarısızlığıdır.314 Yapılan giderler, öğrencilerin düşünme yeteneklerini, donanımlarını 

ve özellikle işgücü piyasasına dönük kabiliyetlerini arttırmamakta, güncelliği tartışmalı 

olan sınavları geçmelerini ve uygulamaya dönük olmayan şıklı soruları yanıtlamaya 

yönelik yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktadır.315  Yani gençlere, genelde nitelik 

geliştirmekten çok sınava yönelik ezberci bir eğitim sistemi sunulmakta olup 

eğitimlerinin sonunda bu kişiler iş bulmakta zorlanmaktadırlar.  

Türkiye’de eksik işleyen sistemin en temel nedeni, yetişmiş eleman azlığıdır. 

Eğitim gördükleri dönemde gençlerin tercih edecekleri meslekler konusunda 

yönlendirilmeleri gereken rehberlik ve danışmanlık birimleri yeterli değildir. Bu birimler, 

ortaöğretimde yeteri kadar fazla ve işlevsel değildir. Ayrıca öğrenciler, ortaöğretimden 

sonra meslek seçimlerini, çoktan seçmeli bir sınav akabinde aldıkları puanlara göre, 

güvenceli işi, yüksek geliri ve ailelerinin tercihlerini dikkate alarak yapmaktadır. 

Üniversitelerde ise, gençlere işgücü piyasasıyla ilgili rehberlik ve danışmanlık hizmetleri 

verecek herhangi bir birim yoktur.316 İstihdamı sağlamada problemlerle dolu olan bu 

eğitim sistemi yüzünden işgücü piyasası talepleri ile arzı arasında büyük orantısızlık 

vardır. Hayat boyu öğrenme sürecine istenen düzeyde katılım olmaması, özellikle devlet 

okullarında çok az kişiye kaliteli eğitim verilmesi, kariyer danışmanlığı hizmetinin 

                                                           
314 Murat ve Şahin, 2011, ss. 93-96. 

315 A. Utku Erdayı, “Dünyada Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal 

Politikalar ve Türkiye”, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2009, Sayı 3, s. 146. 

316 Erdayı, 2009, s. 139. 
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yetersiz olması vb. pek çok unsur eğitim sistemimizin problemlerindendir.317   İş dünyası 

ile eğitim kurumları arasındaki eşgüdümsüzlük, yüksek standartlarda eğitimin az sayıda 

öğrenciye, alt seviyede ve rekabetçi olmayan eğitimin ise diğer büyük kesime sunulması 

ve öğrenciler için kariyer danışmanlığı hizmetlerinin yetersiz olması gibi nedenler, eğitim 

sisteminin mesleksiz gençlerin işgücü piyasalarına girmelerine neden olmaktadır.318 

Sayın’ın (2011) yaptığı ekonometrik analize göre, “genç işsizliğinden ortaöğretim 

okullaşma oranına, ortaöğretim okullaşma oranından büyüme oranına, genç işsizliği ve 

ortaöğretim okullaşma oranından yükseköğretim okullaşma oranına doğru bir nedensellik 

vardır”. Uzun dönemde genç işsizliğini en çok etkileyen değişken, büyüme ve 

yükseköğretim okullaşma oranı olmuştur. Bahsi geçen değişkenler genç işsizliği ile 

mücadelede bir politika aracı olarak belirlenirse genç işsizliği oranları azalacaktır.319  

Türkiye’de yeni mezun, lise ve üzeri eğitim almış çok sayıdaki genç işgücünün 

istihdam olanaklarının az olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle 2000 Kasım, 2001 Şubat ve 

2008 küresel ekonomik krizlerinden sonra işsizlik oranlarında görülen artışlarla paralel 

olarak tüm eğitim düzeylerinde de işsizlik oranlarının yükseldiği görülmüştür.320 

Türkiye’de istihdam ve eğitim arasında etkin bir ilişkinin olmaması, işgücü arz ve 

talebinin dengesizliğine, böylece işsizliğe yol açmaktadır. Ekonominin ihtiyaç duyduğu 

alanlarda ara eleman sağlanmasında zorlanılmaktadır. Mesleki eğitimin işgücü 

piyasasının ihtiyaçlarına göre verilmemesi ve işverenlerin istedikleri nitelikte işgücü 

bulamaması sebepleriyle mesleki eğitim mezunları arasında yüksek işsizlik oranları 

                                                           
317 Murat ve Şahin, 2011, ss. 325-326. 

318 Murat, 2011, s. 93. 

319 Sayın, 2011, s. 33. 

320 Sayın, 2011, s. 38. 
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gözlemlenmektedir. Ek olarak, işverenlerin istedikleri işgücü özelliklerini işgücü 

piyasasına tam olarak yansıtamamsı da bu durumu etkilemektedir.321  

Tablo 7’de 2014-2019 yıllarında mezuniyet durumlarına göre genç işsizlik 

oranları görülmektedir. Türkiye’de 2017 itibarıyla yükseköğrenim mezunu işsizlerin 

oranı %34,4, 2019 yılında %35,6 düzeyine kadar çıkmıştır. Ek 11’de 2017-2019 yılları 

için yetişkin, genç karşılaştırmalı oranları görülebilir.  

  

                                                           
321 Sayın, 2011, s. 49. 
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Tablo 7. Eğitim Durumlarına Göre 15-24 Yaş Genç İşsizlik (2014-2019) (%) 

İşsizlik Oranı (%) 

Okuma Yazma Bilmeyen 

2014 12,1 

2015 7,9 

2016 13,4 

2017 12,1 

2018 12 

2019 20,9 

Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul 

Bitirmeyen 

2014 15 

2015 14,1 

2016 15 

2017 16,1 

2018 18,7 

2019 17,5 

İlkokul 

2014 16 

2015 16,3 

2016 16,5 

2017 14,1 

2018 14,7 

2019 22,6 

İlköğretim 

2014 14,8 

2015 15,6 

2016 15,8 

2017 16,2 

2018 17 

2019 21,7 

Ortaokul Veya Dengi Meslek Ortaokul 

2014 13,1 

2015 14 

2016 14,1 

2017 13,8 

2018 14,3 

2019 18,7 

Genel Lise 

2014 20,4 

2015 22,2 

2016 22,8 

2017 24,4 

2018 23,5 

2019 28,9 

Lise Dengi Mesleki Okul 

2014 19,3 

2015 18,1 

2016 21 

2017 21,8 

2018 21,3 

2019 27,4 

Yüksek Öğretim 

2014 28,3 

2015 29,5 

2016 30,8 

2017 34,4 

2018 30,6 

2019 35,6 
Kaynak: TÜİK (03/08/2020) 
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Yükseköğrenim görmüş olanlarda da işsizlik oranlarının oldukça yüksek olduğu 

göze çarpmaktadır. Yani nitelikli işgücüne ilişkin istihdam alanlarının yetersiz olduğu 

görülmektedir. Bu durumda yatırımlar arttırılmalı, yeni iş olanakları sağlanmalıdır.322
 

4.3. Genç İşsizliğine Yönelik İzlenen Politikalar 

Türkiye’de akademik literatürdeki pek çok çalışmaya göre kabul edilen genç 

işsizliği sorununun, kalkınma hedeflerine yönelik olarak resmi şekilde kalkınma 

planlarında kabul edildiği ve buna göre yıllar itibarıyla hükümetlerin çeşitli yol haritaları 

çizdiği söylenebilir. 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi’nde ise genç işsizliğini 

azaltmak bir hedef olarak yer almıştır. Bu yüzden sırasıyla önce kalkınma planları sonra 

Ulusal İstihdam Stratejisi ile bu konuda nelerin amaçlandığı irdelenecektir. 

4.3.1. Kalkınma Planları 

4.3.1.1. İlk Üç Kalkınma Planı 

1963-1967 dönemini kapsayan ilk Kalkınma Planı’nın Eğitim Politikası başlığı 

altında olanakları sınırlı olan gençlerin yetiştirilebilmesi için eğitimin her aşamasında 

burs imkanlarının artırılacağı taahhütü verilmiş, ayrıca orta öğretim çağındaki gençlerin 

büyük bir bolümünün teknik ve meslekî eğitime yöneltileceği belirtilmiştir.323 1968-1972 

                                                           
322 Çondur, 2014, ss. 91-92. 

323 DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967), s. 457, 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Birinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-

1963-1967.pdf  (Erişim Tarihi 09/01/2020).  

 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Birinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1963-1967.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Birinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1963-1967.pdf
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dönemine ait İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları’na göre genç istihdamına 

ilişkin bir açıklama yoktur.   

4.3.1.2. Dördüncü, Beşinci, Altıncı Kalkınma Planları 

1979-1983 Dördüncü Kalkınma Planı’na göre genç işsizliği sorununa ilk kez 

değinilmiş ve konjonktürel durum, teknolojik gelişmeler ve talep yapısındaki değişmeler 

sebebiyle oluşan açık işsizlerin zamanla iş aramayan işsizler olduklarına dikkat çekilmiş, 

bu durumun eğitimsiz gençler arasında daha sık görüldüğü belirtilmiştir. Bu dönemdeki 

planda Almanya’ya giden işçiler ve ailelerinin sorunları ele alınmış, özellikle Federal 

Almanya'da zorunlu eğitim yaşını (6-15) doldurarak örgün eğitim dışına çıkmış ve eğitim 

almamış çocukların işe girme şansı bulunmadığına dikkat çekilmiş ve bu gençler için özel 

«mesleki eğitim» verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu planda ayrıca eğitim-öğretim, 

ücretler vb. nedenlerle kentlerdeki olanakların daha fazla olması sebebiyle kırsal yerlerde 

ekonomik olarak aktif gençlerin azaldığından ve genç işçilerin çalışma koşulları için etkili 

bir denetim sisteminin kurulamadığından söz edilmiştir.324  

Genç işsizliğinin azaltılması ilk kez Beşinci Kalkınma Planı’nda (1985-1989) 

temel amaç ve politikalar arasında sayılmış; işsizler içinde genç işsizlerin önemi ortaya 

koyulmuştur. Plan döneminde yıllık programlarla genç işsizlere yönelik istihdam artırıcı 

projelerin yürürlüğe konulacağı taahhüt edilmiştir. Özellikle genç işsizliğini azaltmak 

amacıyla, gençlere istihdam sağlayan işverenlerin vergi ve diğer yollarla teşvik edilmesi, 

gençlerin istihdam edilebilir hale getirilmesini mümkün kılacak nitelikte beceri eğitimiyle 

donatılmasına yardımcı olan işverenlere vergi iadesi uygulaması başlatılacağından söz 

                                                           
324 DPT, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983), ss. 39-149, 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Dördüncü-Beş-Yıllık-Kalkınma-

Planı-1979-1983.pdf  (Erişim Tarihi 09/01/2020).  

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Dördüncü-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1979-1983.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Dördüncü-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1979-1983.pdf


170 

edilmiştir. Ortaöğretimden başlanarak okula devam eden ve gençlere mesleğe yöneltme 

hizmetleri verilmesi sözü verilmiştir. Örgün eğitim sisteminin belli kademesinde daha 

ileri gitmeyerek hayata atılacak olan gençlere, örgün eğitim imkânlarından da 

faydalanılarak düzenlenecek yaygın eğitim programları yoluyla meslek kazandırma 

uygulamasının başlatılacağı sözü verilmiş ve gelecekte yaygın mesleki eğitimin genel 

eğitime tercih edileceği öngörüsü yapılmıştır. 325 

1990-1994 dönemi Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda okul dışı gençliğin 

çalışma, sosyal güvenlik ve istihdam konuları üzerinde durulacağı, gençlerin mesleki 

beceri edinmelerine yardımcı olacak özel programların uygulanacağı taahhütleri yer 

almıştır. 326  

4.3.1.3. Yedinci, Sekizinci, Dokuzuncu Kalkınma Planları 

Yedinci Kalkınma Planı’nda (1996-2000) gençlerde yüksek işsizliğin toplumlarda 

sosyal parçalanma tehlikesini artıran bir etmen olduğu, büyük kentlerdeki aşırı nüfus 

artışının bu şehirlerin ekonomik taşıma kapasitesi ile dengelenememesi sonucunda genç 

işsizliğini artırdığı vurgulanmış, ayrıca kentlerde eğitimli gençlerin işsizlik oranının 

                                                           
325 DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989), s. 1, ss. 132-133, s. 140-143, 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Beşinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-

1985-1989.pdf (Erişim Tarihi 09/01/2020). 

326 DPT, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994), s. 288, s. 306, 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Altıncı-Beş-Yılllık-Kalkınma-Planı-

1990-1994.pdf (Erişim Tarihi 09/01/2020). 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Beşinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1985-1989.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Beşinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1985-1989.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Altıncı-Beş-Yılllık-Kalkınma-Planı-1990-1994.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Altıncı-Beş-Yılllık-Kalkınma-Planı-1990-1994.pdf
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yüksekliğine dikkat çekilmiştir. 327 “Sekizinci Kalkınma Planı’nda (2001-2005) bu 

konudan bahsedilmemiştir.  

2007-2013 dönemi için tasarlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda dünya 

ekonomisindeki canlılığa ve istihdamdaki artışlara karşın işsizliğin pek çok ülkede ve 

özellikle genç nüfus diliminde sorun olmayı sürdürdürdüğü; genç nüfusumuzun AB’de 

sinerji yaratacağı belirtilmiştir. Genç ve eğitimli nüfus içindeki işsizlik oranının 

yüksekliğinin işgücü piyasasındaki önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiği; genel 

işsizlik oranından yaklaşık iki kat daha fazla olan genç işsizliğin önemini koruduğu 

belirtilmiştir. Genç ve eğitimli kişilerin işsizlik oranlarında da kayda değer bir düşüş 

sağlanamadığı, ekonominin ve işgücü piyasasının taleplerine cevap verecek ve özellikle 

gençlerin istihdam edilebilirliğini artıracak yeni mekanizmalara ihtiyaç bulunduğu 

belirtilmiştir. Bu kapsamda aktif işgücü piyasasası politikalarının engelliler, kadınlar vb. 

diğer dezavantajlı gruplar gibi gençler için kullanılacağı da belirtilmiştir. İşgücü 

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

hükümlüler için fırsat eşitliği sağlanacağı; gençlerin işgücü piyasasında deneyim 

kazanmalarını sağlayıcı programlar geliştirileceği vaad edilmiştir.328 

                                                           
327 DPT, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), s. 3, s. 12-14, s. 173, 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Yedinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-

Planı-1996-2000.pdf (Erişim Tarihi: 09/01/2020).  

328 DPT, Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013), s. 6, s. 11-15, s. 37-39, s. 

84, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Dokuzuncu-Kalkınma-Planı-

2007-2013.pdf (Erişim Tarihi: 09/01/2020). 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Yedinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1996-2000.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Yedinci-Beş-Yıllık-Kalkınma-Planı-1996-2000.pdf
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4.3.1.4. Onuncu ve Onbirinci Kalkınma Planları 

2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda ise genç işsizlikteki 

artışın istihdam piyasasının temel sorunlarından biri haline geldiği; işgücü piyasasındaki 

yapısal sorunlar, düşük büyüme ve yatırım artışı beklentileri vb. unsurlarla birlikte 

işsizliğin önemini koruyacağı; eğitim sisteminin, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını 

karşılamada yetersiz kaldığı ve eğitimli gençlerin işsizlik oranlarında sağlanan düşüşün 

sınırlı olduğu belirtilmiştir. Gençlerin işgücüne katılımının düşüklüğü, genç işsizliğinin 

yüksek olması ve gençlerin temel becerilerindeki eksikliklerin önemini koruduğu, 

gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol almalarının 

sağlanacağı, hareketlilik programlarının özellikle dezavantajlı gençlerin katılımını 

artıracak biçimde genişletilip çeşitlendirileceği, eğitimde ve istihdamda olmayan 

gençlerin ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarının artırılması hedefinden söz 

edilmiştir. Başta gençler ve kadınlarda olmak üzere işgücüne katılımın ve istihdamın 

artırılması, işsizliğin azaltılması, iş kazalarının ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi, işgücü 

niteliğinin yükseltilmesi ve kırılgan istihdamın azaltılması hususlarının önemini 

koruduğu belirtilmiştir. Bölgesel, yerel ve sektörel işgücü dinamikleri dikkate alınarak, 

başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkânları 

geliştirilmeye devam edilecek, genç girişimcilere destek verilecektir. Temel ve Mesleki 

Becerileri Geliştirme Programı başlığında “istihdamda ve eğitimde olmayan gençlerin 

sayısının azaltılması” programın temel hedeflerinden biri olarak sayılmıştır. İşgücü 

piyasasında talep edilen temel becerilerin ve gençlerin sahip olduğu yetkinliklerin tespit 
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edilmesi ile eğitim çağındaki gençlerin temel becerilerinin geliştirilmesi de program 

bileşenleri arasındadır.329 

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda genel işsizlik 

düzeyinde kriz öncesi seviyelere doğru iyileşme görülmekle birlikte dünya genelinde 

işsizlerin yüzde 35’ini oluşturan genç işsizliğinin yaygın bir küresel sorun olmaya devam 

ettiği belirtilmiştir.330 İşgücünün daha verimli sektörlere ve alanlara yönlendirilmesi, 

eğitim ve istihdam ilişkisinin göz ardı edilmemesi, işgücünün niteliklerinin artırılması, 

kadınların işgücüne katılımının teşviki, gençlerin işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan 

mesleki yetenekler ile donatılarak istihdama katılması temel öncelikler arasında 

sayılmıştır.331 Bu plan gençlerin kalkınmayı sağlayacak itici gücü olma potansiyellerini 

ön plana çıkarmayı hedeflemiştir. Gençlerin, yaşam becerileri yüksek, özgüven sahibi, 

insani ve milli değerlere sahip, bilgi toplumunun ihtiyacına cevap verebilecek, sosyal, 

siyasal ve ekonomik hayata aktif katılım sağlayacak, toplumun sorunlarına duyarlı kişiler 

                                                           
329 DPT, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018), s. 16, s. 31, s.41-47, s. 93, 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalkınma-Planı-2014-

2018.pdf  (Erişim Tarihi: 09/01/2020). 

330 DPT, Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2019-2023), s. 15, 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-

PLANI_2019-2023.pdf (Erişim Tarihi: 09/01/2020). 

331 DPT, Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2019-2023), ss. 34-35, 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-

PLANI_2019-2023.pdf (Erişim Tarihi: 09/01/2020). 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalkınma-Planı-2014-2018.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Onuncu-Kalkınma-Planı-2014-2018.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf
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olmalarını sağlayacak politikalar amaçlanmıştır.332 Planda toplumun tüm kesimlerine 

insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel 

politika gerektiren grupların istihdamının artırılması temel amaç olarak belirtilmiştir. 

Gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımlarının desteklenerek istihdam edilmelerinin 

kolaylaştırılacağı sözü verilmiştir. Bu da staj, girişimcilik ve işbaşı eğitim programlarının 

etkinleştirilmesi yoluyla kolaylaştırılacaktır. Gençlerin iş arama becerilerinin 

geliştirilmesi ve iş hayatına uyumlarını sağlamak için bilinçlendirme faaliyetleri 

yürütülecek; işgücü piyasasında aranan eleman olmaları için gençler, ortaokuldan itibaren 

mesleki eğitime özendirilecek, onların yeteneklerine ve piyasa taleplerine uygun eğitim 

almaları sağlanacaktır. Kırsal alanda yaşayan gençler için de yenilikçi ve katma değeri 

yüksek üretimin çekici hale getirilmesine yönelik eğitim ve destek programları 

uygulanacaktır. Yerel yönetimler de yenilikçi ve sürdürülebilir projeler bölgelerindeki iş 

ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya yönelik 

uygulamaları destekleyeceklerdir.333 Ayrıca gençlerin, işgücü piyasasına katılımını 

sağlamaya yönelik hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif işgücü programlarının 

uygulanması ve kursiyerler ile katılımcıların programlar sonrasında istihdam edilmelerini 

kolaylaştırmaya yönelik nitelikler kazanmaları sağlanacaktır. Bu Kalkınma Planı’ndaki 

                                                           
332 DPT, Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2019-2023), s. 126, 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-

PLANI_2019-2023.pdf (Erişim Tarihi: 09/01/2020). 

