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Türkiye’de Genç İşsizliği: Tespit ve Öneriler 

1Yusuf Emre Akgündüz Altan Aldan Yusuf Kenan Bağır 

           Huzeyfe Torun 
 

 

Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye’de sürdürülebilir yüksek büyüme oranlarına ulaşmak için gençlerin 

doğru alanlarda istihdam edilmeleri önem arz etmektedir. Son yıllarda Türkiye’de gençlerin işgücüne katılımı 

belirgin bir şekilde artmıştır. Gençlerin işgücüne katılımındaki güçlü artışın karşısında yeterli istihdamın oluşturulabilmesi için 

genç işgücünün yapısındaki değişiklikler ve işgücü piyasasının dinamikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu notta Türkiye’deki 

genç işsizliğinin kaynakları araştırılmakta ve bu konuda politika önerileri sunulmaktadır. Genç nüfusun beşeri sermayesinin son 

yıllarda önemli ölçüde geliştiği gözlenmektedir. Bu bağlamda, kadınların ve yükseköğretim mezunlarının genç işgücü ve genç 

işsizler içindeki payı son yıllarda ciddi miktarda yükselmiştir. Genç işgücünün kompozisyonundaki bu değişikliklerin de etkisiyle, 

genç işgücünün eğitim ve yetenekleri ile işgücü piyasasının talepleri arasında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonunda, 

bu farklılıkların azaltılmasına ve eğitimden istihdama geçişin kolaylaştırılmasına yönelik bazı politika önerilerine dikkat 

çekilmiştir.  

The effective employment of youth is very important for reaching the goal of sustainable growth rates for 

Turkey which has a young and dynamic population. The youth labor force participation rate has 

significantly increased in recent years. Creating sufficient employment opportunities for the youth requires the knowledge of the 

changing composition of the youth labor force and the demands of the employers. This research investigates the sources of the 

youth unemployment in Turkey and provides policy suggestions. The human capital of the youth has changed dramatically in 

the recent years. The share of women and college-degree individuals in the youth labor force has increased substantially. As a 

result, there occurred mismatches between the education and skill set of youth labor force and the demands of the employers. 

At the end of this note, policy suggestions to the effect of reducing the discrepancy between the demand and supply side of the 

labor market and facilitating the school-to-work transition are briefly mentioned.  
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Ekonomi Notları, TCMB bünyesinde Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla 
paylaşmak ve ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan bir yayındır. Burada 
sunulan görüşler tamamıyla yazarlara aittir ve doğrudan TCMB’nin ya da çalışanlarının görüşlerini temsil etmeyebilir. Metnin 
tamamının başka bir yerde yayımlanabilmesi için TCMB’den yazılı izin alınması gerekmektedir. 
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1. Giriş 

Türkiye’de gençler arasındaki işsizlik oranı genel ekonomik görünümden önemli ölçüde 

etkilenmektedir. Ancak son yıllarda bu oranda görülen artışın bir kısmı demografik 

değişiklikler ve işgücü piyasasının etkin çalışmamasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de 

son yıllarda şehirleşme artmakta, genç nüfusta ve özellikle kadınlar arasında okullaşma 

oranları yükselmekte, evlilik yaşı ilerlemekte ve doğurganlık azalmaktadır. Bütün bu 

gelişmelerle birlikte işgücüne katılım oranları ve işgücünün nitelikleri değişmektedir. Genç 

işsizlikle mücadelede alınacak tedbirlerin bu dönüşümle uyumlu olması gerekmektedir. 

Türkiye ekonomisinin çok hızlı büyüdüğü dönemlerde gençler arasındaki işsizlik oranlarının 

gerileyeceği öngörülse de, ekonomik büyümeden bağımsız olarak iş piyasasının kendi 

dinamikleri içinde hangi politikaların işsizlik oranını sınırlayabileceği önem arz etmektedir. Bu 

çalışmada son yıllarda genç işgücünün yapısının hangi yönde değiştiği ve bu değişimle 

uyumlu istihdam politikaları incelenmektedir. 

Uluslararası kabul görmüş tanıma göre 15-24 yaş aralığındaki bireyler bir ülkedeki 

genç nüfusu oluşturmaktadır. Ancak iş piyasasına girişin daha geç yaşlarda başladığı bazı 

ülkelerde 25-29 yaş aralığındaki bireyler de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu 

çalışmada Türkiye’deki diğer resmi dokümanlarla ve akademik çalışmalarla uyumlu olarak 

15-24 yaş aralığındaki bireyler genç nüfus olarak kabul edilmektedir. 