333 DPT, Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2019-2023), ss. 131-132, 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-

PLANI_2019-2023.pdf, (Erişim Tarihi: 09/01/2020). 

 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf
http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-PLANI_2019-2023.pdf
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istihdam ve çalışma hayatı hedefleri Tablo 8’de gösterilmiştir. 2023’te genç işsizlik 

oranının %17,8’e düşürülmesi hedeflenmiştir. 

Tablo 8. İstihdam ve Çalışma Hayatı Hedefleri 

Hedefler 2023 

İşgücüne Katılma Oranı, Toplam (%) 56,4 

İşgücüne Katılma Oranı, Kadın (%) 38,5 

İstihdam Oranı (%) 50,8 

İşsizlik Oranı (%) 9,9 

İşsizlik Oranı, Genç Nüfus (%) 17,8 

Kısmi Süreli Çalışan Oranı (%) 15,0 
Kaynak: On Birinci Kalkınma Planı tahminleridir. 

Özellikle dezavantajlı gençler desteklenecektir. Gönüllülük faaliyetleri gençler 

arasında teşvik edilecek ve yaygınlaştırılacaktır ve bu alanda faaliyet gösteren STK’ların 

kurumsal kapasiteleri geliştirilecektir. Uluslararası veya geçici koruma altında olan 

gençlerin istihdamına yönelik mesleki yönlendirme yapılacak, eğitim ve istihdamda 

olmayan gençlerin profillerine göre belirlenecek teşvik programları uygulanacaktır. 

Özellikle yazılım gibi yenilikçi alanlarda kısa süreli sertifika programları 

düzenlenecektir. Gençler, başta KOSGEB ve İŞKUR olmak üzere girişim ve meslek 

edinmeye yardımcı kurumlara yönlendirilecektir ve gençlerin gelişimlerine katkı 

sağlayacak programlar uygulanacaktır.334 Bu Kalkınma Planı’na göre 2023’te hedeflenen 

genç istihdam oranı ise %39,5’tur. 

Kalkınma planlarının tümünde genç istihdamıyla ilgili olarak pek çok benzer ve 

farklı noktalara değinildiği gözükmektedir. Aşağıdaki Tablo 9’da özet olarak ilk 

kalkınma planından itibaren genç istihdamıyla ilgili belirtilen unsurlar benzer ve farklı 

noktalarıyla ayrıştırılarak sunulmuştur. Buna göre ilk kalkınma planı ile mesleki eğitim 

önerileriyle başlayan genç istihdamının artırılmasına yönelik adımlar sonrasında 1967-

                                                           
334 DPT, Onbirinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2019-2023), ss. 145-146, 

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/ON_BIRINCI_KALKINMA-

PLANI_2019-2023.pdf, (Erişim Tarihi: 09/01/2020). 
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1977 dönemini kapsayan on yıllık süreçte konuya ilişkin hiçbir plan yapılmamıştır. 1979 

sonrası hem iç hem dış göçün artması sonucunda özellikle Almanya’ya giden nüfustaki 

eğitimsiz gruba odaklanılmıştır. 1980 sonrası piyasa ekonomisine yönelik faaliyetlerle 

birlikte işgücü piyasası ihtiyaçlarına odaklanılmıştır. 1990 lı yıllarda enflasyon, büyük 

bütçe açıkları, yüksek borç yükleri gibi önemli problemlerin yanında genç istihdamına 

yeteri kadar önem verilmediği söylenebilir. Özellikle 2007-2008 küresel ekonomik 

krizlerden sonra Türkiye’deki kalkınma planlarında genç istihdamına özellikle önem 

verildiği göze çarpmaktadır. 
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Tablo 9. Kalkınma Planlarında Genç İstihdamına Yönelik Unsurlar 

Kalkınma Planları Benzer Noktalar Farklı Noktalar 

1. Kalkınma Planı (1963-1967) - Ortaöğretim çağındaki 

gençlerin büyük bölümünün 

mesleki eğitime 

yönlendirileceği vurgusu 

- Olanakları sınırlı gençlere 

eğitimin her aşamasında burs 

taahütü 

2. Kalkınma Planı (1968-1972) 

 

- - 

3. Kalkınma Planı (1973-1977) - - 

4. Kalkınma Planı (1979-1983) - Özellikle Almanya’ya işçi 

olarak gönderilen ailelerin 

eğitimsiz gençlerine mesleki 

eğitim verilmesi önerisi 

- Kırsal kesimde aktif gençlerin 

azaldığı ve gençlerin çalışma 

koşullarını kontrol edecek etkin 

bir denetim sisteminin 

kurulamadığı vurgusu 

5. Kalkınma Planı (1985-1989) - Yıllık programlarla genç 

istihdamını artıracak 

programların ve gençlerin 

piyasa ihtiyaçlarına uygun 

niteliklerle donatılması 

taahhütü 

 

- Genç işsizliğinin azaltılmasının 

bir hedef olarak ilk kez 

belirtilmesi. 

6. Kalkınma Planı (1990-1994) - Gençlerin mesleki beceri 

edinecekleri özel programların 

uygulanacağı taahütü 

 

7. Kalkınma Planı (1996-2000)  - Genç işsizliğinin toplumlarda 

parçalanma tehlikesini artırdığı 

ve kentlerde özellikle eğitimli 

genç işsiz oranının arttığı 

vurgusu 

8. Kalkınma Planı (2001-2005) - - 

9. Kalkınma Planı (2007-2013) - Dünyadaki genç işsizlik 

sorununun ciddiyeti ve genç 

istihdamı için işgücü 

piyasasının taleplerine cevap 

verebilecek yeni 

mekanizmalara ihtiyaç 

vurgusu 

- Aktif işgücü piyasası 

politikalarının gençler için de 

kullanılacağı ve gençlerin 

piyasada deneyim kazanacağı 

programların geliştirileceği 

taahütleri 

10. Kalkınma Planı (2014-2018) - Genç işsizlik artışı istihdam 

piyasasının önemli 

sorunlarından biri haline 

geldiğinin kabulu 

- Gençlerin sosyal hayatta ve 

karar alma mekanizmalarında 

daha aktif rol alacakları ve 

hareketlilik programlarının 

olacağı taahhütleri 

 

- İlk kez NEET grubunun 

ekonomik-toplumsal hayata 

katılımlarının artırılması hedefi 

 

- Genç girişimcilerin 

destekleneceği taahütü 

11. Kalkınma Planı (2019-2023) - Dünyadaki genç işsizlik 

sorunu ve gençlerin işgücü 

piyasasına uygun niteliklerle 

donatılmalarının vurgusu 

 

- Ortaokuldan itibaren mesleki 

eğitimin özendirileceği taahütü 

- Staj, girişimcilik, işbaşı eğitim 

programlarının etkinleştirileceği 

taahhüdü 

 

- İlk kez gönüllülük, uluslararası 

koruma statüsünde olan 

gençlerin istihdam çabaları ve 

yerel yönetimlerin genç 

istihdamını artırmaya yönelik 

faaliyetleri için taahütler 

Kaynak: Kalkınma raporlarından yazarın kişisel çıkarımları 
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4.3.2. Ulusal İstihdam Stratejisi 

BM, ILO ve Dünya Bankası sahipliğinde 2001 yılında uluslararası düzeyde 

kurulan Gençlik İstihdam Ağı (YEN) ve YEN kapsamında BM Genel Kurulu tarafından 

alınan tavsiye kararları, ülkeler için çok önemlidir. 2001 yılında Türkiye, YEN’in dokuz 

lider ülkesinden biri olmayı kabul etmiştir. Bu kapsamda 2006 yılında YEN’e katılan 

Türkiye, genç istihdamıyla ilgili ulusal istihdam stratejisi oluşturma ve ulusal eylem planı 

hazırlama görevini yapma yükümlüsü olmuştur. Genç istihdamını artırmak isteyen 

hükümetler en başta bununla ilgili Ulusal İstihdam Stratejisi oluşturmalıdırlar.335 

2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi’nde genç işsizliğini azaltmak bir hedef 

olarak belirtilmiştir.336  Stratejide genç işsizliğinin yüksek olması, ilk kez iş arayanlar için 

iş arama süresinin uzun olması, işgücü piyasasındaki nitelik uyumsuzluklarına dikkat 

çekilmiş, arz-talep dengesizliğinin kişilerin mevcut işlere girmesini engellediği ve işsizlik 

oranlarını negatif etkilediği belirtilmiştir. Türkiye’de gençlerin daha istikrarlı menfaatler 

sağlaması sebebiyle kamu sektörüne odaklandığı bu sebeple bazı eğitim kurumlarında 

özel sektörün aradığı niteliklerden çok kamuya personel sağlamaya odaklanıldığı, işgücü 

piyasasına ilk kez girecek gençlerin niteliklerinin altındaki işleri kabul ettikleri 

belirtilmiştir.337 Genç işsizliğini azaltmaya yönelik olarak yapılması planlanan tedbirler 

ise Strateji’deki tabloya göre Ek 12’de gösterilmektedir.  

  

                                                           
335 Erdayı, 2009, s. 141. 

336 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal İstihdam Stratejisi 2014-2023 ve 

Eylem Planları 2017-2019, s. 41. 

337 A.g.e, ss. 24-25. 
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4.4. Türkiye’de Genç İşsizliği Problemini Çözecek Öneriler 

Gençlerin sorunları bir toplumda hem bugünü hem de geleceği önemli derecede 

etkileyecektir. Bu yüzden onların sorunlarını çözmek, geleceğin yetişkin bireylerinin de 

problemlerini çözmek demektir.338 Güçlü ve gelişmiş bir toplum olmanın ön koşulu 

gençlere istihdam olanakları yaratmayı gerektirmektedir. Bu amaçla gerçekçi ve kalıcı 

çözümler sunan bir istihdam politikası izlenmelidir.339 Verimli kişiler olan gençler bir 

toplumun en değerli bireyleridir. Bu yüzden söz konusu problem önemli ölçüde endişe 

edilecek bir sorun olup çözümü için ekonomik gerçeklerle uyumlu modern istihdam 

politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır.340 İşsizlik sorununun genç nüfusta belirginleşmesi 

istihdam politikalarını buna göre yönlendirmeyi ve bu konuda gecikilmemesini 

gerektirmektedir.341 

Genç işsizliğini anlamak, ekonomik sahadaki işgücü piyasası esnekliği, yetenek 

kazanma, işveren talebi gibi etkenlerdeki değişiklikleri birleştirecek bütüncül bir 

yaklaşımı gerektirmektedir. Gelecekte AB politikası ve yatırımlarının başarısı ulusal 

aktörlerin bunları iyi anlaması ile şekillendirilecektir.342 Ancak uluslarüstü unsurların 

tersine işsizlik mekanizmalarının ulusal unsurlarının farkında olma ihtiyacı daha fazladır. 

En ideali ise ulusal ve uluslarüstü uygulamaların uygun bir karmasını yapmak 

                                                           
338 Gündoğan, 1999, s. 78. 

339 Sanal, 2010, ss. 1-11.   

340 Chung, 2012, ss. 301-317. 

341 Çondur, 2014, ss. 91. 

342  O’Reilly, 2015, s. 1. 
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olacaktır.343 Bu kapsamda Türkiye’de ilk olarak AB İstihdam Stratejisi’ne uyum 

çalışmaları kapsamında Ulusal Reform Programı kabul edilmelidir.344 

Yeterli iş yaratılamaması Türkiye’de genç işsizliğinin en önemli sebebidir ve bunu 

çözmek için bir istihdam stratejisi oluşturulmalıdır. İstihdam stratejisi belirlenirken ilk 

başta işsiz gençler ve bu kişilerin sorunları tespit edilmeli ve böylece belirlenecek 

müdahalelerin uygunluğu sağlanarak bir yapı oluşturulmalıdır. “Gençlik İstihdam 

Ağı”nın tavsiyeleri ve “Avrupa İstihdam Stratejisi”nin öncelikleri ön planda olmalıdır. 

Bu kapsamda istihdam oluşturulması ve artırılması, fırsat eşitliği, hayat boyu eğitim gibi 

unsurlara önem verilmelidir. Oluşturulacak istihdam stratejisi, gençler üzerinde direkt 

olarak etkili olan ulusal politikalar ışığında oluşturulmalıdır.345  Gerçek amaç daha çok 

istihdam yaratmak olmadığında, tek başına ulusal politikaların etkinliği genç işsizlik 

probleminin çözümünde oldukça sınırlı olacaktır. Bu sebeple ulusal politikalar, temel 

hedefi işgücündeki artışı karşılayacak kadar yeni iş yaratmak olan istihdam stratejisinin 

önemli bir parçası olarak düşünülmelidir.346 Bu kapsamda yeni çıkarılacak Ulusal 

İstihdam Stratejilerinde bu önceliklere göre genç istihdamı hedeflenmelidir.  

Bir ülkede gençlerin işgücü piyasasındaki durumlarını çeşitli faktörler 

etkilemektedir. Demografik gelişmeler, ekonomik büyüme ve ücretlerle ilgili işgücü 

piyasası düzenlemeleri ve istihdam koruması genç işgücü için toplam arz ve talebi 

                                                           
343 Dietrich, Hans, “Youth Unemployment In The Period 2001-2010 And The European 

Crisis-Looking At Empirical Evidence”, European Review of Labour and Research, 

Cilt. 19, Sayı. 3, 2013, s. 320. 

344 Mustafa Torun ve Feyza Arıca, “2008 Global Ekonomik Kriz’in Genç İşsizlik 

Açısından Değerlendirilmesi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2011, Cilt 9, Sayı 1, s. 176. 

345 Erdayı, 2009, s. 158. 

346 Erdayı, 2009, s. 144. 
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belirlerken, eğitim-öğretim sistemi gençler ve işverenler arasındaki eşleştirmenin hızı ve 

kalitesini etkilemektedir. Aktif işgücü piyasası politikaları ve kariyer rehberliği hizmetleri 

gibi politikalara eşlik etmek okul ve eğitim, eğitim ve iş arasında daha kolay bir geçiş 

sağlamak ve uzun dönemli işsizlikten kaçabilmek için çok önemli unsurlardır.347 

İş arama asistanlığı, kariyer rehberliği, eğitim, teşvikli istihdam, bağımsız çalışma 

desteği ve işe yerleştirme vb. önlemleri birleştiren genç istihdamı müdahaleleri tek başına 

önlemlerden daha başarılıdır. Bu müdahaleler, işsizliğin erken evrelerinde 

uygulandığında, işgücü piyasası ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandığında, 

kişisel ihtiyaçlar ve işgücü piyasası dezavantajlarına göre şekillendirilip hedeflendiğinde, 

iş tecrübesiyle bağlantı sağlandığında ve özel sektör ile sosyal ortaklar da sürece dahil 

edildiğinde daha etkili olmaktadırlar.348 

Bu kapsamda Türkiye’de en önemli sorunlardan biri ulusal politika 

önceliklerinden olan eğitim sisteminde gençlerin nitelikleri ile işgücü piyasasının ihtiyacı 

olan niteliklerin uyuşmamasıdır. Diğer bir öncelik olan aktif işgücü piyasası 

politikalarından Türkiye için önemli olanlar ise işgücü piyasasına yönelik eğitimler, 

rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, sosyal tarafların eşit koşullarda katılımının 

sağlanması ve etkin işleyen işe yerleştirme hizmetleridir.349 

Yani temelde eğitim ve aktif işgücü piyasası politikaları dünyada ülkelerin, 

oluşturacakları istihdam stratejisinin, genç işsizliği üzerinde doğrudan doğruya etkili olan 
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iki genel politikadır.350 Gençliğin hareketli ve homojen yapıda olması genç işsizliği 

sorununun çözümünde sadece eğitim veya genç istihdam teşviki benzeri gibi teknik 

çözümlerin çok yeterli kalmayacağına işaret etmektedir. Bu problemin çözülmesi için 

sosyal, kültürel ve psikolojik yönlerinden bakılacak disiplinlerarası bir yaklaşıma ihtiyaç 

vardır. Ayrıca bilhassa işverenlerin dahil edilerek sosyal tarafların da süreçlere katılması 

önemlidir. Bu konuda Almanya örnek gösterilebilir.351 

Türkiye’de genç işsizliğini azaltmak için önerilen tedbirler genel olarak işgücü 

piyasası politikaları, mesleki rehberlik-danışmanlık ve eğitim politikaları olarak 

sınıflandırılabilir; 

4.4.1. İşgücü Piyasası Politikaları 

ILO’nun 2015 Gençler İçin İstihdam Raporu’na göre, daha fazla sayıda genç 

kadın ve genç erkeğin eğitime katıldığı; buna rağmen, okuldan işe geçiş sürecinin zorlu 

bir serüven olmaya devam ettiği belirtilmektedir. Raporda sunulan veriler itibarıyla ister 

istihdam içinde ister işsiz olsun, gençlerin toplam işgücü içindeki paylarının küresel 

düzeyde zaman içinde azaldığı ortaya çıkmıştır. Bu durumun bir nedeni, halen istenilen 

düzeyde olmasa bile, daha çok gencin eğitime katılıyor olmasıdur. ILO, günümüz neslinin 

işgücü piyasasında karşı karşıya olduğu krizin izlerini hafifletmek için bir an önce 

kapsayıcı işgücü piyasası tedbirlerinin gerek küresel gerek ulusal düzeyde harekete 

geçirilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu açıdan, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm 

dünyaya iş yaratmaya öncelik vermeleri ve gençlerin işgücü piyasasındaki 

                                                           
350 Niall O’Higgins, “Recent Trends in Youth Labour Markets and Youth Employment 

Policy in Europe and Central Asia”, Università degli Studi di Salerno Centro di 

Economia del Lavoro e di Politica Economica Discussion Paper 85, 2004, s. 28.   

351 Gündoğan, 1999, s.78. 
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dezavantajlarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak kamu ve özel sektör yatırımlarını 

artırmaları şeklinde çağrıda bulunmuştur.352  

Devlet, işsizliği azaltmak, yeni işsizlerin oluşmasını engellemek ve niteliksiz 

işgücünü zamanın ihtiyaçlarına uygun şekle getirmek için aktif ve pasif istihdam 

politikalarını titizlikle uygulamalıdır. İşsizlik sorununun ortadan kaldırılması için gerekli 

önlemler arasında özellikle genç nüfusun üretken çağında sisteme katılması, çalışma 

sürelerinin kısaltılması, girişimciliğin desteklenmesi, girişimcilere kredi desteğinin 

sağlanarak yatırımların arttırılması işgücü piyasası politikaları sayılabilir.353  

Kamu politikaları genelde sürdürülebilirlik için hükümet harcamaları, tüketim, 

toplam talep ve üretim gibi büyük mali uyarıcılar ile işsizlere gelir sağlamak gibi pasif 

işgücü piyasası politikaları şeklinde olmaktadır. Aktif işgücü piyasası politikaları, 

piyasanın zayıf halkalarına (özellikle gençler için) yardım için pasif politikalara eşlik 

etmelidir. Şartları sağlayamadıklarından bazı gençler işsizlik sigortası gibi pasif araçlara 

dahi ulaşmakta zorlanmaktadırlar. Uygun aktif politiklar, kriz öncesinde de genç 

istihdamının çok iyi olmadığı ülkelerde daha çok gereklidir.354 Uzun dönem yapısal 

işsizliğe dönüşmeden kaçınmak için özellikle aktif işgücü piyasası politikaları 

önemlidir.355  

Yüksek işsizliğin gözlemlendiği ülkelerdeki işsizlik, aktif işgücü piyasası 

politikalarının yeterince uygulanmamasıyla açıklanabilir.356 Genelde gençleri evde 

                                                           
352 ILO, “Global Employment Trends for Youth 2015”, 2015. 

353 Selim, 2014, s. 22. 

354 Choudhry vd., 2010, s. 14. 

355 Caporale, 2012, s. 5-6. 

356 Şerife Türcan Özşuca, “Emek Piyasası Katılıkları: Avrupa'daki işsizliğin Kaynağı 

Olarak Kabul Edilebilir mi?”, Ekonomik Yaklaşım, Bahar 1998, Cilt 9, No:28, s. 20. 
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oturmaya değil, aktif olarak iş aramaya veya çalışmaya yönelten aktif programların daha 

etkili olduğu görüşü hakimdir. Genç işsizler için aktif işgücü piyasası politikaları 

uygulanmalıdır. Çünkü aktif işgücü piyasası politikaları çalışmaya hazır gençler için 

işgücü piyasası talebini talep yönüne hitap ederek hızlandırabilir. Örneğin bir iş veya 

eğitim fırsatı sunacak, ücret ve öğretim sübvansiyonları veya vergi muafiyeti ile eğitim 

ve çalışma arasında köprü kuracak programlar uygulamaya sokulmalıdır. Bununla birlikte 

bunlar tekrar dâhil olma stratejeleriyle birlikte uygulanmadıkça dezavantajlı kişiler için 

etkili olmayabilecektir.357 İşgücü talebi ve arzının uygun şekilde dengelenmesi için aktif 

işgücü politikaları mesleki ve bölgesel seviyede tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.358 

Ayrıca Gürsel’e göre aktif işgücü piyasası politikaları içinde maliyet açısından en etkin 

yol iş arama yardımları, kamu eşleştirme ve danışmanlık hizmetleridir. Mesleki eğitim 

programları özel-kamu iş birliğiyle oluşturulmalı, birbirini destekleyen alt programlarla 

oluşturulacak paket programlar daha etkindir. Gençlere yönelik verilen eğitimlerin 

etkinliği gençlerin eğitim düzeylerine göre artmaktadır. 359  

Pasif politikalara nispeten, sosyal ve ekonomik gelişme için kapsamlı aktif 

istihdam politikaları geliştirilmesi gereği yaygın bir düşüncedir. Genç kişilere piyasa 

ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik edilmeli ve işsizliğin büyük problem olduğu yerlerde 

genç girişimcileri cesaretlendirecek ek teşvik sistemleri kullanılmalıdır.360 Kısa dönem 

gelir desteği rolü ile işgücü verimliliğini artırma amaçlı uzun dönemli programlar 
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(tercihen işveren tabanlı ve yeterli düzeyde gözlemlenen) genç kişiler için krize olumlu 

şekilde cevap verebilen en etkili ALMP politikaları şekli olabilir.361 

İşgücü piyasasında bazı ülkelerde işe girmede etkili olan enformel ilişki ağına 

sahip olamayanlar için etkili kamu istihdam kurumları önemlidir. Bu açıdan Türkiye’de 

istihdam büroları yaygınlaştırılmalı ve bu bürolar niteliksiz kişilerle beraber nitelikli 

kişilere de yardım edebilmelidir. Ayrıca bu bürolar rehberlik hizmeti de vererek etkili 

danışmanlık hizmeti verebilmeli, devlet tarafından etkili şekilde denetlenmeli ve toplum 

tarafından güvenilir olmalıdırlar.362 Fakat işgücü piyasasında özel istihdam büroları 

yalnızca iş ve işçi bulmayıp, mesleki ve yeniden eğitim gibi gençlerin niteliklerini 

artıracak faaliyetler de yapmalıdır.363 Aktif işgücü piyasası politikaları eğitimin 

iyileştirilmesi ve düşük nitelikli gençleri desteklemeye yönelik rehberlik edilen iş 

tecrübesine daha fazla kaynak aktarmalıdır. Sonuç olarak, “karşılıklı zorunluluk” ilkesine 

dayanan işsizlik yardımları, işsizlik yardımlarına hak kazanmayan genç stratejisine tercih 

edilmelidir.364  

Güvenceli esneklik modeli de işgücü piyasasına katılmalıdır. Bu çerçevede kanuni 

kapsamdaki düzenlemelerin esnekliği araştırılmalı, esnekliğin önünde engeller varsa bu 

konuda yeni değişiklikler yapılmalıdır. Güvenceli esneklik modeli, sistemdekilerin 

yanında sistem haricinde olanları da korumalıdır. Bu amaçla, yüksek kıdem tazminatı 

maliyetinin işsizlik sigortasına kaydırılması, firma kuruluş aşamasındaki bürokratik 

engellerin ve maliyetlerin azaltılması gibi önlemler alınmalıdır. Ayrıca sağlam ekonomik 

sosyal yapı için devlet-özel sektör ilişkisi güçlendirilmeli ve iş birliği geliştirilmelidir. 
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Yeni işçi almama veya parasını makineye yatırma eğiliminde olan işverenlerin 

seçimlerini değiştirecek önlemler alınmalıdır. Özellikle sanayi sektörünü güdüleyecek 

gelişmeler izlenmeli ve yeni işçi alım maliyetlerinin işverenlerce yüksek görünmesini 

önleyecek düzenlemeler getirilmelidir.365 Bu açıdan istihdam teşvikleri ülkemizde 

istihdam yaratmayan büyüme sorununa karşı etkili bir çözüm yoludur. İstihdamı 

arttırmak amaçlı bu teşvikler ekonomi politikalarında daha çok kullanılmalıdır.366   

Genel olarak genç işsizlik sorununun çözümünde maliye politikalarına 

bakıldığında, işgücü piyasası önlemleri, düşük gelirli kişiler ve hane bireylerine transfer, 

yapısal harcama, vergi muafiyeti ve toplam talebi artırıcı diğer önlemler olarak beş farklı 

paket görülmektedir.367 Talep yönlü önlemler arasında ise düşük maaşlı gençlerin 

işverence ödenen sosyal güvenlik primleri önemli ölçüde düşürülmesi yer almıştır. 

Yetersiz nitelikli gençler için maaşların düşük olduğu çıraklık sözleşmelerini teşvik 

etmek başka bir çözümdür. Geçici ve kalıcı sözleşmeler arasındaki hukuki düzenleme 

açığının azaltılması da piyasaya yeni giren gençler için faydalı olacaktır.368 

Genel olarak etkili işgücü piyasası politikaları genç istihdamını etkileyen tüm 

konuları ele almalıdır. Aktifleştirme politikalarına sadece önlem paketinin bir kısmı 

                                                           
365 Murat ve Şahin, 2011, ss. 479-483. 

366 Fulya Özsunar, “2000’li Yıllarda “İstihdam Yaratmayan Büyüme” Araştırması, 

Teşvik Uygulamaları Açısından Sektörel Değerlendirme”, Sosyal Güvenlik Uzmanlığı 

Tezi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mayıs, 2012, ss. 102-103. 

367 ILO, “Global Employment Trends for Youth 2015”, 2015, s. 66. 

368 Scarpetta, 2010, s. 30. 



187 

olarak değil ekonomik zorluk dönemlerinde işsizler arasındaki sosyal dışlanmayı 

önlemek ve işgücü piyasasındaki talep eksikliğini önlemek için de başvurulmaktadır.369  

4.4.2. Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık 

Nüfusun yaşlanması ve artan global rekabetle mücadele için bilgi ekonomisi 

kapsamında uygun cevap sağlanması için daha çok ve iyi işlerin yaratılması en önemli 

mesleki poitika hedef olmalıdır.370 Bu kapsamda, Türkiye’de, genç işsizliğini 

azaltabilecek diğer politikaların başarısı için önemli olan, düşük maliyetli olması 

sebebiyle uygulanması nisbeten kolay olan mesleki rehberlik ve danışmanlık 

hizmetleriyle ilgili birimlerin, eğitim sisteminin bir dalı olarak kurulması, 

yaygınlaştırılması ve kullanılabilir hale getirilmesidir.371  

Gelecekteki meslek seçimlerinde gençlere yardım edilmeli, kariyer danışmanlığı 

hizmetleri yoluyla öğrencilerin okul yaşamları ve kariyerleri konusunda bilgilendirilmiş 

olarak karar vermeleri sağlanmalıdır. Fırsatları kaçıran gençler için kapılar açık tutulmalı, 

gençlerin örgün eğitimden yaygın eğitime veya bir akademik dal ya da bölümden diğerine 

geçişi kolaylaştırılarak her zaman başka şanslar tanınmalıdır.372 
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4.4.3. Eğitim Politikası 

Eğitim ve öğretimin önemi, genç istihdamını sağlamak konusunda uluslararası 

alanda en fazla önemsenen konudur. Gençlere daha iyi ve daha fazla iş sağlanmasında 

eğitim ve öğretimin önemli rolü, YEN için düzenlenen BM Genel Kurulu toplantılarında 

alınan tavsiye kararlarının bel kemiğini oluşturmaktadır. İstihdam edilebilirlik, fırsat 

eşitliği, girişimcilik ve istihdam yaratma, ulusal düzenlemeler için yol gösterici 

önceliklerdir.373  

Genç işsizliğini azaltmak için bir sistemin ihtiyaçları genel eğitimi teşvik etmek, 

kayıtlı ve sürdürülebilir iş yaratımını hızlandırmak, mesleki okulları modernize etmek, 

akademik eğitimi özel sektörle yakınlaştırmak, bölgesel veya sektörel kümelenmeden 

başlamak, kayıtdışı sektörlerde mesleki eğitimi geliştirmek, gençler için kariyer ve eğitim 

rehberlik hizmetlerini genişletmek olarak sayılabilir.374 Bununla birlikte genç işsizliği 

programları, işgücü piyasası bütünleşmesi itibarıyla okul-iş geçişini dengeleyen, 

nitelikleri geliştiren ve sosyal dışlanma yaratabilecek engellerin üstesinden gelebilecek 

ötekileştiren faktörleri göz önüne almamaktadır.375 Bazı ülkelerde gençlerdeki işsizlik 

oranı diğerlerine göre neredeyse üç kat fazladır. Bu yüzden daha iyi okuldan işe geçiş 

programları (STWT- “school to work transition”), daha iyi işe yerleştirme hizmetleri, 

daha yeterli eğitim faaliyetleri gibi araçlara ihtiyaç vardır. Eğitim sisteminde “ardışık ve 
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katı” eğitim sisteminden “ikili ve esnek” sistemlere aşamalı geçiş uygun 

görünmektedir.376  

Almanya’da genç işsizliğiyle ilgili son istatistikler, düşük eğitimli kişilerin orta 

düzey eğitimli kişilerden artan şekilde daha fazla işsiz duruma düştüklerini 

göstermişlerdir. Orta dönemde emek azlığı beklentisiyle beraber işsiz duruma 

düşebilecek en hassas grubun düşük eğitimli kişilerin olması bu grubu politika 

müdahalelerinin en önemli hedefi yapmıştır.377 İzgi’nin (2012) çalışmasına göre de 

eğitimli ve eğitimsiz gruplar arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Yani 

eğitim unsuru, genç istihdamını arttırmada önemlidir. Artık iş sahibi olabilmek için 

giderek daha fazla nitelik sahibi olmak gerekmektedir.378 Genç işsizliğiyle mücadele 

edebilmek için gençlerin örgün eğitim sisteminde eğitim hayatlarına devam etmeleri 

özendirilmeli; bunun için örgün eğitimde gerekli nitelikler sağlanmalıdır.379 Düşük 

eğitimli gençlerin erken okuldan ayrılmalarını önlemek gelecekte düşük eğitim 

seviyesine sahip gençlere kısa süreli eğitimler vermekten daha etkili olacaktır.380  Ancak 

eğitim ve genç işsizliği ilişkisinde birtakım çarpıklıklar ve sorunlar vardır. Örneğin 

Türkiye’de doğu ve batı arasında eğitime ulaşım konusunda ciddi farklılıklar 
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bulunmaktadır. Doğu ve güneydoğu bölgesi için eğitimin gerekliliği ve öneminin 

anlaşılması konusunda farkındalık yaratılmasına ihtiyaç vardır.381  

Günümüzün sürekli değişen ve gelişen dünyasında, iş dünyasının taleplerinin 

isabetli tespit edilmesi ve bu tespite göre tüm eğitim kurumlarının yeniden 

yapılandırılması ciddi bir zorunluluk haline gelmiştir.382 Türkiye’de işgücü talep yönü ile 

nitelikli eleman bulma sıkıntısı yaşamaktadır, öte yandan üniversite mezunu pek çok genç 

eğitimlerine uygun iş bulamamaktadır. Meslek yüksek okulları ve meslek okullarının 

yapılandırılması konusunda sanayi ile iş birliği arttırılmalı ve mezunlara istihdam 

garantili iş imkanları sağlanmalı, işgücü piyasasında esneklik ve çeşitlilik olmalıdır. 

Örneğin kısmi zamanlı çalışma modellerinin uygun şekilde kullanılması, gençlerin işgücü 

piyasasındaki varlığını güçlendirebilecek bir yapı olabilir. Ayrıca iş kurma, girişimcilik 

yeteneğini geliştirme gibi alanlardaki eğitim ve danışmanlık hizmetleri de 

arttırılmalıdır.383 Ayrıca sadece teorik eğitim gençlerin iş bulabilmelerine yetmediğinden 

teorik eğitim işbaşı eğitimleriyle tamamlanmalıdır.384 

Öğrenciler için, iş eğitimi ve beceri öğrenme, zorunlu çıraklık uygulamaları 

yararlı olacaktır.385 İkili eğitim sistemi çalışma yaşamındaki kişiler için kolay geçiş 

fırsatları ortaya çıkarmaktadır.386 Bununla beraber, ikili eğitime sahip ülkelerin genç 

istihdamındaki iyi performansı bu ülkelerin sanayi yapısı ve şokların karakteriyle de 

ilişkilidir. Farklı mesleklerin konjonktürel dalgalanmalara iyi veya kötü cevap vermesi 
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gibi ülkeler arasında eğitim ve üretimin farklı yolları, iyi fırsatlar elde ettirebilir.387 

Ancak, ülkemizde verilen genel mesleki eğitim programları düşük nitelikli mezunlar 

vererek piyasanın ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Nitelikli işgücü eksiğini 

karşılayarak, mesleki eğitim sisteminin eksikliklerini giderebilen unsur, işgücü 

piyasasına yönelik eğitim programları olabilir.388 

Bazı çalışmalara göre bahsi geçen önlemlerin sonuçları araştırılmıştır. Örneğin 

Caliendo ve arkadaşlarının (2011) çalışması işgücü piyasası entegrasyonunda hedeflenen 

hemen hemen tüm önlemlerin uzun dönemli istihdamda pozitif etkisi olduğunu 

göstermiştir.389 Uzun dönemli istihdama odaklanıldığında, en güçlü etkinin ücret 

sübvansiyonlarında (%10-%20 oranında); meslek araştırma desteğinin- kısa ve uzun 

dönemli eğitim önlemlerinin daha az (%5-10 oranında) ama pozitif etkilerinin olduğu, 

gözlemlenmiştir. Eğitim sonuçlarına gelince, gençleri çıraklık programlarına entegre 

edecek eğitim önlemlerinin başarılı olduğu görülmüştür. Kamu sektörü iş yaratma 

programları (public sector job creation schemes –JCS) kısa ve orta vadede katılımcıların 

istihdam beklentileri için zararlı bulunmuştur.  

Düşük eğitimli gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonu daha sürdürülebilir bir 

tavır içinde yapılabilir. İkinci olarak uzun süreli ücret sübvansiyonları düşük ve yüksek 

eğitimli gençler için aynı ölçüde etkiliyken, kısa süreli ücret sübvansiyonları liseli gençler 

için daha iyi çalışmaktadır. Bu durum, teşvikli iş tecrübesinin istikrarlı bir işe dönüşmesi 

için düşük eğitimli gençlerin daha fazla zamana ihtiyaç duydukları fikrini vermektedir. 

Bununla birlikte, ücret sübvansiyonlarıyla kıyaslandığında örneğin düşük eğitim 
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192 

düzeyine sahip Almanya’nın batısında, uzun dönem eğitim önlemlerinin etkisinin doğuya 

göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Yüksek ilkokul düzeyi olan Doğu Almanya’da 

ise talep yönlü sınırlar işgücü piyasasının önündeki en büyük engellerden biri olarak 

gözükmektedir.390  

Genel olarak istihdam çıktılarıyla ilgili bulgular ise kısmen umut vaad edicidir. İş 

arama asistanlığı (gözlemli ve gözlemsiz) çok kuvvetli bir biçimde olumlu etkilerle 

sonuçlanmış iken, eğitim ve ücret teşviklerinin karma etkilere sahip olduğu görülmüştür. 

Kamu çalışma programları ise açık bir şekilde negatif sonuç vermiştir. Katılımcıların 

eğitimini ilerleten ALMP programları sınırlı sonuca izin vermekte ve nitelik eksikliği 

kadar ekstra araştırmaya ihtiyaç duyulmuştur.391 Ayrıca maliyetlerine oranla 

bakıldığında, doğrudan kamu işleri yaratma programları ve ücret sübvansiyonlarının 

etkinlik derecelerinin düşük olduğu gözlemlenmektedir. Bu sebeple, Türkiye açısından 

önem sırasında ilk başlarda olmadıkları söylenebilir.392 

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kesimi temsilcileri ile akademik 

çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonu çalışmaları kapsamında 2015 yılında 

Onuncu Kalkınma Planı Gençlik Çalışma grubu raporu yayımlanmıştır. Bu raporda, 

gençlere yönelik temel makro politikalar çatı gençlik politikasının oluşturulması, kamu 

desteği, kamu harcamalarının artırılması, kurumlararası koordinasyon, merkezi kamu 

hizmetleriyle yerel yönetimler arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, sivil toplumla kamu 

kurumları arasındaki ilişkinin geliştirilmesi, gençlik çalışmasının tanınması, gençlere 

yönelik kamu hizmetlerinin standartlaşmasının sağlanması, kanunlar ve uygulama 

arasındaki farkların ortadan kaldırılması, genç dostu bilgilendirme sistemlerinin 
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geliştirilmesi, hareketlilik imkânlarının sağlanması, gençlik politikasının göstergelerinin 

oluşturulması, mevcut politika dokümanlarının işlevsel hale getirilmesi önerilmiştir. Aynı 

dokümanda sunulan somut mikro öneriler ise ekonomik katılım (ulusal stratejiler, 

girişimcilik, yenilik, ar-genin geliştirilmesi, fikri ve sınai hakların korunması, beşeri 

sermaye için Türkiye’nin cazibe merkezi haline getirilmesi, işbaşı eğitim, aktif istihdam 

politikaları, finansal okuryazarlık, gençlerin ekonomik hayata katılımını engelleyen 

faktörlerin ortadan kaldırılması, sosyal sorumluluk ve uygunluk, gençlere yönelik kamu 

hizmetleri, eğitim ve mesleki eğitim, yeterlilik sistemi, staj, danışmanlık), dezavantajlı 

gençlere hizmetler, gençlerin katılımı, sosyal kültürel katılım vb. olmuştur. 393 Ayrıca 

politika tutarlılığı Türk eğitim sistemi ve işgücü piyasası için önemli ve acildir. Artan 

işgücü katılım oranları yalnızca daha iyi eğitim düzeyi ve pazarlanabilir yeteneklerle 

olabilecek yeterli iş yaratım oranı ile yoksulluk azaltılabilecektir. 394 

4.5. Genel Değerlendirme 

Türkiye’de 2019 yılında genç işsizlik oranı %25,4 iken, AB’de bu oran %15,1, 

Almanya, Avusturya ve Hollanda’da sırasıyla %5.8, %8.5 ve %6.7 olmuştur. Geçmiş 

yıllar incelendiğinde ise Türkiye’nin genç işsizlik oranlarının bu üç ülkeden hep yüksek 

olduğu gözlemlenmiş, 2016 yılından sonra ise genç işsizlik oranının AB ortalamasının da 

üstüne çıktığı görülmektedir. 