Gençler arasındaki işsizlik oranı, genel işsizlik oranıyla birlikte son dönemlerde artma 

eğilimine girmiştir. TÜİK İşgücü İstatistikleri’ne göre 2015 yılında 4 milyon 39 bin olan 

istihdamdaki genç sayısı 2016 yılında artmamış ve 4 milyon 40 bin seviyesinde kalmıştır. Öte 

yandan, gençlerin işgücüne katılımı hem oran hem de miktar olarak yükselmiştir. 2015 

yılında yüzde 42 olan gençlerin işgücüne katılım oranı 2016 yılında yüzde 42,4 olmuştur. Bu 

nedenle, gençler arasındaki işsizlik oranı toplam işsizlik oranına göre daha fazla artmış, 2017 

Nisan döneminde yüzde 19,8 olarak gerçekleşmiştir. Gençler arasında işsizlik oranının 

yüksekliği, sadece Türkiye’de değil OECD genelinde de bir problem teşkil etmektedir. Genel 

olarak, genç işsizlik oranı, genel işsizlik oranının iki katına yaklaşmaktadır. Ancak, işsizlik 

oranı karşılaştırmaları, gençlerin işgücü piyasasındaki sorunlarının sadece bir kısmını 

yansıtmaktadır. Gençler arasında kayıt dışı istihdamın payının daha yüksek, maaşların daha 

düşük, iş arama süresinin daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’deki genç 

işgücünün demografik özellikleri ve gençler arasındaki işsizliğin hangi özelliklerle ilişkili 

olduğu incelenecektir. 
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2016 yılı itibarıyla Türkiye’de 12 milyon 989 bin kişi 15-24 yaş aralığındadır. Gençlerin 

toplam nüfus içindeki payı son yıllarda düşmekle birlikte, 2016 yılında yüzde 16,3 ile yüzde 

13,1 olan OECD ortalamasından yüksektir. Genç nüfusun genel nüfus içindeki oranının 

yüksekliği Türkiye için demografik olarak bir avantaj sağlasa da, genç nüfusun beşeri 

sermayesinin nitelikli bir eğitim ve iş tecrübesi ile artırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu, 

gençlerin istihdamı ve ekonomik büyüme için bir önkoşuldur. 

2. Genç İşgücünün Yapısı 

Son yıllarda yapılan okullaşma kampanyaları, yükseköğretimde kontenjanların artması 

ve zorunlu eğitimin önce 8, daha sonra 12 yıla yükseltilmesiyle birlikte Türkiye’de okullaşma 

oranı ve genç nüfusun eğitim seviyesi önemli ölçüde artmıştır. Tablo 1 temel yaş grupları 

itibarıyla en son mezun olunan okulların 2009-2016 yılları arasındaki değişimini 

göstermektedir. Buna göre en az lise bitirmiş gençlerin oranı 18-24 yaş grubunda yüzde 

49’dan yüzde 61’e, 25-29 yaş grubundaysa yüzde 43’ten yüzde 60’a yükselmiştir. Daha 

belirgin ve dikkate değer artış ise yükseköğretim kurumlarının sayı ve kontenjanlarındaki 

artışa paralel olarak yükseköğretim mezunu genç oranında gözlenmektedir. Söz konusu oran 

2009-2016 yılları arasında 18-24 yaş grubunda yüzde 6’dan yüzde 13’e, 25-29 yaş grubunda 

ise yüzde 15’den yüzde 35’e yükselmiştir. Kadın ve erkek alt gruplarına bakıldığında, genç 

kadınlardaki eğitim seviyesinin erkeklere göre çok daha hızlı yükseldiği ve 2016 yılı itibarıyla 

yükseköğretim mezunu genç kadınların oranının her iki yaş grubunda da erkekleri aştığı 

görülmektedir. 