Türkiye’de Birinci Kalkınma Planından (1963-1967) itibaren genç istihdamını 

artırmaya yönelik çok sayıda politika belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Bu 

konuda, mesleki ve teknik eğitim, gençleri istihdam edenlere ve genç girişimcilere verilen 

                                                           
393 T.C Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Gençlik Çalışma 

Grubu Raporu, Ankara 2015, ss. 38-69. 

394 Ercan, s. 72. 



194 

teşvikler, girişimcilik kursları, özel istihdam büroları vb. politikaların uygulandığı; işbaşı 

eğitim programları, sektörel iş birlikleri, kariyer ve rehberlik danışmanlığı, istihdam 

fuarları, gençler konusunda periyodik çalışmaların yapılması vb. pek çok tedbirin 

alınacağı taahhüt edilmiştir. AB düzeyinde ve ülke bazında ayrı ayrı incelendiğinde 

Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın en önemli uygulamalarından mesleki ve teknik 

eğitimin, çıraklık ve staj gibi işbaşı eğitimi uygulamalarının yaygınlaştırılması 

hedeflerinin uzun yıllardır Türkiye’de kalkınma planlarında stratejik hedefler arasında 

yer aldığı, ancak genç istihdamının istenilen seviyede artırılamadığı görülmektedir. 

Ulusal İstihdam Stratejisi’nde hedeflenen tedbirlerin (Ek 12) cari döneme kadar icraatine 

bakıldığında; az da olsa bazı üniversitelerde gençler için sektörel iş birliği toplantıları, 

kariyer planlamasıyla ilgili konferans ve kariyer planlama etkinliklerinin yapıldığı 

görülmüştür. Ancak bu etkinlikler yaygınlaştırılmalı, hatta üniversitelerde zorunlu 

olmalıdır. Üniversitelerin birinci sınıflarında kariyer planlama dersinin zorunlu olması 

gençlerin kariyerlerinin başında onları bir yol haritası çizmeye teşvik edebileceğinden 

uygun bir adımdır. Bazı belediyelerde de gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti 

verilmektedir, ancak bu hizmet çok az belediyede verilmektedir. Sosyal yardım alan 

gençler, iş görüşmelerine gittiklerinde belirlenen tutarda ve sayıda yardım almaktadır. Bu 

da gençleri iş aramak için teşvik edebilir ancak bu yardımın sayısı artırılmalı, süresi 

uzatılmalıdır. Özellikle İŞKUR’un verdiği girişimcilik kurslarına katılan gençlere verilen 

cep harçlığı, gençlerin eğitime katılmaları için teşvik edicidir ama bu kurslar daha çok 

gence ulaşmalıdır. İşbaşı eğitimi konusunda ise işgücü piyasasında arz ve talebi 

buluşturacak bir etkinliğe rastlanamamıştır. Bu etkinlikler de bir an önce yapılmalı, 

piyasadaki işgücü ihtiyacından bihaber olan ihtiyaçlara uygun niteliklere sahip gençler 

işverenlerle buluşturulmalıdır.  

Gençlerin daha katılımcı olması, gençlerde gönüllük bilincinin artırılarak sosyal 

sorumluluk sahibi olmaları, gençlere ücretsiz kariyer ve rehberlik hizmetlerinin verilmesi, 
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gençlerin temel becerilerinin artırılması, dezavantajlı gençlerin de işgücü piyasasına 

geçişleri için özellikle son kalkınma planından itibaren hedefler konmuşsa da gerekli 

icraatlerin çok da etkin ve yeterli düzeyde yapılmadığı gözükmektedir. Yani genç 

işsizliğini azaltmaya yönelik olarak AB’nin başarılı ülkelerindeki pek çok örnek 

niteliğindeki uygulama, aslında hedeflense de ya icraate geçilememiş ya icraatlerde 

eksiklik olmuş veya icraate geçilse bile istenen sonuçlara ulaşmada yetersiz kalınmıştır. 

Bunun en büyük göstergesi, özellikle 2012 yılından itibaren sürekli artan genç işsizlik 

oranlarıdır. Genç işsizlik oranları 2016 yılından itibaren AB ortalamasının da üstündedir. 

Bu başarısızlığın nedenleri, Türkiye’de örneğin Almanya gibi bir geri bildirim/denetim 

mekanizmasının olmayışı veya gençlere işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun pratik 

eğitimin verilmesindeki eksiklik olabilir. 

Genç nüfus yapısına sahip Türkiye’de, 2007-2008 finansal krizi pek çok ülkedeki 

gibi genç işsizlik oranlarını artırmıştır ve genç işsizlik oranları Türkiye’de gittikçe 

artmaktadır. Türkiye’deki genç işsizlik nedenleri genel olarak yapısal ve ekonomik 

sorunlar, işgücü piyasası kaynaklı sorunlar ve eğitim sisteminden kaynaklı sorunlar 

olmak üzere üç ana kategoriye ayrılabilir. Hızlı nüfus artışı, istihdam yaratmayan büyüme 

oranları, işgücü piyasasında arz-talep uyuşmazlıkları, ezberci eğitim anlayışından 

kaynaklı nitelik eksikliği, gençler için kariyer ve rehberlik danışmanlığı eksikliği vb. pek 

çok sebep literatürde genç işsizlik sebepleri olarak gösterilmektedir. 

15-24 yaş grubundaki yükseköğrenim mezunu genç kişilerde işsizlik oranları çok 

yüksek olup 2019 yılında yükseköğrenim mezunu gençler arasındaki işsizlik oranı %35,6 

olmuştur. Bu da eğitim sisteminde teorik bilgi kazanmanın pratiğe dönüştürülmeden 

işgücü piyasasında pek de işe yaramadığını ve aslında yükseköğrenimden mezun olan kişi 

sayısından çok, nitelikli ve donanımlı mezunlar yetiştirmenin elzem olduğunu gösteren 

kanıtlardan biri olmuştur.  
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Türkiye’de genç işsizliğini azaltmak için literatürde tavsiye edilen önlemler genel 

olarak işgücü piyasası politikaları, eğitim politikaları ve mesleki rehberlik-danışmanlık 

olarak üç kategoriye ayrılabilir. Aktif işgücü piyasası politikaları genelde pasif 

politikalara tercih edilen işgücü piyasası politikalarındandır. Eğitim müfredatının 

piyasanın ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve öğrencilere rehberlik hizmetinin artırılması 

tavsiye edilen bazı önerilerlerdendir. Öte yandan genç işsizliğinin azaltılması bir amaç 

olarak ilk kez 1985-1989 Beşinci kalkınma Planı’nda temel amaç olarak yer almış, 

Onuncu Kalkınma Planı’nda gençlerin karar süreçlerinde daha aktif rol almaları ve 

hareketlilik programlarına katılımın ve gençlerin becerilerinin artırılması; 2019-2023 

Onbirinci Kalkınma Planı’nda staj, işbaşı eğitim, girişimcilik, programlarının 

etkinleştirilmesi, mesleki eğitimin ve gönüllülüğün özendirilmesi, hedeflenmiştir. 2014-

2023 Ulusal İstihdam Stratejisi’nde genç işsizliğinin azaltılması önemli bir amaç olarak 

gösterilmiştir.  

AB’de gençlik politikaları kapsamında değerlendirildiğinde Türkiye’deki gençlik 

politikasının Güney Avrupa refah rejimlerinin dahil olduğu merkezi gençlik politikası 

rejimine daha yakın olduğu söylenebilir. Çünkü her ne kadar kalkınma planlarında uzun 

süreden beri yer alsa da gençlere özgü koruyucu tedbirler fiiliyatta çok etkin olarak 

alınamamıştır. Gençlerle ilgili politika kararlarında sivil toplum pek çok sürece yeterince 

dahil gözükmemekte, gençlerin sivil ve politik hayata katılımlarının yeterli düzeyde 

olduğu söylenememektedir. Türkiye’de politika belgelerinde gençler sorun olarak değil 

de kaynak olarak belirtilse de genelde Almanya, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerin dahil 

olduğu koruyucu gençlik politikasındaki gibi topyekun gençlerin korunduğu, uzun süredir 

gençlikle ilgili araştırmaların ve kurumların mevcut olduğu bir sistemin olduğu 

söylenemez.  

Genç istihdam performansı AB’de görece düşük olan Akdeniz ülkeleriyle 

kıyaslandığında, Türkiye’de Akdeniz ülkelerindeki uygulamalara benzeyen pek çok 
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program olduğu gözükmektedir. Örneğin İspanya’da ağırlık verilen ALMP 

uygulamalarındaki eğitimsiz gençlere eğitim gibi önlemler bizde de İŞKUR kursları 

aracılığıyla verilmektedir. Ancak ağırlıklı olarak İtalya’daki iş üstünde eğitim ve 

Portekiz’de çıraklık önlemleri gibi pratik eğitim önlemleri Türkiye’de fiiliyatta çok etkin 

gözükmemektedir. Türkiye’deki uygulamalardaki en önemli olumsuz unsur, taahhüt 

edilen plan ve programlardaki tutarlılık ve şeffaflığın eksik oluşudur. Örneğin Portekiz’de 

genç istihdamını artıran en önemli faktör olarak görülen tutarlı şekilde kabul edilen 

reform programı gibi ulusal düzeyde kabul edilen ve kolaylıkla değiştirilemeyecek 

programlara ihtiyaç vardır. 

Türkiye, AB ve bahsi geçen üç ülke incelendiğinde; her ne kadar konjonktürel 

dalgalanma dönemlerinde küresel durumla paralel şekilde genelde genç işsizlikte AB ile 

benzer eğilime sahip olsa da Türkiye’nin genç işsizlik oranlarının, Almanya, Avusturya, 

Hollanda’dan oldukça fazla olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle 2016 yılı sonrası bu 

fark daha çok açılmaya başlamıştır. 

Bu durumun sebepleri irdelendiğinde, bu üç ülke ile Türkiye’nin sosyoekonomik 

yapılarının, gençliğe bakış açılarının ve özellikle disiplin anlayışlarının çok farklı olduğu 

görülmektedir. Bu ülkelerde genel olarak genç istihdamını artırmaya yönelik, mesleki 

eğitim, çıraklık, girişimcilik teşvikleri, dezavantajlı gençlerin topluma entegrasyonu, 

kariyer ve rehberlik hizmetlerinin gençlere ücretsiz verilmesi vb. pek çok faaliyet hedefi 

Türkiye’de ulusal kalkınma planları, stratejik dokümanlar vb. yol gösterici pek çok 

dokümanda yer almasına rağmen, bu önceliklerin faaliyetlerinin eksik yapıldığı 

görülmektedir. Artan genç işsizlik oranları da bu sonucun bir kanıtı niteliğindedir. 

Örneğin ülkemizde pek çok meslek lisesi mezunu genç olmasına rağmen, bu gençler 

işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun iş bulamamaktadır. Çünkü, mesleki eğitimin en 

önemli ayağı olan uygulamalı eğitim eksik verilmekte, öğrenciler prosedür gereği zorunlu 

stajlarını yapıyor gözükmekte, ancak staj yaptıkları yerlerin çoğunda maalesef 
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öğrenmeleri gereken uygulamayı öğrenmemekte, vasıfsız işlerle meşgul olup stajlarını 

tamamlamaktadırlar. İşverenlerce de gençlerin eğitilmesi genelde bir görev gibi 

algılanmamaktadır. Ancak bunun en büyük sebebi Hükümet, işverenler, genç birlikleri 

vb. tarafların ortak bir amaçla hareket edemeyişleridir. Müfredat, diğer üç ülkedeki gibi 

işverenler, STK’lar ve diğer sosyal taraflarla istişare edilerek belirlenmemektedir ve hem 

gençlerin hem işverenlerin kazanacağı bir sistem kurgulanmamıştır. Bu yüzden taraflar 

uygulamalı eğitimi isteyerek sahiplenmemekte, görevlerini gereği gibi yerine 

getirmemektedirler.  

Üç ülkedeki diğer ortak özellik, sosyal tarafların sürece oldukça fazla dahil 

edilişidir. Maalesef Türkiye’de bu unsurun eksik kaldığı gözükmektedir. Ayrıca üç 

ülkede de denetim mekanizması çok iyi işlemekte olup tüm tarafların icraatleri periyodik 

raporlar, belgeler veya çalıştaylar vb. unsurlarla kontrol edilmektedir. Türkiye’de 

gençlerin istihdamına yönelik pek çok hedef ve faaliyet, kalkınma planı, strateji, rapor, 

eylem planı vb. önemli dokümanlarda yer almakta, ancak yazılan icraatler eksik 

yapılmakta ve sıkı şekilde denetlenmemektedir. Türkiye’de başta genç istihdamı olmak 

üzere belki pek çok konu, resmi dokümanlarda hedef olarak yer almakta ancak faaliyete 

ya geçilmemekte veya yetersiz düzeyde geçilmektedir ve geri bildirim-denetim 

mekanizmalarının eksik oluşu en önemli problemlerden biridir. 

Kadınlar gibi dezavantajlı ve yeni iş kuracak gençlere verilen teşvikler veya bu 

grupla ilgili projeler olsa da bunların çoğu sınırlı sürelidir. Bu programlar ve teşvikler 

fazlasıyla geliştirilmeli, sınırlı dönemde yapılmamalı, gençlerin işgücü piyasasına kolay 

geçişleri için geliştirilerek her zaman yürürlükte olmalıdır. Ayrıca, gençlere verilen 

kariyer ve rehberlik danışmanlığı hizmetleri ve gençleri sosyal sorumluluk sahibi 

vatandaşlar yapacak gönüllü faaliyetler de aynı şekilde eylem planlarımızda yer 

almaktadır ama yaygınlaştırılamıştır. Öte yandan gençlerin sınır ötesi hareketliliklerinin 
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onlara sağlayacağı avantajlar da çok önemsenmemektedir. Bu unsurların da daha çok 

önemsenmesi, fiilen hayata geçirilmesi gerekmektedir. 
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SONUÇ 

Bu tez çalışmasının ana amacı, Türkiye ekonomisinde giderek büyüyen bir sorun 

olarak karşımıza çıkan genç işsizlik sorununun çözümüne katkı yapacak politika önerileri 

sunmaktır. Bu amaçla önce Türkiye’nin katılım müzakerelerini sürdürmekte olduğu 

AB’nin genç isizliği önlemeye yönelik politikaları incelenmiş; daha sonra AB’nin bu 

alanda en başarılı olan üç üye ülkesi (Almanya, Avusturya ve Hollanda) ele alınarak, bu 

ülkelerin genç isizliği düşürmeye yönelik belirledikleri politikalar ve uygulama sonuçları 

değerlendirilmiştir.  

Birlik düzeyinde ciddi bir problem olarak üst sıralarda yer almaya başlamasının 

ardından genç işsizliğinin sebepleri, sonuçları, çözüm olabilecek politika önerileri vb. 

unsurlar pek çok şekilde tartışılmıştır ve henüz genç işsizliği yeterince azaltılamadığından 

hala bu tartışmalar devam etmektedir. Nitelik eksiklikleri, geçici istihdam şekillerinin 

yaygınlaşması, konjonktürel dalgalanmalar, bazı ülkelerdeki eğitim sisteminin 

eksiklikleri vb. unsurlar genelde genç işsizlik nedenleri olarak gösterilmektedir. Ancak 

ülkelerin ekonomik yapılarının farklı olması, üye ülkelerin gençlere dair farklı bakış 

açılarıyla uygulanan politikalar, sorumlu kurumların çok farklı yapılaşması gibi 

nedenlerle genç işsizlik sorunuyla ilgili ortak bir gençlik politikası oluşturulması zor 

olacaktır. Birlik düzeyinde 1980’lerde tartışılmaya başlanan, pek çok resmi dokümanla 

kabul edilen, özellikle 2007-2008 krizlerinden sonra arttığı gözlemlenen genç işsizliğe 

karşı çözüm önerilerinde işgücü piyasasına giriş teşvikleri, becerilerin artırılması, mesleki 

eğitimin yaygınlaştırılması ve girişimcilik teşviklerinin artırılmasının ön planda olduğu 

görülmüştür. 

  



201 

Bu tezde başarılı örnekler olarak ele alınan Almanya, Avusturya ve Hollanda’da 

ise teorik eğitimle pratik eğitimin dahil edildiği mesleki eğitim ve çıraklık sisteminin 

uygulanması; işgücü piyasasının ihtiyaçlarının tam olarak belirlenmesi için ilgili tüm 

sosyal tarafların istişaresi ile mesleki eğitim müfredatına karar verilmesi; ikili eğitimin 

maliyetinin bir tek devlet değil, işveren ve öğrenciye de yüklenmesi;  staj veya çıraklık 

sürecinde geri bildirimin önemsenerek denetim sağlanması gibi unsurlar ortak yönler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca gönüllülüğün yaygın oluşu, girişimcilik, kariyer ve 

rehberlik hizmetlerinin gelişmişliği, düzenli aralıklarla çıkarılan ulusal rapor ve 

stratejilerle yapılan geri bildirim, yerel yönetimlerin bu konu üzerindeki geniş yetkileri 

de bu ülkelerde genç istihdamını artırıcı benzer özelliklerdir. Diğer yandan, Almanya’da 

KOBİ girişimciliği ve arz ağırlıklı yasaları içeren Hartz yasaları; Avusturya’da 

çalışanların herbirinin becerisinin artırılmasının faydasının tüm topluma faydalı olacağı 

hakim görüşü ve gençlerin demokratik süreçlere katılımının önemsenmesi; Hollanda’da 

ise sosyal tarafların süreçlere fazlasıyla müdahil olmaları ve erken okuldan ayrılanlar, 

uzun süreli işsizler gibi spesifik gruplara özel programların çok sık olması farklı yönler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Türkiye’de uzun yıllardır genç işsizliği önlemeye yönelik bazı önlemler alınmış 

olmasına rağmen, bu alanda hedeflenen düzeyde başarıya ulaşılamadığı görülmektedir. 

Üstelik Türkiye’de genç işsizlik oranı giderek artmış ve 2019 yılı sonu itibarıyla ortalama 

%25,4’e çıkmıştır. Özellikle, üniversite mezunları arasında genç işsizlik oranı, çok daha 

yüksektir (%30,6). Ayrıca, Türkiye genç işsizlik oranı, aynı yılın AB’nin ortalamasınına 

(%10,3) çok üzerindedir. Türkiye’nin genç işsizlik oranı, sadece üç AB ülkesinden 

(Yunanistan, İspanya ve İtalya) daha yüksektir.  Üstelik ne istihdamda olan ne çalışan 

grubu kapsayan NEET açısından da Türkiye, AB ortalamasının çok gerisindedir. 2018 

yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin NEET oranı (%24,4), AB ortalamasının yaklaşık 2,5 

katıdır. Türkiye’de genel olarak yetişkin kadın işsizliğine benzer olarak genç işsiz 
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kadınların oranı daha yüksek olup, erkeklere göre 6-8 puan daha fazladır. Bu da genç 

kadın işsizlik oranının azaltılması durumunda genel olarak genç işsizlik oranında ciddi 

azalma kaydedileceğini işaret etmektedir. Tarım dışında ise genç kadın işsizliğinin daha 

fazla oluşu kadınların tarımda ücretsiz aile işçiliği yaptığını düşündürmektedir. 15-19 yaş 

grubundaki işsizliğin 20-24 yaş grubundaki işsizlikten daha düşük olması bu yaş 

grubundakilerin eğitiminin devam etmesiyle ilgili olabilir. 2019 yılındaki en yüksek genç 

işsizlik oranı Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gözükmekte olup gençler sektörel olarak 

en fazla hizmetler sektöründe (2019 yılı için %54,1) çalışmaktadırlar. Ayrıca 2019 yılında 

yüksek öğrenim mezunu gençlerin oranı %35,6 ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu 

da Türkiye’de gençlerin üniversite okumasının işgücü piyasasının ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yetmediğini göstermektedir. Bu unsurlar genç istihdamının artırılması 

için Türkiye’de acil olarak eğitim, dezavantajlı gruplardan sayılan kadınların istihdamı, 

sektörel ve bölgesel olarak gençlere yönelik özel planların yapılması ihtiyacını 

göstermektedir. Bahsedilen tüm göstergeler, Türkiye’de genç işsizlik sorunun giderek 

derinleştiğine ve büyük bir sorun haline geldiğine işaret etmektedir. Bu durum, 

Türkiye’de bu sorunun çözümüne yönelik etkin önlemlerin en kısa zamanda alınmasının 

gerekliliği olduğunu göstermektedir. 

AB’nin genç işsizliği azaltma yönünde en başarılı üç ülkesi olan Almanya, 

Avusturya ve Hollanda’nın deneyimlerinden faydalanarak, Türkiye’nin sosyoekonomik 

yapısına uygun politikaların belirlenerek, kısa zamanda gereken önlemlerin alınmasının 

yararlı olacağı düşünülmektedir. Her ne kadar uygulamaya konan gençlik politikası 

rejimleri arasında çok kesin çizgiler olmasa da adı geçen üç AB ülkesinde uygulanan 

politikaların (koruyucu gençlik politikası) Türkiye’de genç işsizlik sorununun 

azaltılmasına katkı yapacağı ileri sürülebilir. Çünkü uzun süredir gençliğin gelişimine 

odaklanılan, gençlerin geniş anlamda korunduğu ve tüm süreçlere dahil edildiği koruyucu 

aktif gençlik politikalarını uygulayan ülkelerde gençlerin istihdama katılım oranı daha 
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yüksektir ve dolayısıyla genç işsizlik oranı düşüktür. Ek olarak, bu politika, gençlerin 

nitelik artışına daha fazla katkı yapmaktadır. Türkiye’de uygulamalara benzeyen merkezi 

gençlik politikasının, ülkemizde genç istihdamın artırılmasına fazla bir katkı yapmadığı 

açıktır. Öte yandan, Almanya’ya giden gurbetçilere beceri kazandırılması, Dördüncü Beş 

Yıllık Kalkınma Planı ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ulaşılmak istenen 

hedefler arasına konulmuştur. Ancak halihazırda mevcut olan mesleki eğitim sisteminin, 

işgücü piyasasındaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde yeniden tasarlanarak 

etkinleştirilmesi yararlı olacaktır. Genç işsizliğin azaltılmasında önemli başarı sağlamış 

AB ülkeleri olan Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın aksine Türkiye’de genel eğitime 

yönelen gençlere kıyasla, mesleki eğitime yönelen genç sayısının düşük seviyede 

kalmasının nedenlerinin araştırılarak, mevcut sorunların giderilmesi ve gençlerin mesleki 

eğitime yönelmelerinin teşvik edilmesi ülkemizde genç işsizliğin azaltılmasına katkı 

yapabilir.  

Diğer taraftan, yıllardır ülkemizde mesleki eğitim almış gençlerin çoğunun, büyük 

ölçüde işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verecek donanıma sahip olmadıkları için 

mezuniyetleri sonrasında işe giremedikleri gözlenmektir. Yine meslek okullarında 

zorunlu staj veya çıraklık programları bulunsa bile yürürlükte olan düzenlemelerin, 

öğrenciyi o işyerinde kariyerine devam etmeye, işvereni de o genci çalıştırmaya teşvik 

edemediği görülmektedir. Bu nedenle mesleki eğitim sisteminin, yukarıda sıralanan 

mevcut sorunlarını giderecek şekilde ele alınması, genç işsiz sayısının azaltılmasına 

önemli katkı sağlayabilir.  

Ayrıca mesleki eğitimin pratiğe dönüşeceği iş yerinde verilecek müfredat, 

bahsedilen tüm paydaşların ortak kabul görmüş fikirleriyle, aynı zamanda işverenin de 

kendi yöntemiyle genç işçiye nitelik sağlayabileceği tipte olmalıdır. Ancak, böyle bir 

sistemde tüm maliyet yükü, sadece devlette olmamalı tüm paydaşlara dağıtılmalıdır. Yani 

hem devlet hem işveren hem genç kişi maliyetleri paylaşmalıdır. Her açıdan iyi 
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kurgulanmış bir mesleki eğitim sistemi, tüm ekonomi için kazan kazan prensibi ile fayda 

sağlayacaktır. Aynı zamanda stajyer veya çırakların haklarının da normal işçiler gibi 

olması, her iki taraftan pozisyonun önemine olan bakışı olumlu yönde etkileyecektir. 

Yani sosyal sigorta, az da olsa ücret vb. gibi tüm haklara sahip olacak bir genç çalışanın 

staj veya çıraklığı sahiplenmesi daha kolay olacak, işverenin de yükümlülüğü daha fazla 

olacağı için sorumluluk duygusu daha fazla olacaktır. 

Mesleki eğitimin etkinliği açısından, işgücü piyasasının ihtiyaçlarının tespitinin 

çok iyi yapılması, büyük önem arz etmektedir. Bu da ancak çok iyi bir fizibilite 

çalışmasıyla kamu, işveren, STK’lar, sendikalar, gençlik örgütleri vb. pek çok paydaşın 

sıklıkla bir araya gelerek tüm süreçlere dahil olmalarıyla sağlıklı olabilecektir. Bu 

çalışmada örnek alınan üç ülke sisteminin de ortak yanı, tüm bu paydaşların eğitim 

müfredatı dahil tüm süreçlere dahil olmasıdır. Türkiye’de hükümet dışı bu aktörlerin 

süreçlere katılımı maalesef düşük düzeyde gözükmektedir. STK’lar, sendikalar, sosyal 

örgütlerin sayıca yeterli olduğu görülse bile bu aktörlerin tüm kamuoyu tarafından kabul 

edilen ve beklenen rolleri yeterli düzeyde oynanmamaktadır.  

İşgücü piyasasında gençlerin işe alımında belirli bir süre ile işveren maliyetlerini 

düşürecek teşvikler sıklaştırılmalıdır. Özellikle asgari ücretli çalışan vasıfsız genç kişiler 

için teşvik ve vergi indirimleri yapılmalı hatta bu kişilerden vergi dahi alınmamalıdır. 

Çünkü işveren, içeridekiler-dışardakiler teorisine göre genç çalışanı işten çıkarmayı da 

cazip görmemeli, en azından bu kişilerin piyasada daha iyi işlere girebilme becerisi 

edinene kadar bu gençler istihdam edilebilmelidir. Bir nevi istihdamda işveren de 

gözetilerek koruyuculuk sağlanmalıdır. Ayrıca özellikle okurken işe başlayabilme fırsatı 

talep eden gençler için işgücü piyasasının esnekleştirilmesi istihdamı artırabilecektir. 

Ancak piyasa esnekleştirilirken de İspanya gibi geçici iş sözleşmelerinin ve işe 

çıkarmaların kolaylaştığı bir ortam olmamasına dikkat edilmelidir. 
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Türkiye’de lise sonrası çoktan seçmeli sınavla yükseköğrenime girilmesi 

sebebiyle pek çok genç, kişiliğine ve kabiliyetlerine uygun ve bilinçli olarak okudukları 

bölümlere girememektedir. Ancak bunun sebebi bir tek çoktan seçmeli sınava 

bağlanamaz. Kişinin yeteneklerine uygun mesleki eğitime karar vermesi için 

ilköğretimden başlayarak yönlendirilmesi gerekmektedir. Müfredatta kariyer 

danışmanlığı ve rehberliğe verilen önem az olup bununla ilgili faaliyetler artırılmalıdır. 

Özellikle kişinin okuldan işe geçiş döneminde ücretsiz olarak bu desteği alması çok 

önemlidir. Ayrıca istihdam büroları kişilere daha fazla iş arama desteği vermeli, kişisel iş 

arama desteği, kariyer rehberliği gibi hizmetler verilmelidir. 

Genelde eğitim sisteminin yaratıcı fikirler üretmekten çok ezberciliğe dayanması 

sebebiyle genç girişimci sayısı azdır ve toplumumuzda girişimcilik kültürü de çok yaygın 

değildir. Gençlerin girişimci fikirlerini uygulamada pratiğe dönüştürecekleri ve kendi 

firmalarını kurabilecekleri cesareti güdüleyecek bir piyasaya ihtiyaç vardır. Bu açıdan 

girişimcilik kültürünün benimsenerek çocukluktan itibaren yaratıcı fikir üretme amaçlı 

faaliyetler, dersler müfredata eklenmelidir. Genç girişimcileri işletme kurmaktan 

uzaklaştıran bürokratik engeller ve özellikle mali yükler azaltılmalıdır. Bu kapsamda 

gençlere özel girişimci teşvik kapsamı genişletilmeli ve süreleri bir firmanın piyasada 

tutunup kar edecek kadar en az 1-2 yıl olmalı ayrıca genç girişimcilere vergi muafiyetleri 

sağlanmalıdır. Bunun yanında bu kişilerin yeni kurulan firmaları için eğitim ve 

danışmanlık desteği verilmeli, firma bazında da mentorlük desteği sağlanmalıdır. 

Halihazırda olan genç girişimci teşvikleri, yeteri kadar genci girişimci olmaya teşvik eder 

gözükmemektedir. Bu açıdan yürürülükteki teşvik ve desteklerin kapsamı ve sayısı 

artırılmalıdır. Büyük çoğunluğu KOBİ firmalarla dolu Türkiye’de, Almanya KOBİ’leri 

olan Mittelstand işletmeleri gibi başarılarıyla dünyaca ünlü olacak girişimleri teşvik 

edecek ve önünü açacak bir mali piyasa ortamı yaratılmaya çalışılmalı ve genelde küçük 

ölçekli firmalarla iş piyasasına girecek genç girişimciler özendirilmelidir.  



206 

Bu ülkelerdeki sistemlerin bir ortak noktası da gönüllü çalışma kültürünün çok 

yaygın olmasıdır. Bu tarz sosyal hizmetlerin toplumsal olarak bağları güçlendireceğine 

inanılır ki bu doğru bir adımdır. Türkiye’de de çocukluktan itibaren müfredata konulacak 

gönüllülük aktiviteleri ile kişilerin sosyal hizmetlere dahil olmasıyla gençlerin toplumsal 

bağları kuvvetlendirilmeli, sosyal sorumluluk duyguları kuvvetlendirilerek bireyler 

tembelliğe değil çalışmaya alıştırılmalıdır. Çünkü bu alışkanlık ve işler, gençlere mutlaka 

fayda sağlayacaktır. Fakat bunun için de gönüllülere verilecek ufak teşvikler olmalı, 

gençlerin gönüllü hizmet vermeyi istemeleri sağlanmalıdır. 

Gençlerin mobilitiesi de farklı deneyimler elde etmek ve farklı alanlarda işgücü 

piyasasına dahil olarak tecrübe kazandırararak onlara çok fayda sağlayacaktır. Türkiye’de 

okurken ve çalışırken özellikle yurt dışı deneyim kazanmaları, farklı disiplinleri 

deneyimlemeleri için Erasmus, Eures vb. hareketliliğe yardımcı araçların kullanımı 

Türkiye’de de yaygınlaştırılmalı bu konuda gençlere yardım edecek kurumlar 

artırılmalıdır. 

Dezavantajlı, engelli, yoksul ve özellikle kadın olan genç işsizler için özel 

programlar tasarlanarak, onların işgücü piyasasına katılımlarına yönelik tedbirlerin 

alınması, ülkemizde genç işsizliğin azaltılmasına önemli katkı yapabilir. İş bulamayan 

kadınların oranının yüksekliği gençler arasında da çok yüksektir. Bu yüzden kadınlara 

yönelik pozitif ayrımcılığın uygulanacağı istihdam programları yaygınlaştırılmalıdır. 

Bölgesel olarak ise genç işsizliğinin yüksek olduğu yerlere özel, o bölgenin sosyokültürel 

ve sektörel gelişim yapılarıyla uyumlu spesifik planlar yapılmalıdır. Ayrıca özellikle 

Türkiye’de ne okuyan ne çalışan kesim olan NEET grubunun ciddi oranlarda olması 

sebebiyle bu grup, ulusal eylem planı gibi politika dokümanlarında özel olarak hedeflenen 

kesim olmalı, bu grupla ilgili var olan hedeflerin ve eylemlerin kapsamı genişletilmelidir. 

Bu kişileri bir faaliyette bulunmaya ve işe sokmaya itecek teşvik edici program ve projeler 

dikkatlice tasarlanmalıdır. Örneğin Hollanda, diplomasız gençleri çok önemsemesi 
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sebebiyle onlara özel pek çok programın uygulandığı bir ülkedir ve diplomasız genç 

sayısını Birlik içinde en fazla azaltan ülke olmuştur. Bunun gibi tematik hedef gruplar 

belirlenmelidir. 

Son olarak gençlerin ekonomik olarak işgücü piyasasına girmeleri, istihdam 

oranlarının yükseltilmesi için sosyal tarafların, STK’ların, üniversiteler, gençlik 

kurumları-enstitüleri gibi pek çok aktörün süreçlere dahil edilmesi tüm bu süreçlerin 

sağlıklı işlemesi için en önemli adımlardandır. Bu açıdan adı geçen ülkelerde dikkat çeken 

hususlardan biri de gençlerin her düzeyde demokratik süreçlere katılımının, seslerini 

çıkarmalarının teşvik edilmesidir. Türkiye’de de gençlerin tüm platformlarda temsil 

edilmesi, onları işgücü piyasası ve toplumla kaynaştıracak katılımcı süreçlere dahil 

edilmesi gerekmektedir. Aslında kriz öncesi ve sonrası ortalamada en düşük genç işsizlik 

oranının görüldüğü Avusturya’daki bakış açısı herşeyi özetlemektedir. Kişilerin 

becerilerinin artırılmasına odaklanılmalıdır çünkü nitelikli insanlar, ekonomik olarak 

verimli bir toplumu yaratacaktır. 
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EKLER 

Ek-1. AB Ülkelerinde 2008-2018 Yılları Arasında Genç İşsizlik Rasyoları (%)  

Bölge/Zaman 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

AB 27 Ülke 6,7 8,4 8,7 8,7 9,4 9,6 9,2 8,5 7,8 7 6,3 5,9 

Avro Bölgesi 7 8,8 8,9 8,9 9,7 9,9 9,5 8,9 8,3 7,5 6,8 6,3 

Almanya 5,5 5,8 5 4,5 4,1 4 3,9 3,5 3,5 3,4 3,1 3 

Avusturya 5,1 6,4 5,5 5,3 5,6 5,7 6 6,1 6,5 5,5 5,3 4,8 

Belçika 6 7,1 7,3 6 6,2 7,3 7 6,6 5,7 5,4 4,7 4,4 

Birleşik Krallık 9,2 11,3 11,6 12,4 12,4 12,1 9,8 8,6 7,6 7 6,4 6,3 

Bulgaristan 3,8 4,8 6,8 7,4 8,5 8,4 6,5 5,6 4,1 3,4 3 2,1 

Çek Cumhuriyeti 3,1 5,3 5,7 5,4 6,1 6 5,1 4,1 3,4 2,5 2 1,7 

Danimarka 6,6 9,1 10 10,4 9,6 8,6 8,3 7,1 7,2 7,5 6,3 6,1 

Estonya 4,9 10,7 12,4 9 8,5 7,4 5,9 5,5 5,8 5,6 5,6 4,9 

Finlandiya 8,8 10,9 10,6 10,1 9,8 10,3 10,7 11,7 10,5 10,7 9 9,3 

Fransa 7,1 9,1 8,8 8,3 8,8 9 8,8 9,2 9,1 8,2 7,8 7,2 

Hırvatistan 8,7 9,2 11,6 11,9 12,7 14,9 15,3 14 11,6 9,8 7,9 5,5 

Hollanda 6 7,1 7,6 6,8 8,1 9,1 8,6 7,7 7,4 6,1 4,9 4,7 

İrlanda 8,9 14,7 15,2 15,2 15,5 13,3 11,3 9,6 8,5 6,7 6,4 5,9 

İspanya 11,7 17 17,7 18,9 20,6 21 19 16,8 14,7 12,9 11,3 10,7 

İsveç 10,7 12,8 12,8 12,1 12,4 12,8 12,7 11,2 10,4 9,8 9,4 11,1 

İtalya 6,5 7,3 7,8 7,9 10,1 10,9 11,6 10,6 10 9,1 8,4 7,6 

Kıbrıs 3,8 5,6 6,7 8,7 10,8 14,9 14,5 12,4 10,8 9 7,9 6,4 

Letonya 5,8 13,7 14,4 11,6 11,5 9,1 7,9 6,7 6,9 6,8 4,6 4,5 

Litvanya 4 8,7 10,2 9,2 7,8 6,9 6,6 5,5 5,1 4,6 4,1 4,4 

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

Macaristan 4,9 6,5 6,6 6,3 7,2 7,3 6 5,4 4,2 3,5 3,3 3,7 

Malta 6,1 7,5 6,7 6,9 7,2 6,8 6,2 6 5,5 5,6 5,1 5,1 

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

Portekiz 6,8 7,9 8,2 11,5 14,1 13,3 11,9 10,7 9,3 8,1 6,9 6,3 

Romanya 5,7 6,4 6,9 7,3 6,9 7,1 7,1 6,8 5,8 5,5 4,8 5 

Slovakya 6,2 8,6 10,4 10,1 10,4 10,4 9,2 8,4 7,2 6,3 4,8 4,8 

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

Yunanistan 6,6 7,9 9,9 13 16,1 16,5 14,7 12,9 11,7 10,9 9,3 7,9 

Türkiye 6,9 8,5 7,4 6,4 5,9 6,6 7,3 7,7 8,2 8,9 8,8 11,2 

Kaynak: Eurostat (21/04/2020) 
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Ek-2. AB Ülkelerinde 15-24 Yaş NEET Oranları (%) 