Tablo 1: Gençlerin Eğitim Durumu 

Yaş Grubu Bitirilen Okul Toplam  Erkek  Kadın 

  2009 2016  2009 2016  2009 2016 

18-24 Yaş Grubu  Lise ve üzeri (%) 49 61  51 60  47 63 

 Yükseköğretim  (%) 6 13  5 11  7 15 

25-29 Yaş Grubu Lise ve üzeri (%) 43 60  47 62  39 57 

 Yükseköğretim (%) 15 35  15 34  15 36 

Kaynak: TÜİK Ulusal Eğitim İstatistikleri       

Resim 1’de gençlerin cinsiyet grupları itibarıyla iş gücüne katılım, istihdam ve işsizlik 

oranları ile eğitim ya da istihdamda olmayanların oranının 2005-2016 yılları arasındaki 
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tarihsel gelişimi sunulmuştur.2 Genç kadın ve erkeklerin işgücüne katılım oranları yıllar içinde 

belirgin bir şekilde artmıştır. Ancak genç kadınların iş gücüne katılım oranlarındaki artış (6 

puan) erkeklere (3 puan) göre daha yüksektir. 2016 yılı itibarıyla yüzde 54,3 olan genç 

erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 51 olan OECD ortalamasının üstünde, yüzde 30,4 

olan genç kadınların işgücüne katılım oranı ise yüzde 43 olan OECD ortalamasının çok 

altındadır (Resim 2). Alt yaş grupları itibarıyla incelendiğinde, kadınların işgücüne 

katılımındaki artışın temel olarak 20-24 yaş grubundaki gençlerden kaynaklandığı, okullaşma 

oranının artması sonucunda 15-19 yaş aralığındaki gençlerin işgücüne katılımındaki artışın 

sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Özellikle genç kadınların işgücüne katılımında görülen hızlı 

artışın yükselen eğitim seviyesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda da devam edeceği ve OECD 

ortalamasına yaklaşacağı düşünülmektedir. Ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlerin 

(NEET) oranındaki ciddi düşüş de bu beklentiyi desteklemektedir. 2005 yılında yüzde 55 olan 

genç kadınlardaki NEET oranı 2016 yılında yüzde 33 seviyesine gerilemiştir. 

Genç işgücündeki artışla birlikte gençlerin istihdam oranları da 2005-2016 yıllarında 

belirgin bir şekilde artmış; erkeklerde yüzde 42’den yüzde 45’e, kadınlar da ise yüzde 19’dan 

yüzde 23’e yükselmiştir. İstihdam oranlarındaki bu artış ülkedeki beşeri sermayenin daha 

büyük bir kısmının üretime katkı yaptığını göstermektedir. Özellikle kadınların işgücüne 

katılımının artması ile birlikte toplam işgücüne katılım oranının ileriki yıllarda daha da 

artacağı öngörülmektedir (Ceritoğlu ve Eren, 2015). 

İşgücündeki artışın yeterli istihdam artışıyla karşılanamadığı 2015 ve 2016 yıllarında 

genç işsizlik oranı özellikle kadınlar arasında bir miktar yükselmiş, 2016 yılında yüzde 23 

seviyesine ulaşmıştır. İşgücüne katılımın hızla arttığı her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de 

niteliği ve büyüklüğü hızla değişen işgücüne uygun istihdam alanları açmak işgücü 

politikalarının temel hedefi olmalıdır. 

                                                 
2
 TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi verilerinde 2014 yılında yöntem değişikliğine gitmiştir. Söz konusu değişiklik nedeniyle, 2014 yılı 

verilerinde 2013 yılına kıyasla sert değişimler gözlenebilmektedir. Eğitim ya da istihdamda olmayan oranı, herhangi bir eğitim 
kurumuna gitmeyen ve istihdamda olmayan nüfusun toplam nüfus içindeki payını göstermektedir. 
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Resim 1: Cinsiyete Göre Gençlerin (15-24) İşgücüne Katılım, İstihdam ve İşsizlik Oranları 

  

  

 

Not: 15-24 yaş aralığındaki erkekler sol eksende, 15-24 yaş aralığındaki kadınlar sağ eksende gösterilmiştir. 
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genç işsizliğin sebep ve sonuçlarının iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu çerçevede, gençler 

arasında istihdam gelişmelerinin homojen olup olmadığını tespit etmek için Tablo 2 ve Tablo 
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arasındaki değişimini göstermektedir.15-19 yaş grubundaki kadınların genç işgücündeki 
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24 yaş grubundaki kadınların toplam genç işsizler içindeki payı 2005-2016 yılları arasında 

yüzde 24,3’ten yüzde 33’e çıkmıştır. 
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Tablo 2: Genç İşgücü ve İşsizliğinin Yaş Gruplarına Göre Bileşenleri 

 Yaş Grubu İşgücü Payı (%)  İşsizlik (%)  İşsiz Payı (%) 

  2005 2011 2016  2005 2011 2016  2005 2011 2016 

Kadın  15-19 Yaş Grubu 11,5 11,4 11,5  17,6 15,5 17,2  10,2 9,6 10,0 

 20-24 Yaş Grubu 21,8 23,5 24,1  22,1 23,3 26,8  24,3 29,7 33,0 

Erkek 15-19 Yaş Grubu 25,6 24,8 23,9  18,4 15,9 15,7  23,7 21,5 19,1 

 20-24 Yaş Grubu 41,1 40,4 40,5  20,2 17,8 18,3  41,8 39,2 37,9 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi.     

Tablo 3’te gençlerin eğitim ve cinsiyet grupları itibarıyla işgücündeki payları 

incelendiğinde, kadın ve erkeklerde ortaokul mezunu ve lise mezunlarının genç işgücündeki 

payının son yıllarda önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Öte yandan yükseköğretim 

mezunu kadınların genç işgücündeki payı yüzde 4,4’ten yüzde 9,4’e, yükseköğretim mezunu 

erkeklerin payı yüzde 4’ten yüzde 7,6’ya yükselmiştir. İşsizlik oranlarına bakıldığında, düşük 

ve yüksek eğitimli gençler arasında seviye bakımından ciddi farklılık olduğu, eğitim seviyesi 

yükseldikçe gençler arasında işsizlik oranının da yükseldiği görülmektedir. Söz konusu 

farklılık yüksek ve düşük eğitimli genç kadınlar arasında daha da belirgindir. İşsizlik 

oranlarının dönemsel gelişimine baktığımızda ortaokul ve yükseköğretim mezunu genç 

kadınlar arasında işsizlik oranlarının son yıllarda yükseldiği görülmektedir. Yükseköğretim 

mezunu genç kadınların hem işgücü içindeki payının artması hem de işsizlik oranlarının 

artması nedeniyle genç işsizler arasındaki payları 2005 yılında yüzde 7,2 iken 2016 yılında 

yüzde 16,9’a yükselmiştir. 

Tablo 3: Genç İşgücü ve İşsizliğinin Eğitim Gruplarına Göre Bileşenleri 

  İşgücü Payı (%)  İşsizlik (%)  İşsizler İçindeki Payı (%) 

  2005 2011 2016  2005 2011 2016  2005 2011 2016 

Kadın  Ortaokul ve altı 18,4 18,4 16,2  11,1 12,0 14,2  10,2 12,0 11,7 

 Lise 10,5 10,0 10,1  32,2 27,3 28,1  17,0 14,8 14,4 

 Yükseköğretim 4,4 6,4 9,4  32,0 35,6 35,4  7,2 12,5 16,9 

Erkek Ortaokul ve altı 42,0 41,9 40,5  17,4 15,5 15,7  36,8 35,4 32,3 

 Lise 20,8 17,2 16,3  22,0 18,6 17,9  23,0 17,4 14,8 

 Yükseköğretim 4,0 6,0 7,6  28,7 24,0 25,2  5,8 7,8 9,9 

Kaynak: TÜİK Ulusal Eğitim İstatistikleri. 
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Ortaokul mezunu veya daha az eğitimli gençlerde işsizlik oranlarının görece düşük 

olmasının bir sebebi bu grupta işgücüne katılımın az olmasıdır. Ayrıca, özellikle kırsaldaki az 

eğitimli gençlerin tarımda çalışmaları işsizlik oranlarını düşük tutmaktadır. Yükseköğretim 

mezunu kadınlarda işsizlik oranının yüksek olmasında, kadınların sınırlı iktisadi faaliyet 

alanlarındaki işlerde çalışması etkilidir. 2016 yılındaki genç istihdamı iktisadi faaliyet alanları 

itibarıyla incelendiğinde, erkek ve kadınların sektörel istihdam dağılımlarının oldukça farklı 

olduğu görülmektedir (Resim 3). Erkeklerin farklı faaliyet alanlarında istihdamdaki payı yüzde 

20 ve yüzde 99 arasında değişmektedir. Kadınlar ise on sekiz faaliyet alanının beşinde 

yüzde 20’nin altında temsil edilmektedir. Genç kadınlar insan sağlığı ve sosyal hizmetler, 

eğitim, finans sektörlerinde yüksek, imalat, konaklama ve yiyecek, ulaştırma ve depolama ve 

inşaat gibi sektörlerde düşük oranda istihdam edilmektedirler. 