Bölge/Yıl 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AB 28 Ülke 12,7 11,8 11,0 10,9 12,5 12,8 12,9 13,2 13,0 12,5 12,0 11,6 10,9 10,5 

AB 27 ülke (2020'den itibaren) 12,9 11,7 10,9 10,7 12,3 12,6 12,7 13,1 13,0 12,6 12,2 11,7 11,0 10,5 

Avro Alanı- 19 Ülke 12,2 11,3 10,8 11,0 12,6 12,8 12,7 13,1 12,9 12,6 12,2 11,7 11,2 10,6 

Almanya 10,9 9,6 8,9 8,4 8,8 8,3 7,5 7,1 6,3 6,4 6,2 6,7 6,3 5,9 

Avusturya 8,6 7,8 7,4 7,4 8,2 7,4 7,3 6,8 7,3 7,7 7,5 7,7 6,5 6,8 

Belçika 13,0 11,2 11,2 10,1 11,1 10,9 11,8 12,3 12,7 12,0 12,2 9,9 9,3 9,2 

Birleşik Krallık 8,4 8,6 11,9 12,1 13,2 13,6 14,2 13,9 13,2 11,9 11,1 10,9 10,3 10,4 

Bulgaristan 25,1 22,2 19,1 17,4 19,5 21,0 21,8 21,5 21,6 20,2 19,3 18,2 15,3 15,0 

Çek Cumhuriyeti 13,3 9,2 6,9 6,7 8,5 8,8 8,3 8,9 9,1 8,1 7,5 7,0 6,3 5,6 

Danimarka 4,3 3,6 4,3 4,3 5,4 6,0 6,3 6,6 6,0 5,8 6,2 5,8 7,0 6,8 

Estonya 10,6 8,8 8,9 8,7 14,5 14,0 11,6 12,2 11,3 11,7 10,8 9,1 9,4 9,8 

Finlandiya 7,8 7,7 7,0 7,8 9,9 9,0 8,4 8,6 9,3 10,2 10,6 9,9 9,4 8,5 

Fransa 11,2 11,3 10,7 10,5 12,7 12,7 12,3 12,5 11,2 11,2 12,0 11,9 11,5 11,1 

Hırvatistan 16,7 14,2 12,9 11,6 13,4 15,7 16,2 16,6 19,6 19,3 18,1 16,9 15,4 13,6 

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

İrlanda 10,9 9,7 9,5 13,9 18,3 19,4 19,1 19,2 16,4 15,3 14,3 12,6 10,9 10,1 

İspanya 13,0 11,8 12,0 14,3 18,1 17,8 18,2 18,6 18,6 17,1 15,6 14,6 13,3 12,4 

İsveç 10,5 9,3 7,5 7,8 9,6 7,7 7,5 7,8 7,5 7,2 6,7 6,5 6,2 6,0 

İtalya 17,1 16,8 16,1 16,6 17,6 19,0 19,7 21,0 22,2 22,1 21,4 19,9 20,1 19,2 

Kıbrıs 19,5 10,7 9,0 9,7 9,9 11,7 14,6 16,0 18,7 17,0 15,3 16,0 16,1 13,2 

Letonya 10,6 11,5 11,9 11,8 17,5 17,8 16,0 14,9 13,0 12,0 10,5 11,2 10,3 7,8 

Litvanya 8,8 8,3 7,1 8,8 12,1 13,2 11,8 11,2 11,1 9,9 9,2 9,4 9,1 8,0 

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

Macaristan 12,9 12,4 11,5 11,5 13,6 12,6 13,2 14,8 15,5 13,6 11,6 11,0 11,0 10,7 

Malta 11,9 10,3 11,5 8,3 9,9 9,5 10,2 10,8 9,9 10,3 10,5 8,8 8,6 7,3 

Polonya 13,9 12,6 10,6 9,0 10,1 10,8 11,5 11,8 12,2 12,0 11,0 10,5 9,5 8,7 

Portekiz 11,1 10,6 11,2 10,2 11,2 11,4 12,6 13,9 14,1 12,3 11,3 10,6 9,3 8,4 

Romanya 16,8 14,8 13,3 11,6 13,9 16,6 17,5 16,8 17,0 17,0 18,1 17,4 15,2 14,5 

Slovakya 15,8 14,4 12,5 11,1 12,5 14,1 13,8 13,8 13,7 12,8 13,7 12,3 12,1 10,2 

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

Yunanistan 15,9 12,0 11,3 11,4 12,4 14,8 17,4 20,2 20,4 19,1 17,2 15,8 15,3 14,1 

Türkiye : 38,6 39,2 37,0 34,9 32,3 29,6 28,7 25,5 24,8 24,1 23,9 24,2 24,4 

Kaynak: Eurostat (17/04/2020) 
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Ek-3. AB’de Genç İşsizlik Oranları (2000-2019) (%) 

Bölge/Yıl 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

AB 27 Ülke 20,5 20,2 21,0 20,0 20,6 20,3 18,5 16,2 16,2 20,6 21,8 21,9 23,8 24,5 23,5 21,8 20,1 18,0 16,1 15,1 

Avro Bölgesi 19,6 18,1 18,8 17,6 18,4 18,4 17,1 15,5 16,1 20,7 21,5 21,4 23,6 24,4 23,7 22,3 20,9 18,8 16,9 15,7 

Almanya 8,7 8,3 9,8 11,5 13,7 15,4 13,6 11,8 10,4 11,1 9,8 8,5 8,0 7,8 7,7 7,2 7,1 6,8 6,2 5,8 

Avusturya 5,6 6,2 6,7 7,6 10,5 11,0 9,8 9,4 8,5 10,7 9,5 8,9 9,4 9,7 10,3 10,6 11,2 9,8 9,4 8,5 

Belçika 16,7 16,8 17,7 21,8 21,2 21,5 20,5 18,8 18,0 21,9 22,4 18,7 19,8 23,7 23,2 22,1 20,1 19,3 15,8 14,2 

Birleşik 

Krallık 
12,2 11,7 12,0 12,2 12,0 12,8 13,9 14,3 15,0 19,1 19,9 21,3 21,2 20,7 17,0 14,6 13,0 12,1 11,3 11,2 

Bulgaristan 33,7 38,2 35,4 26,6 24,3 21,0 18,3 14,1 11,9 15,1 21,9 25,0 28,1 28,4 23,8 21,6 17,2 12,9 12,7 8,9 

Çek 

Cumhuriyeti 
17,0 16,6 16,0 17,6 20,4 19,3 17,5 10,7 9,9 16,6 18,3 18,1 19,5 18,9 15,9 12,6 10,5 7,9 6,7 5,6 

Danimarka 6,2 8,3 7,4 9,2 8,2 8,6 7,7 7,5 9,5 13,4 15,5 16,3 15,7 14,8 14,2 12,1 12,2 12,4 10,5 10,0 

Estonya 23,9 22,2 17,9 20,9 23,9 15,1 12,1 10,1 12,0 27,4 32,9 22,4 20,9 18,7 15,0 13,1 13,4 12,1 11,9 11,0 

Finlandiya 21,4 19,8 21,0 21,8 20,7 20,1 18,7 16,5 16,5 21,5 21,4 20,1 19,0 19,9 20,5 22,4 20,1 20,1 17,0 17,2 

Fransa 31,5 29,1 30,5 18,8 20,4 21,0 22,0 19,5 19,0 23,6 23,3 22,6 24,4 24,9 24,2 24,7 24,5 22,1 20,8 19,6 

Hırvatistan 37,3 39,9 36,2 34,0 32,9 31,7 28,9 25,4 23,6 25,4 32,3 36,6 42,2 49,9 44,9 42,3 31,8 27,2 23,3 17,0 

Hollanda 8,2 6,7 7,4 9,9 11,4 11,8 10,0 9,4 8,6 10,2 11,1 10,0 11,7 13,2 12,7 11,3 10,8 8,9 7,2 6,7 

İrlanda 6,9 7,3 8,5 8,9 8,8 8,7 8,8 9,2 13,5 24,5 28,1 29,6 30,8 26,7 23,4 20,2 16,8 14,4 13,8 12,5 

İspanya 23,2 21,1 22,2 22,7 22,0 19,6 17,9 18,1 24,5 37,7 41,5 46,2 52,9 55,5 53,2 48,3 44,4 38,6 34,3 32,5 

İsveç 10,5 15,0 16,4 17,4 20,4 22,6 21,5 19,2 20,2 25,0 24,8 22,8 23,7 23,6 22,9 20,4 18,9 17,8 17,4 20,0 

İtalya 26,2 23,1 22,0 23,6 23,5 24,1 21,8 20,4 21,2 25,3 27,9 29,2 35,3 40,0 42,7 40,3 37,8 34,7 32,2 32,2 

Kıbrıs 9,9 8,2 8,0 8,8 10,2 13,9 10,0 10,2 9,0 13,8 16,6 22,4 27,7 38,9 36,0 32,8 29,1 24,7 20,2 16,6 

Letonya 22,4 22,7 20,3 19,6 20,0 15,1 13,6 10,6 13,6 33,3 36,2 31,0 28,5 23,2 19,6 16,3 17,3 17,0 12,2 12,4 

Litvanya 30,0 31,1 23,0 24,8 21,8 15,8 10,0 8,4 13,3 29,6 35,7 32,6 26,7 21,9 19,3 16,3 14,5 13,3 11,1 11,9 

Lüksemburg 6,4 6,2 7,0 11,2 16,4 14,6 15,5 15,6 17,3 16,5 15,8 16,4 18,0 16,9 22,3 16,6 19,1 15,5 14,1 16,9 

Macaristan 11,9 11,0 11,9 13,2 15,5 19,4 19,1 18,1 19,5 26,4 26,4 26,0 28,2 26,6 20,4 17,3 12,9 10,7 10,2 11,4 

Malta 13,7 18,8 14,8 16,4 16,6 16,1 15,5 13,5 11,7 14,5 13,2 13,3 13,8 12,7 11,7 11,6 10,7 10,6 9,1 9,2 

Polonya 34,9 39,5 42,5 41,9 39,6 36,9 29,8 21,6 17,2 20,6 23,7 25,8 26,5 27,3 23,9 20,8 17,7 14,8 11,7 9,9 

Portekiz 12,5 13,4 15,6 18,6 19,7 20,8 21,2 21,4 21,6 25,3 28,2 30,2 38,0 38,1 34,7 32,0 28,2 23,8 20,3 18,2 

Romanya 16,5 17,0 19,8 18,5 20,5 19,1 20,2 19,3 17,6 20,0 22,1 23,9 22,6 23,7 24,0 21,7 20,6 18,3 16,2 16,8 

Slovakya 37,3 39,6 38,1 33,8 33,4 30,4 27,0 20,6 19,3 27,6 33,9 33,7 34,0 33,7 29,7 26,5 22,2 18,9 14,9 16,1 

Slovenya 16,3 17,8 16,5 17,3 16,1 15,9 13,9 10,1 10,4 13,6 14,7 15,7 20,6 21,6 20,2 16,3 15,2 11,2 8,8 8,1 

Yunanistan 29,1 28,0 26,8 26,8 26,5 25,8 25,0 22,7 21,9 25,7 33,0 44,7 55,3 58,3 52,4 49,8 47,3 43,6 39,9 35,5 

Türkiye : : : : : 17,5 16,5 17,2 18,5 22,8 19,8 16,9 15,8 17,1 18,0 18,6 19,6 20,7 20,3 25,4 

Kaynak: Eurostat (17/04/2020) 
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Ek-4. AB Ülkelerinde Kriz Öncesi ve Sonrasına Göre Dönemlere Göre 

Ayrılmış Genç İşsizlik Oranları Ortalamaları (%) 

 1999-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2017 2018-2019 

AB 27 Ülke ….. 18,9 20,7 21,6 15,6 

Avro Bölgesi ….. 17,1 20,4 22,0 16,3 

Almanya 8,6 13,0 9,6 7,3 6,0 

Avusturya 6,4 10,0 9,4 10,3 9,0 

Belçika 17,2 19,5 20,2 21,7 15,0 

Birleşik 

Krallık 
11,4 12,6 19,3 15,5 11,3 

Bulgaristan 34,3 21,7 20,8 20,8 10,8 

Çek 

Cumhuriyeti 
16,3 16,8 16,5 13,2 6,2 

Danimarka 8,0 8,3 14,2 13,2 10,3 

Estonya 21,9 18,0 23,1 14,5 11,4 

Finlandiya 28,0 22,1 19,7 20,6 17,1 

Fransa 21,0 19,5 21,9 24,0 20,2 

Hırvatistan 38,4 31,0 32,0 39,3 20,4 

Hollanda 5,4 9,2 10,3 11,4 7,0 

İrlanda 7,3 8,6 25,3 20,3 13,2 

İspanya 24,2 20,1 40,6 48,0 33,4 

İsveç 12,6 19,3 23,3 20,7 18,7 

İtalya 29,8 23,5 27,8 39,1 30,6 

Kıbrıs 9,3 10,3 17,9 32,3 18,4 

Letonya 23,6 16,3 28,5 18,7 12,3 

Litvanya 26,5 16,3 27,6 17,1 11,5 

Lüksemburg 6,6 14,6 17,0 17,9 15,6 

Macaristan 11,7 16,8 25,3 17,6 10,8 

Malta 14,2 16,2 13,3 11,5 9,2 

Polonya 36,5 34,0 22,8 20,9 10,8 

Portekiz 9,3 15,4 25,6 31,4 19,3 

Romanya 18,7 20,7 21,6 21,7 16,5 

Slovakya 36,4 28,5 29,5 26,2 15,5 

Slovenya 16,4 13,8 15,0 16,9 8,5 

Yunanistan 28,6 25,0 36,1 50,3 37,7 

Kaynak: Eurostat (16/04/2020) ve yazarın kişisel hesaplamaları 
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Ek-5. 1999-2019 Döneminde Avro Alanı-AB Ülkeleri Genç İşsizlik Oranları 

(%) 

Yıllar AB 27 Avro Alanı (19 ülke)  

1999 20,5 21,8  

2000 20,2 19,6  

2001 21,0 18,1  

2002 20,0 18,8  

2003 20,6 17,6  

2004 20,3 18,4  

2005 18,5 18,4  

2006 16,2 17,1  

2007 16,2 15,5  

2008 20,6 16,1  

2009 21,8 20,7  

2010 21,9 21,5  

2011 23,8 21,4  

2012 24,5 23,6  

2013 23,5 24,4  

2014 21,8 23,7  

2015 20,1 22,3  

2016 18,0 20,9  

2017 16,1 18,8  

2018 15,1 16,9  

2019 20,5 15,7  

Kaynak: Eurostat (17/04/2020)
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Ek-6. AB Ülkelerinde Genç İşsizlik Problemine Karşı Alınan Bazı Önlemler  

  Program Tipi Program Tanımı Hedef Grup Maliyet 

Ulaşılan ve etkilendiği 

tahmin edilen genç 

kişi sayısı 

ANGLOSAKSON ÜLKELERİ 

İrlanda İşe yerleştirme 

"İşe Yerleştirme Programı"nın hedeflediği 

genç kişi sayısı genişletilmiştir. Ulusal 

Nitelikler Çerçevesi Programı kapsamında 

7. düzey ve sonrası düzeyde olan son 6 

aydır iş arayan gençler kapsam altına 

alınmıştır.  

Gençler   2000 

Birleşik Krallık İstihdam ve eğitim 

Gelecek İşler Fonu, yerel otoriteleri ve 

ortakları yerel halkın faydalanacağı 150.000 

yeni istihdam pozisyonu yaratmaları için 

teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Fon 

öncelikle 18-24 yaş arasında çalışmayan 

gençleri hedeflemektedir. 2010 yılından 

itibaren bu yaş grubundaki 1 yıldır iş arayan 

gençlere en az 6 ay içinde bir iş veya eğitim 

programı teklif edilecek olan güvenceyi 

desteklemektedir. Genç Şahıs Garantisi 

(2010'un başı) uzun dönemli işsizliğe karşı 

iş yaratmak ve işgücü piyasasında diğer 

gruba giren ve ciddi şekilde dezavantajlı 

olan grup için 1 milyar poundu aşan bir 

pakete sahiptir. Program, sektöre özel 

eğitim vasıtasıyla iş bulmaya destek, 6 aya 

kadar iş odaklı öğretim yeri, kişilerin 

istihdam edilebilirliğini geliştirecek 

"Topluluk Görev Gücü Birimi" gibi 

yapılardan oluşmaktadır." İlk Bakım için 

Fon Programı" bakım sektöründe 50000 

gence staj imkanı teklif etmiştir. Sosyal 

bakım sağlayıcıları iş ve eğitim teklif etmek 

için sübvansiyon almaktadırlar. 

Gençler £1 Milyar 150.000 

  

2
2
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KITA AVRUPASI ÜLKELERİ 

Avusturya Eğitim ve istihdam teşviki 

2009'da Hükümet 19-24 yaş arası gençler 

için PES (Public Employment Service) 

yöntemiyle kişiselleştirilmiş eğitim 

sağlamak için "Gençlik için Gelecek" 

programını ve en az 3 ay çalıştıktan sonra 

işlerini kaybeden gençlere istihdam 

hizmetleri sağlayacak "Gençlik Vakıfları"nı 

tanıtmıştır. 2008'de tanıtılan diğer iki 

yöntem kısa dönemli çalışanları istihdam 

eden şirketleri fonlayan “dayanışma 

ikramiyesi" ve genç kişilere eğitim sağlayan 

"genç istihdam paketi"dir. Yeşil sanayide de 

çeşitli fırsatlar yaratılmaktadır. 

Gençler 

(2009'da 19-24 

yaş için) 

  
2.000 (2009'da 

eğitimdeki kişi sayısı) 

Belçika Eğitim 

Program, 2009'da gençlere bölgesel ve yerel 

düzeyde yeni istihdam olanakları sağlamak 

için kurulmuştur. Program, çırakların 

sayısını ve mesleki eğitim fırsatlarını 

artırmayı amaçlamıştır. 

      

Fransa Eğitim ve istihdam teşviki 

Ekonomik krizden etkilenen genç çalışanları 

desteklemek için 2009 yılında özel bir 

iyileştirme planı tanıtılmıştır. 500.000 genç 

kişiye yardım için 2010 yılında 1.3 milyar 

avro fon ayrılmıştır. Plan, artırılmış staj 

olanakları, gençleri istihdam eden 

işverenlere destek ve yerel Hükümet ve 

STK'larda çalışmaları için 30.000 genç 

kişiye istihdam sübvansiyonu içermektedir. 

Genç kişiler 

(16-25) 
1.3 milyar avro 

500.000 

(2009-2010) 

Almanya İş arama desteği 

Müşteri/personel oranını düşürmek için 

Kamu İstihdam Hizmetleri genişletilmiştir. 

Eğitim politika ve programlarının 

etkinliğinin artırılması için sosyal ortaklar 

"öğrenme paktı" kurmuşlardır. 

İşgücü 

piyasasına 

giren genç 

kişiler 
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AKDENİZ ÜLKELERİ 

Yunanistan İstihdam ve Eğitim 

2009 Nisan ayında, İstihdam Bakanlığı işleri 

koruyan ve iş yaratımını zenginleştiren 

"anti-kriz eylem planı" nı açıklamıştır. 

Hassas gruplara özel çaba gösterilmesi 

kararlaştırılmıştır. Eylem planı kapsamında, 

genç kişiler için sübvansiyonlu istihdamın 

yeni programı tanıtılmıştır. Sübvansiyonlar 

ayrıca genç işsiz kişileri istihdam eden 

işverenlere de verilmiştir. Kamu İstihdam 

Hizmetleri (PES) ve diğer aktörler okuldan 

erken ayrılan genç kişiler ve genç 

girişimciler için özel eğitim programları 

düzenlenmiştir. 