 

Kaynak:  Hanehalkı İşgücü Anketi, 2009-2016. Sütunlardaki rakamlar o sektördeki kadın ve erkek istihdamını (bin kişi) göstermektedir. Yatay çizgi 
toplamda genç kadınların genç istihdamındaki payını göstermekte, turuncu kısımlar sektörler bazında kadın istihdam oranını göstermektedir. 
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Gençlerin işgücündeki durumlarına ilişkin istatistiklere ve bu istatistiklerin eğilimlerine 

toplulaştırılmış değerler üzerinden bakmak bazı dinamikleri perdelemekte ve genç işsizlikle 

mücadelede önemli bazı etkenlerin göz ardı edilmesine sebep olmaktadır. Çalışmamızın ilk 

bölümünde genç işgücü ile ilgili şu noktaların önemine işaret edilmiştir. 

 Genç nüfusun beşeri sermayesi son yıllarda önemli ölçüde değişmiştir. Eğitim 

seviyesindeki yükselmenin kadınlar arasında daha fazla olduğu gözlenmektedir. 

 Beşeri sermayedeki gelişmelerle uyumlu olarak, yükseköğretim mezunlarının genç işgücü 

ve genç işsizler içindeki payı son yıllarda ciddi miktarda yükselmiştir. 

 Son on yılda kadınların ve özellikle 20-24 yaş grubundaki kadınların genç işgücündeki ve 

genç işsizler içindeki payı belirgin bir şekilde yükselmiştir. Genç kadınlar için 

yükseköğretim, işgücüne katılım önündeki engellerin kalkması açısından önem arz 

etmektedir. Ancak, yükseköğretim mezunları kadınlardaki işsizlik oranı erkeklere kıyasla 

oldukça yüksektir. 

 Genç erkek ve kadınların sektörel istihdam dağılımları önemli ölçüde farklılaşmaktadır. 

Bazı sektörlerde kadın istihdamı oranı çok düşük seviyelerde kalmaktadır. 

 Genç işgücündeki cinsiyet ve eğitim kompozisyonundaki değişimin genç işsizlik oranlarını 

ve genel işsizlik oranını bir süre daha etkileyeceği tahmin edilmektedir. 

3. Genç İşsizliğin Çözümüne Yönelik Politika Önerileri 

3.1. Eğitim – İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi 

Gençler arasındaki işsizlik oranını azaltmak için yapılan politika önerilerinin önemli bir 

kısmı gençlerin becerilerini geliştirmeyi ve işe alınmalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. 

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 10. Kalkınma Planı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi belgelerinde mesleki eğitimde kalite 

ve çeşitliliğin artırılması gerektiği belirtilmektedir. İŞKUR tarafından yayınlanan 2016 yılı 

İşgücü Piyasası Araştırması’na göre işverenlerin yaklaşık yüzde 21’i eleman temininde 

güçlük yaşadığını belirtmiştir. İmalat sanayinde bu oran yüzde 40’ı bulmaktadır. Firmalar 

yaklaşık yarım milyon açık pozisyon için eleman bulmakta sıkıntı çektiklerini ifade etmekte ve 

işgücü temininde en önemli güçlüğün gerekli mesleki yeterliliğe sahip başvuru olmamasını 

göstermektedir. Bu çerçevede meslekler için gerekli becerilerin anlaşılması ve göreli 
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önemlerinin saptanması gerekmektedir. Nitekim Türkiye’de Ulusal Meslek Standartları 

çalışmaları devam etmektedir.3 

2016 yılı İŞKUR istatistikleri, açık pozisyonların sadece yüzde 6’sında lisans ve üzeri 

düzeyde eğitim şartı olduğunu göstermektedir. Bu durum, özel sektörün toplam işgücü 

talebine rağmen, yükseköğretimde işsizlik oranlarının yüksek olmasını kısmen 

açıklamaktadır. Yükseköğretim mezunlarının aradıkları işler meslek lisesi mezunlarından ve 

genel lise mezunlarından farklıdır. Yükseköğretim mezunları daha iyi iş imkânları, daha 

yüksek maaş, daha kaliteli bir sosyal güvence ve geniş sosyal haklar beklemekte; özellikle 

bazı alanlardan mezun olanlar devlet memurluğunu tercih etmektedir. Öte yandan, kamu ve 

özel sektörün yükseköğretim mezunu işgücü talebi yükseköğretim mezunu işgücü arzının 

gerisinde kalmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye ekonomisinin dönüşümü Türkiye’de genç 

işgücünün dönüşümünden daha yavaş gerçekleşmektedir. Üretim hala büyük ölçüde 

geleneksel yöntemlerle yapılmakta, işgücü talebinin büyük bir kısmını ara elemanlar 

oluşturmaktadır. 