Genç 

Kişiler 
    

Malta İstihdam ve Eğitim 

25 yaş altı işsiz veya halihazırdaki işini 

kaybeden veya okuldan ayrılan gençleri 

hedefleyen genç istihdam programıdır. 

Genç 

Kişiler 

726.046 avro 

(Avrupa Sosyal 

Fonu tarafından 

desteklenmiştir) 

  

İtalya İş arama desteği ve eğitim 

PARI Programı iş arama yardımı ve eğitim 

olanakları sağlayarak dezavantajlı gruplara 

erişimi sağlamaktadır. 

Genelde genç 

kişiler 
    

Portekiz Eğitim 

1997'den beri yürürlükte olan çıraklık 

önlemleri Ocak 2009'da yeniden 

düzenlenmiş olup çeşitli değişikliklerle 

erişim ve katılım genişletilmiştir. Program 

16-35 (daha önceden üst yaş limiti 30 idi) 

yaş arası gençlere açık olup önceden 9 ay 

olan faydalanma süresi 12 aya çıkarılmıştır. 

Genç kişiler 

(16-35 yaş) 
    

İspanya İş arama desteği 
2009 yılında Kamu İstihdam Hizmeti 

tarafından sağlanan yardımlar artırılmıştır.  

Genç kişiler ve 

yetişkinler 
11 milyon avro 300.000 
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İSKANDİNAV ÜLKELERİ 

Danimarka Eğitim 

Sosyal ortaklar arasında eğitim programlarını uygulamak 

için anlaşma. Bu programlar ihtiyacı olunan veya 

gelecekte ihtiyaç duyulabilecek sektörleri ve yetenekleri 

tanımlamaktadır. Bu programlara katılmak için 

elverişlilik kuralları değiştirilmiş ve işsiz genç kişiler 

işsiz kalmalarından itibaren 13 hafta sonra programlara 

erişebilmişlerdir. Bu programların özel amacı düşük 

nitelikli olup iş arayan gençlerdir. 

Gençler     

Finlandiya Eğitim ve istihdam teşviki 

Bütçe teklifi hızlı ve etkili olarak istihdamı 

destekleyecek ve okuldan ayrılanlara iş bulmayı 

amaçlayan önlem paketini içermektedir. İstihdam için 

eğitim düzeyi artırılacaktır. Genç işsizliğini hafifletmek 

için, gençlerin iş bulması ve başlangıç mesleki eğitimini 

artırmak için ek fonlama tahsis edilmiştir. Ek fonun tutarı 

50 milyon avro olup 4.65 milyon avro da sosyal yardım 

faaliyetleri içindir. Ayrıca çıraklık tipi süren eğitim 

yüksek eğitim mezunlarına da teklif edilmiştir. 

Genç işsizler 
54,65 milyon 

avro 
  

Hollanda 
 Eğitim, İş arama asistanlığı ve 

istihdam teşvikleri 

Yeni işler yaratmak için, Hükümet 2009 yılında Genç 

Eylem Planı'nı yürürlüğe sokmuştur. Bu plan, a) gençleri 

daha uzun süre eğitimde tutmak (düşük eğitimli 10.000 

genç, 16 milyon avro bütçeli) b) yerel düzeyde istihdam 

fırsatları yaratmak (ayrılan bütçe 153 milyon avro) c) 

Kamu İstihdam Hizmeti tarafından koçluk ve iş arama 

asistanlığı vasıtasıyla gençlere destek (10 milyon avro 

bütçeli) d) çıraklık, yardım vb. yoluyla gerçek iş 

fırsatlarının yaratılması (25 milyon avro) ve e)hasas 

grupta sayılan gençler için özellikli müdahalelerin 

uygulanması (40 milyon avro) olarak beş temel çıktıdan 

oluşmaktadır. 

Gençler 
250 milyon 

avro 
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İsveç İş arama desteği 

Zaten var olan işsiz kaldıktan 90 gün sonra gençlerin 

işgücü piyasasına girmelerini hedefleyen "İş Programı" 

na ek olarak, İsveç Kamu İstihdam Hizmeti şu önlemleri 

almıştır; a) yerel girişimciler ve müdürlerin işgücü 

piyasası ile ilk iletişimi kurdukları genç işsizlere destek 

sağlamaları vasıtasıyla yerel danışmanlık programları b) 

iş koçlarıyla gerçek görüşmeler, materyal rehberliği ve 

online olarak diğer gençlerle iletişim kurabilmeyi 

sağlamak için müşteri hizmetince çalıştırılan internet 

ortamında iş klüpleri. Kariyer rehberliği çeşitli iş arama 

stratejileri, işe başvuru ve kontol listesi için ipuçları, 

işteki hak ve yükümlülükler, çeşitli endüstrilerdeki 

profosyonellerle görüşmeleri de kapsamaktadır. c) Yerel 

düzeyde genç girişimciliği teşvik etmek için girişimler. 

    

  

 

 

 

  

DOĞU AVRUPA 

Bulgaristan İstihdam teşvikli eğitim 
Çıraklık Programı (azami 12 aya kadar) öğrenci ve 

şirketlere ödenek sağlamaktadır. 

Düşük 

eğitimli ve 

okuldan erken 

ayrılan 

gençler 

    

Bulgaristan Kısa süreli çalışma 
Tüm çalışanlar fakat genç işgücünün eğitimi için özel 

fonlama 

Tüm 

çalışanlar 

fakat genç 

işgücünün 

eğitimi için 

özel fonlama 

Part-time için 

maximum 3 

aya kadar aylık 

120 Bulgar 

Levası; eğitim 

için aylık 132 

Bulgar Levası 

(azami 5 aylık) 

62.650 kişi 

Bulgaristan 
İş arama asistanlığı, istihdam 

teşviki  

İşinden çıkarılan gençlerin istihdamını desteklemek için 

hassas gruplara (tek ebeveynli, engelli gençler vb.) 

kişiselleştirilmiş istihdam planları ve sübvansiyonlar. 

Sübvansiyonlar eğitim ve firmalarda istihdam için 

elverişlidir. 

Dezavantajlı 

gençler 
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Çek Cumhuriyeti İş arama desteği ve istihdam teşviki 

"İşgücü Piyasasını Önceden Görme ve 

Yetenek İhtiyaçları" Programı ulusal, 

bölgesel ve sektörel düzeyde yetenek 

ihtiyacını oluşturmak için tasarlanmıştır. 

İşgücü 

piyasasına 

giren gençler 

    

Polonya Eğitim 

Kamu İstihdam Hizmeti, gençler işsizlik 

yardımının %120 sini aldığı sürece 12 aylık 

çıraklığı fonlayabilmektedir. 

Gençler   170.000 gence ulaşıldı 

Slovakya 
Eğitim, iş tecrübesi ve iş arama 

desteği 

Eğitim ve işgücü piyasasına hazırlığı 

sağlamak için iş arama asistanlığını da 

içeren önlemler tanıtılmıştır. Bu önlemler, 

Kamu İstihdam Hizmeti tarafından %100 e 

kadar fonlanabilmekte ve ek ödemelerle 

(yerleşim ve ulaşım maliyetleri, çocuk 

bakımı vb.) daha fazla da desteklenebilir. 

Çalışma saatlerindeki eğitim de bu önlemler 

arasındadır. İş tecrübesi olmayan genç 

mezunlar için özel programlar mevcuttur. 

Gençler     

Slovenya İstihdam Teşviki 

Mezunların istihdamı için okulun son 

yılında iş tecrübesini artırmak için önlemler 

ve teşvikler güçlendirilmiştir. Bağımsız 

çalışma için teşvikler gençler için de 

elverişli hale getirilmiş, düşük nitelikli 

gençler için de özel hibeler verilmiştir. 

Genç mezunlar     

BALTIK ÜLKELERİ 

Estonya İş arama desteği 

2008'den itibaren, Hükümet genç işsiz 

kişiler için iş arama klüplerini açmıştır. Bu 

klüpler eğitim ve staj yeri sağlamakla 

sorumludur. 

Genç iş 

arayanlar 
    

Litvanya Geçici istihdam teşviği 

"İlk İş" programı okuldan ayrılanlar ve 

mezunların iş tecrübesi için istihdam 

teşvikleri sağlamaktadır. 

Genç kişiler     

Kaynak: O'Higgins 2010, ss. 47-5
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Ek 7: Almanya’nın Genç İşsizliği Problemine Karşı Aldığı Önlemler   

Ülke Başlık  Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Dokümanın Türü Genel Amaç 

Almanya 

 

 

 

 

 

 

Allianz für Aus- und 

Weiterbildung 2015-

2018 (Çıraklık için 

Mesleki Eğitim ve 

Öğretim 2015-2018) 

2015 2018 Ulusal eylem planı 

(eğitim, göç, 

istihdam vb. 

konularında) 

Almanya'daki ikili mesleki eğitimi güçlendirmek ve mesleki eğitimin önemini, 

kariyer ve teklif edilen nitelikli istihdam olanaklarını belirginleştirmek programın 

temel amacıdır. İşletmeler, ticaret birlikleri, federal hükümet tarafından "Eğitim ve 

Devam Eden Eğitim İttifakı'nın" gelecekte mesleki eğitimi sürdürmesine ve mesleki 

eğitim konusunun okul ve üniversitelerde gençler ve onların ebeveynlerinin, aynı 

zamanda tüm toplumun mesleki eğitim konusunun teşvik edilmesi 

kararlaştırılmıştır. 

Aufstieg durch Bildung: 

Die 

Qualifizierungsinitiative 

fuer Deutschland 

(Eğitim Yoluyla 

İlerleme: Almanya için 

Yeterlilik Girişimi) 

2008   Ulusal Eylem 

Planı (örneğin 

eğitim, göç, 

istihdam vb.) 

Küreselleşme, demografik geçiş, hızla artan bilgi gibi zorluklarla karşılaşan 

Almanya'da bu sorunlarla baş edebilmek için iyi eğitilmiş insanlara ihtiyaç vardır. 

Federal eyaletlerin çabalarıyla Almanya'da eğitim sisteminde önemli derecede 

ilerleme sağlanmıştır. Özellikle eğitimin ilk yıllarından okul, mesleki eğitim ve 

üniversite gibi geçiş noktaları için bazı adımlar atılmalıdır. Federal hükümet ve 

eyaletler "Nitelik Girişimi" ile birlikte bu önlemleri birlikte almak istemektedirler.  

  

2
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Berufsbildungsgesetz 

(Mesleki Eğitim 

Sözleşmesi) 

2005   Yasal çerçeve 

(kanun, 

hüküm,kararname 

vb.) 

Mesleki eğitimin şartlarını düzenlemek. 

Bildungsketten (Eğitim 

Zincirleri) 

2010   Ulusal eylem planı 

(eğitim, göç, 

istihdam vb. 

konularında) 

Federal hükümet ve eyaletler, niteliksiz olarak okuldan ayrılmaları yarıya indirmek 

ve herhangi bir mesleki yeterlilikleri olmadan mesleki eğitime girebilecek gençler 

için ve mesleki eğitimin bırakılma ihtimaline karşın "Yeterlilik Zirvesi" üzerinde 

anlaşmışlardır. Bu hedefi başarmak için, girişimde toplanan "Bitirme ve geçiş 

eğitiminin tamamlanması için eğitim zincirleri" önlemleri getirilmiştir. Bu amaç, 

mesleki nitelikleri kazanmak için hazırlanan tüm gençler içindir. 

Fachkräftesicherung: 

Ziele und Maßnahmen 

der Bundesregierung 

(Nitelikli Çalışan Arzı 

Sağlama: Federal 

Hükümetlerin amacı ve 

önlemleridir.) 

2011   Ulusal eylem planı 

(eğitim, göç, 

istihdam vb. 

konularında) 

Önlemlerin amacı, Almanya'nın karşılaştığı nitelikli eleman eksiği ile savaşmaktır.  

Gesetz zur Regelung 

eines allgemeinen 

Mindestlohns 

(Minimum Ücret 

Sözleşmesi) 

2014   Yasal çerçeve 

(kanun, hüküm, 

kararname vb.) 

Minimum ücretle tanışmak ve minimum ücretin düzeyini belirlemek için 

oluşturulmuş bir mekanizmadır. 
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Operationelle 

Programme im Rahmen 

des Ziels "Investitionen 

in Wachstum und 

Beschaeftigung" 

("Büyüme ve İstihdam 

İçinde Yatırım" amacı 

ile uyumlu Operasyonel 

Programlar)  

2014 2020 Ulusal eylem planı 

(eğitim, göç, 

istihdam vb. 

konularında) 

Akıllı, sürdürülebilir, bütünleşik büyüme, ekonomik-sosyal ve yerel uyum için AB 

stratejisinin uygulanması. 2014-2020 döneminde Avrupa Sosyal Fonu için 

odaklanılacak önlemler sosyal içermenin teşviki, yoksullukla mücadele, eğitimin ve 

yeteneklerin teşviki, hayat boyu öğrenme ve aktif önlemleri geliştirme, kapsamlı ve 

devamlı olarak sosyal içerme ve yoksullukla mücadelenin teşvikidir. 

     

Sozialgesetzbuch (SGB) 

Drittes Buch (III)- 

Arbeitsfoerderung 

(Sosyal Kod- Kitap III- 

İstihdam Desteği) 

1997   Yasal çerçeve 

(kanun, hüküm, 

kararname vb.) 

İstihdam desteği programı, işsizlikle mücadeleyi, işsizlik süresinin azaltılmasını, 

mesleki eğitimde ve piyasalarda arz-talep dengesinin sağlanmasını amaçlamaktadır. 

Kişisel istihdam edilebilirlikte gelişmeler aracılığıyla uzun dönem işsizlikten 

kaçınmak özellikle hedeflenmiştir. Kadın-erkek eşitliği de prensip olarak tüm süreç 

boyunca izlenmektedir. İstihdam desteği, istihdam seviyesini yüksek tutmak ve 

istihdam yapısının devamlı gelişimi içindir. Federal hükümetin sosyal, ekonomik ve 

finansal hedefleri ile uyumlu olmasına dikkat edilmektedir. 

Sozialgesetzbuch (SGB) 

Zweites Buch (II)- 

Grundsicherung fuer 

Arbeitsuchende (Sosyal 

Kod Kitap II- İş 

arayanlar İçin Temel 

Güvenlik)  

2003   Yasal çerçeve 

(kanun, hüküm, 

kararname vb.) 

İnsanlık onurunu sağlayacak bir yaşam için iş arayanlara temel güvenceler 

sağlanmaktadır. İstihdama elverişli kişilerin kişisel sorumluluklarını güçlendirmek 

ve bu kişilerin temel güvencelere sahip olmaları; topluluğa bağımlı şekilde 

yaşayanlar için de temel güvenceler sağlanması ve kişileri bu güvencelerin getirdiği 

sorumluluklardan bağımsızlaştırmak için verilmektedir. Bu güvenceler istihdam 

edilebilir ve bu yardımı almaya elverişli kişilerin yardımları almalarına veya işlerini 

ve yaşamlarını sürdürmeleri için verilmektedir.  Kadın-erkek eşitliği de prensip 

olarak tüm süreç boyunca gözetilmektedir. İş arayanlar için temel güvence faydaları 

özellikle işle bütünleşme ve alıcıların geçimini sağlamayı kapsamaktadır. 

Kaynak: YouthPol e-analyses http://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/f?p=30850:3000:16157135849859:::3000:P3000_COUNTRY_CODE:DE (Erişim Tarihi: 

28/01/2020 
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Ek-8. Avusturya’nın Genç İşsizliği Problemine Karşı Aldığı Önlemler 

Ülke Başlık  Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Dokümanın Türü Genel Amaç 

Avusturya 

  

  

  

  

  

  

Avusturya Genç Stratejisi 

(Österreichische 

Jugendstrategie) 

2013 2020 Gençlik Gelişim 

Politikası 

Stratejik Çerçeve Hedefleri:  

1.İstihdam ve Öğrenme  

2.Katılım ve Girişimcilik  

3.Yaşam Kalitesi ve İş birliği Ruhu 

Engelliler için istihdam 

politikası programı (BABE 

Österreich 2014-2017 

Behinderung- Ausbildung- 

Beschäftigung. 

Bundesweites 

arbeitsmarktpolitisches 

Behindertenprogramm) 

2014 2017 Diğer İçerme söz konusu olduğunda engelli kişiler için sürdürülebilir işgücü piyasası 

teşviki  

Çırakların mesleki eğitimi 

konusunda 2003, 2008, 

2015'teki Federal Sözleşme 

düzenlemeleri 

(Berufsausbildungsgesetz) 

1980 

öncesi 

  Yasal çerçeve 

(kanun, karar, 

düzenleme vb.)  

Avusturya'da çıraklık eğitimi düzenlemesi. 

Gençlik Eylemi Programı 

İçin Gelecek (Aktion Zukuft 

Jugend) 

2009   Gençlik istihdam 

politikası/stratejisi  

Politikanın amacı, genç kişilerin (19-24 yaş arası) uzun dönemli işsizliğinden 

kaçınmak ve 6 ay içinde her genç kişiye kariyer perspektifi (nitelik veya iş 

kazandırmak vb.) sağlamak.  

Yaşam Boyu Öğrenme 

Stratejisi (LLL:2020- 

Strategie zum 

lebensbegleitenden Lernen 

in Österreich) 

2011 2020 Ulusal eğitim 

/yetenek 

geliştirme 

politikası/stratejisi  

Stratejinin genel amacı Avusturya'da yüksek nitelik düzeyinin artırılması ve 

düşük eğitim düzeyindeki kişilerin modern bilgi toplumuna dahil edilmesi. 
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Okul veya eğitimden erken 

ayrılmayı koruyucu ulusal 

strateji (Nationale Strategie 

zur Verhinderung 

frühzeitigen (Aus-

)Bildungsabbruchs 

Österreich) 

2012   Ulusal eğitim 

/yetenek 

geliştirme 

politikası/stratejisi  

Stratejinin amaçları yoksulluk, eğitimsel dezavantajlardan kaçınmak; eğitimde 

izlenen yolun optimizasyonu ve eğitim başarısının geliştirilmesi  

Kamu İstihdam Hizmeti 

Sözleşmesi (2006, 

2008,2009 yılındaki 

düzenlemelerle konsolide 

edilmiştir) 

(Arbeitsmarktservicegesetz) 

1994   Yasal çerçeve 

(kanun, karar, 

düzenleme vb.)  

Avusturya'daki kamu istihdam hizmeti düzenlemesi  

Reform Programı 

(Nationales 

Reformprogramm 

Österreich 2012) 

2012   Ulusal gelişim 

stratejisi/çerçevesi  

Genç kişilerin işgücü piyasasına katılımı yüksek önceliklidir. 

2013-2018 Avusturya 

Federal Hükümeti Çalışma 

Programı 

(Arbeitsprogramm der 

österreichischen 

Bundesregierung 2013-

2018) 

2013 2018 Ulusal gelişim 

stratejisi/çerçevesi  

Doküman 2013-2018 dönemi için çeşitli alanlarda federal hükümetin 

uygulama planlarının genel taslağını sağlamaktadır.  

Genç Güvencesi Uygulama 

Planı 

(Implementierungsplan zur 

Jugendgarantie Österreich) 

2014   Gençlik istihdam 

politikası/stratejisi  

Avusturya Genç Güvencesi, eğitim garantisi ve gençliğin geleceği olarak iki 

temel önleme dayanmaktadır. 18 yaşına kadar her genç kişinin Kamu İstihdam 

Hizmeti'ne (AMS) kayıt olduktan sonra bir çıraklık pozisyonuna sahip olması 

garantilenmektedir. 25 yaşına kadar olan gençler AMS tarafından 3 ay içinde 

konseyin önerisi doğrultusunda bir teklif (bir çıraklık pozisyonu, istihdam, 

eğitim, formasyon veya teşvikli istihdam vb.) almaktadırlar. Bu önlemlerin 

yanında AMS'ye kayıt olmayan gençler için aktiviteler de amaçlanmakta, bu 

kişilere eğitim veya genç koçluğu, diğer teklifler gibi yollarla AMS'ye kayıt 

olmak teşvik edilmektedir. Üstelik, stratejiler okuldan işe geçişi kolaylaştırmak 

ve okulu bırakmayı azaltmak için geliştirilmiştir.  

Kaynak: YouthPol e-analyses http://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/f?p=30850:3000:16157135849859:::3000:P3000_COUNTRY_CODE:DE (Erişim tarihi: 

28/01/2020)  
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Ek-9. Hollanda’nın Genç İşsizliği Problemine Karşı Aldığı Önlemler 

Ülke Başlık  Başlama 

Tarihi 

Bitiş 

Tarihi 

Dokümanın 

Türü 

Genel Amaç 

Hollanda Genç İşsizliği 

Eylem Planı 

(Actieplan 

Jeugdwerkloosheid)  

2009   Genç istihdamı 

için ulusal eylem 

planı  

Genç İşsizliği Eylem Planı "kriz vasıtasıyla gençlere nasıl yardım edebiliriz?" sorusuna 

işaret etmektedir. Bu kişilerin bir iş, çıraklık veya stajyerlik pozisyonu bulmalarına, genç 

kişilerin eğitimde daha uzun süre durmaları veya daha fazla nitelik kazanmalarına 

odaklanmaktadır. En önemli amaç ise sayıları bir hayli fazla olan evde oturup ne herhangi 

bir işte çalışıp ne de okumayan kesimden olmalarından kaçınmaktır. 

2011-2015 Kıdemli 

İkincil Mesleki 

Eğitim Eylem Planı, 

Zanaatkarlığa 

Odaklanma 

(Actieplan mbo 

"Focus op 

Vakmanschap 

2011-2015)  

2011 2015 Ulusal eğitim 

/yetenek 

geliştirme 

politikası/stratej

isi  

Plan, kıdemli ikincil mesleki eğitimin (MBO) uygunluğu ve kalitesiyle ilgilenmektedir. 

Hükümet tüm MBO kuruluşlarının iyi işlemesini istemektedir. Bu 2011-2015 MBO Eylem 

Planı Zanaatkarlığa Odaklanma Eylem Planı'nın amacıdır. Plan, erken okuldan ayrılmaları 

düşürmek, eğitimin kalitesini artırmak ve genel eğitimle kıyaslandığında mesleki kamu 

algısını geliştirmeye odaklanmıştır.  

Kamerbrief 

resultaten sociaal 

overleg & Bijlage 1: 

Overzicht van 

maatregelen 

2013   Diğer Hükümet ve sosyal ortaklar Dutch ekonomisi ve işgücü piyasasını düzeltmek için yapısal 

yaklaşım üzerinde anlaşmışlar ve mümkün olduğu kadar çok kişiye iş bulma ve ekonomik 

bağımsızlık kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, iş güvencesi ve işsizlikten 

kaçınmayı, sağlıklı ve yetenekli çalışanlar sağlayarak ve bu kişilere iş bulmada asistanlık 

teklif etme yoluyla sağlamak, engelli kişiler için fırsatlar yaratma, geçici/esnek işler için 

kalıcı istihdam imkanı da sağlayabilecek adaletli sözleşmeler sağlama, iş ve bakım 

fırsatlarını birleştirmeyi amaçlamaktadır.  

Ulusal Teknoloji 

Paktı 2020 

(Nationaal 

Techniekpact 2020)  

2013 2020 Ulusal eylem 

planı (eğitim, 

göç, istihdam 

vb. konularında) 

Uluslararası ölçekte rekabet edebilmek ve piyasanın avantajlarından fayadalanmak için 

Hollanda'nın daha yüksek nitelikli teknologlara ihtiyacı vardır. Bu kişilere her düzeyde 

ihtiyaç vardır çünkü enerji, bahçe tarımı, kimya, yaşam bilimleri ve sağlık gibi gelecek vaat 

eden endüstrilerdeki işletmeler akademik araştırmacılar kadar mesleki eğitim mezunları için 

de işlere sahiptir. Son yıllarda, bölgeler ve en iyi sektörler arasında bazı değerli girişimler 

yapılmıştır. Artık bu girişimlerin artırılıp hızlandırılmasına ihtiyaç vardır ve bu durum 

Teknoloji Paktı üzerinde anlaşmak için güdüleyici bir unsur olmuştur. 
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 Katılım Sözleşmesi 

(Participatiewet) 

2003   Yasal çerçeve 

(kanun, hüküm, 

kararname vb.) 

Düzenlemeleri basitleştirmek, açıklamak ve işgücü piyasası entegrasyonunun 

desteklenmesi, finansal yardım amacıyla belediyelerin sorumluluklarını artırmak ve ilgili 

düzenlemeyi tek bir sözleşmeye entegre etmek için yapılmıştır. 

(Subsidieregeling 

praktijkleren) 

(Uygulamalı 

öğrenme için teşvik 

düzenlemeleri)  

2013 2019 Yasal çerçeve 

(kanun, hüküm, 

kararname vb.) 

Bu program, bir öğrencinin veya çırağın gözetimini sağlarken çıkan maliyetleri telafi edici 

sübvansiyon sağlanması yoluyla işverenlere çırak önermek ve iş tabanlı öğrenme 

uygulamalarını amaçlamaktadır.  

Sosyal Sigorta Fonu 

Sözleşmesi (Wet 

financiering sociale 

verzekeringen) 

2005   Yasal çerçeve 

(kanun, hüküm, 

kararname vb.) 

Yönetimsel ve uygulama maliyetlerini azaltmak ve çalışan sigortası için vergi geliri 

vasıtasıyla prim toplanması ile değerlendirmesiyle ilgili düzenlemeyi basitleştirmek, bu 

sigortanın maaşlardan kesilen vergi ile orantılı olmasını sağlamak, düzenlemelerin çalışan 

sigortasını da içermesini ve sosyal güvenlik sisteminde tek bir sözleşmenin altında olmasını 

amaçlamaktadır. 

Yetişkin ve Mesleki 

Eğitim Sözleşmesi 

(Wet Educatie en 

Beroepsonderwijs)  

1995   Yasal çerçeve 

(kanun, hüküm, 

kararname vb.) 

Mesleki eğitim için ulusal nitelik yapısı kurmak, eğitim ve işgücü piyasası arasındaki bağın 

gelişimi, mesleki ve genel eğitim arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi, eğitim alanında 

uyumlu karar verme istenmektedir. Otoritelerin ulusal hükümete, belediyelere, kurumlara 

ve ulusal yapılara dağılımı yeniden gözden geçirilmelidir. Bu amaçla Mesleki Eğitim 

Sözleşmesi'nde genel ve mesleki eğitimle ilgili düzenlemeler ve 1991'deki Yetişkin Eğitimi 

Hakkındaki Çerçeve Sözleşmesi vb. ele alınmaktadır. 

İş ve Güvenlik 

Sözleşmesi (Wet 

Werk en Zekerheid)  

2014   Yasal çerçeve 

(kanun, hüküm, 

kararname vb.) 

Sözleşmenin amacı" eşitliği teşvik etmek, işten çıkarma tazminatlarına sınır koymak ve 

bunun kullanımını işe hızlı dönmeyi sağlamak için teşvik etmek"; esnek sözleşme ile çalışan 

ve değişen saatler ile çalışan işçilerin resmi pozisyonlarını güçlendirmek, esnek olanlardan 

kalıcı sözleşmelere geçişi teşvik etmek ve emeğin uzatılmış şekilde kullanımını 

sınırlandırmak, ve aynı zamanda "İşsizlik Sözleşmesi"'ne daha fazla etkinleştiren bir özellik 

vermek ve"yaşlı işsizler için ve kısmi engelli işsizler için gelir desteği sözleşmesi"ne 

ulaşmak sınırlanırken "yaşlı işsizler için gelir desteği sözleşmesi"altındaki koşulları 

genişletmek ve son olarak ödeyememe durumunda olan işverenler için ödeme vb. 

içermektedir. 

Genç Güvencesi 

Uygulama Planı  

2014   Genç istihdamı 

konusunda 

ulusal eylem 

planı  

Komisyon tarafından AB'ye üye devletlerin genç güvencesi uygulama planı sunmaları 

talebine karşılık oluşturulmuştur. Bu dokümanla Hollanda genç işsizliğinden Komisyonu 

haberdar etmeyi, aldığı önlemleri ve genç güvencesi için aldığı önlemleri bu vasıtayla ilan 

etmeyi amaçlamıştır. 

Kaynak: YouthPol e-analyses http://www.ilo.org/dyn/youthpol/en/f?p=30850:3000:16157135849859:::3000:P3000_COUNTRY_CODE:DE (Erişim Tarihi: 

28/01/2020) 
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Ek-10. Türkiye’de Genç İşsizlik Oranları (2000-2019) (%)  

Yıllar Genç İşsizlik Oranı (%) 

2000 13,1 

2001 16,2 

2002 19,2 

2003 20,5 

2004 19,7 

2005 17,5 

2006 16,5 

2007 17,2 

2008 18,5 

2009 22,8 

2010 19,8 

2011 16,9 

2012 15,8 

2013 17,1 

2014 17,9 

2015 18,5 

2016 19,6 

2017 20,8 

2018 20,3 

2019 25,4 

             Kaynak: TUİK (26/06/2020) 
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Ek-11. Eğitim Düzeyine Göre İşgücü Durumu (Genç-15-24 yaş) (Yetişkin-

25+) (2017-2019) (%) 

 

Kaynak: TÜİK (Erişim Tarihi: 03/08/2020)
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Ek 12: 2014-2023 Ulusal İstihdam Stratejisi, Genç İstihdamının Artırılmasına Yönelik Tedbirler 

Amaç 2. Genç işsizliği azaltılacaktır. 

Tedbir Sorumlu 

Kurum/Kuruluş 

İşbirliği 

Yapılacak 

Kurum/Kuruluş 

Süre Açıklama 

2.1 Gençlere 

kariyer planlaması, 

iş arama 

yardımları, 

eşleştirme ve 

danışmanlık 

hizmetleri 

sunulacaktır. 

İŞKUR ÇSGB  

Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 

MEB 

YÖK 

Üniversiteler 

Belediyeler 

Sürekli Kişiye özel bir yaklaşımla gençlerin kendilerine en uygun işe en kolay biçimde erişebil-

melerini mümkün kılacak hizmetler sunulacaktır. “Kişisel eylem planları” hazırlanacak, 

gençlerin okuldan işe geçişleri kolaylaştırılacak, işgücü piyasasına girişleri sağlanacaktır 

2.2 İstihdam 

fuarları, kariyer 

günleri ve tanıtım 

materyalleri 

yoluyla 

girişimcilik 

eğitimlerinin 

gençler arasındaki 

tanınırlığı 

artırılacak ve daha 

fazla gencin bu 

eğitimlerden 

yararlanması 

sağlanacaktır. 

İŞKUR ASPB  

ÇSGB  

Gençlik ve Spor 

Bakanlığı, SGK 

Üniversiteler 

Belediyeler Sosyal 

Taraflar   Sivil 

Toplum 

Kuruluşları 

2019 İŞKUR tarafından girişimcilik alanında verilmekte olan eğitimler hakkında yeterli bilgi 

sahibi olmayan gençlere, eğitimler ve bu eğitimler sonucundaki kazanımlar hakkında 

ayrıntılı bilgi verilecek, hizmetlerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak üzere yazılı 

ve görsel tanıtım materyalleri hazırlanacaktır. Böylece İŞKUR girişimcilik eğitimlerinin 

tanınırlığı ve erişilebilirliği sağlanacaktır. 
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2.3 İl İstihdam ve 

Mesleki Eğitim 

Kurullarında genç 

istihdamı ve 

toplumsal cinsiyet 

eşitliği 

konularında yıllık 

çalışmalar 

değerlendirilerek 

sonraki yılın 

planlaması yapı-

lacaktır. 

İŞKUR MEB  

BSTB  

Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 

Kalkınma 

Ajansları 

Üniversiteler 

Valilikler 

Belediyeler TESK   

Meslek 

Kuruluşları Sosyal 

Taraflar   Sivil 

Toplum 

Kuruluşları 

Sürekli Genç istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularının en az yılda bir kez “İl İstihdam 

ve Mesleki Eğitim Kurulu” toplantı gündemine alınması ve bu konulara ilişkin politikalar 

geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak yerel kurum ve kuruluşların iş 

birliği ve koordinasyon içinde çalışmaları sağlanacaktır. 

2.4 Gençlere 

yönelik teşvik 

düzenlemelerinin 

işverenlere 

tanıtımlarının 

yaygınlaştırılması 

sağlanacaktır. 

İŞKUR BSTB, KOSGEB 

SGK, Sosyal 

Taraflar Sivil 

Toplum 

Kuruluşları 

Sürekli Genç istihdamını desteklemek amacıyla yapılan teşvik düzenlemeleri ve İŞKUR hiz-

metleri tanıtılacaktır. İŞKUR’un işverenlerle dergi, broşür, afiş gibi uygulamalarla 

iletişim kanalları güçlendirilecek ve daha çok işverene ulaşılması sağlanacaktır. 

2.5 İşbaşı eğitimi 

konusunda arz ve 

talebi buluşturacak 

bir sistem 

oluşturulacaktır. 

İŞKUR Üniversiteler 

Meslek Kuru-

luşları   Sosyal 

Taraflar   Sivil 

Toplum 

Kuruluşları 

2019 İŞKUR’un var olan sistemi içerisine işbaşı eğitimi konusunda arz ve talebi buluşturacak 

bir arayüz eklenerek gençlerin işgücü piyasasına uyumlu hale getirilmesi, bu kapsamda 

işbaşı eğitimlerinin artırılması ve genç işsizliğinin azaltılması sağlanacaktır. Böylece 

gençlerin işgücü piyasasına girişlerinde tecrübe edinmeleri de sağlanmış olacaktır. 

2.6 Üniversite 

öğrencilerinin iş 

piyasasına 

geçişlerini 

sağlamak amacıyla 

üniversite-sektör iş 

birliği ge-

liştirilecektir. 

YÖK  ÇSGB BSTB 

Gençlik ve Spor 

Bakanlığı 

İŞKUR 

Üniversiteler 

TOBB 

Sürekli Üniversite öğrencilerinin iş piyasasına geçişlerini sağlamak amacıyla bursiyer ve staj-

yerlik gibi var olan düzenlemelerin genişletilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 

projelerin düzenlenmesi , protokollerin hazırlanması, teknokentlerin güçlendirilmesi gibi 

çalışmalar gerçekleştirilecektir. Gençlerin iş piyasasına geçişlerinin hızlandırılması 

amacıyla, üniversitelerde 1 dönem uygulamalı, 2 dönem akademik eğitimi içeren trimestır 

uygulamaları yaygınlaştırılacaktır 

Kaynak: Ulusal İstihdam Stratejisi 2014-2023, ss.96-97 
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Ek-13. OECD Ülkelerine Göre Eğitimine Devam Etmeyen ve Çalışmayan Gençlerin Oranı (2010-2016) 

     

         Kaynak: TUİK, İstatistiklerle Gençlik 2019 (Erişim Tarihi: 03/08/2020)  
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Ek-14. Sektöre Göre İstihdam Edilenler (Genç:15-24, Yetişkin:25+) 

Kaynak: TUİK, İstatistiklerle Gençlik 2019 (Erişim Tarihi: 03/08/2020) 
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ÖZET 

15-24 yaş arasındaki kişilerin çalışma isteği ve iradesine sahip olmalarına rağmen 

iş bulamaması durumu olan genç işsizlik, son yıllarda tüm dünyada dikkat çekici oranda 

artmış, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkede 

ekonomik problemlerin ilk sıralarında yer almaya başlamıştır. 1970’lerde petrol şokları 

ile işsizlik sorunu ile karşılaşmaya başlayan AB’de, özellikle 2007-2008 küresel finans 

krizi ve devlet borç krizleriyle birlikte genç işsizlik, önemli ölçüde artmıştır. Ancak, 

2000-2019 dönemindeki AB ülkelerinin genç işsizlik oranları incelendiğinde, Birlik 

ülkeleri arasında Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın bu açıdan en iyi durumdaki 

ülkeler olduğu görülmektedir. Türkiye’de genç işsizlik sorunu ise, özellikle 2012 yılından 

sonra gittikçe büyümeye başlamış ve 2019 yılında ise neredeyse 15-24 yaş aralığındaki 

her dört gençten biri işsiz kalmıştır. Ayrıca 2018 yılında ne eğitimde ne istihdamda olan 

gruptaki genç işsizlik oranı da AB ortalamasından neredeyse iki buçuk kat fazla olmuştur.  

Bu çalışmanın amacı, dünyada domino etkisi yaratan 2007-2008 küresel finans 

krizi ile birlikte AB’de ciddi şekilde artan genç işsizlik problemine karşı Birlik düzeyinde 

hangi önlemlerin alındığını ortaya koymak; bu konuda başarılı olan örnekler olarak kabul 

edilen Almanya, Avusturya ve Hollanda’nın genç işsizliğe ilişkin uyguladığı politikaları 

incelemek ve bu ülkelerin tecrübeleri ışığında Türkiye’de de giderek derinleşen genç 

işsizlik sorunun azaltılmasına ve ortadan kaldırılmasına katkı yapabilecek politika 

önerileri sunmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Genç İşsizliği, Genç İşsizlik Politikaları, NEET, Avrupa 

Birliği, Türkiye. 
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ABSTRACT 

Meaning failure to find a job in spite of the wish and will to work of the people 

between the ages of 15 and 24, youth unemployment has increased to a remarkable extent 

in the whole world in the recent years and started to rank the first among the economic 

problems in many countries especially in Turkey and the European Union (EU). In the 

EU, which started to face oil shock and unemployment in 1970s, youth unemployment 

increased to a considerable extent with 2007-2008 global financial crisis and public debt 

crises. However, examining the youth unemployment rates in the EU countries during the 

period between 2000 and 2019, it is seen that Germany, Austria and the Netherlands 

constitute the countries having the most favourable situation among the Union countries 

in this respect. Starting to grow especially after 2012, the youth unemployment problem 

in Turkey led almost one person among four between the age of 15 and 24 to be 

unemployed in 2019. In addition, in 2018, the youth unemployment rate among the youth 

not in employment, education or training (NEET) was almost two and a half times higher 

than the EU average. 

The purpose of this study is to reveal the measures taken on the Union level as a 

response to 2007-2008 global financial crisis, which created a domino effect and to the 

youth unemployment increasing substantially in the EU; to examine the policies 

implemented by Germany, Austria and the Netherlands, which are recognised as the 

successful examples in this regard; and to present, in light with the experience of the 

aforementioned countries, recommended policies that may contribute to the reduction and 

elimination of the deepening youth unemployed in Turkey. 

Keywords:  Youth Unemployment, Youth Unemployment Policies, NEET, 

European Union, Turkey 