Resim 4: Yükseköğretim Alanları İtibarıyla Mezun Sayısı Artışı ve İşsizlik Oranı 

 

Kaynak: Hanehalkı İşgücü Anketi, 2009-2016. 
Not: Yatay eksen üniversite mezunu gençler (15-24 yaş) arasında 2009-2016 dönemindeki ortalama işsizlik oranını, dikey eksen ise genç işgücünde 
yükseköğrenim mezunu sayısında 2009-2016 döneminde gerçekleşen artışı mezun olunan alan itibarıyla vermektedir. Dikey ve yatay doğrular 
sırasıyla yükseköğrenim mezunu gençler arasındaki 2009-2016 yılları arasında ortalama işsizlik oranını ve yükseköğrenim mezunu gençlerin 
sayısında 2009-2016 döneminde gerçekleşen artış oranını göstermektedir. Sağlık bilimleri ve hukuk alanlarındaki mezun sayısındaki artış daha 
yüksek olup görsel sunum açısından daha düşük tutulmuştur. 

                                                 
3
 2017 yılının Aralık ayı itibarıyla 754 meslek için standartlar belirlenmiştir. Detaylı bilgi için bakınız 

https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2&Itemid=432. 
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Son yıllarda ülkemizde eğitime yapılan yoğun yatırımlar sonucunda yükseköğretim 

mezunu gençlerin sayısında hızlı bir artış yaşanmıştır. Eğitime yapılan yatırımlar uzun 

dönemde yüksek büyüme ve istihdam artışlarının sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır. 

Bununla birlikte, yükseköğretim kurumlarının kontenjan kompozisyonunun işgücü piyasasının 

talepleriyle uyumlu olmaması yükseköğretim mezunları arasında işsizlik oranlarının yüksek 

olmasının nedenlerinden birisidir.4 İşgücü piyasasında yeterli talebi olmayan alanlardan 

mezun olan gençler, lise ve alt düzeyde becerilerin yeterli olduğu pozisyonlara, ücret ya da 

çalışma koşullarını beğenmedikleri için başvurmayabilirler. Bu nedenle yükseköğretimdeki 

alan kompozisyonunun işgücü piyasası talebine uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Son 

dönemde yükseköğretim mezunu gençlerde gözlenen yüksek oranlı artışlar alanlar itibarıyla 

Resim 4’te incelenmektedir. Resimde II numaralı bölgede yer alan sosyal bilimler ve sosyal 

hizmetler gibi alanlarda işsizlik oranları ortalamadan yüksek iken mezun sayısında 

ortalamanın üzerinde artış gerçekleşmiştir. Söz konusu alanlarda kontenjan artış hızının 

kontrol altında tutulması genç işsizlik açısından olumlu olacaktır. Öte yandan, III numaralı 

bölgede yer alan bilgisayar gibi alanlarda mezun olan gençlerin artış oranı ortalamanın 

altında gerçekleşmiştir. Bu alanlarda işsizlik oranının ortalamanın altında olması, 

kontenjanların göreli olarak artırılabileceğine işaret etmektedir. Lise mezunu gençlerin işgücü 

talebinin yüksek olduğu mesleklerin eğitimini veren yüksekokul bölümlerine yönlendirilmesi 

için, mesleklerin iş piyasasındaki durumlarının kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. 

Ayrıca, İŞKUR eğitimden iş hayatına geçişte sorunlar yaşayan yükseköğretim mezunlarının 

eğitimlerine uygun iş bulmalarını kolaylaştıracak programları etkinleştirmelidir.  

2016 yılı İŞKUR istatistiklerine göre temininde güçlük çekilen mesleklerde en önemli 

pay, lisans eğitimi gerektirmeyen, sanatkârlar ve ilgili mesleklerde çalışanlar grubudur. Öte 

yandan genç işsizlerin önemli bir kısmının meslek lisesi mezunu olduğu görülmektedir. Bu 

paradoksal sorununun oluşmasında ve devam etmesinde birkaç etken rol oynamaktadır. 

Gençlerin edindikleri meslekî ve teknik lise eğitimleri tek başına iş dünyasında değer 

görmemektedir (Torun ve Tümen, 2017). Alınan eğitimin kazandırdığı nitelikler ile işgücü 

piyasasının talep ettiği niteliklerin örtüşmesi önem arz etmektedir. Diğer bir ifade ile işgücü 

arzı ve işgücü talebinin uyumlu olması gerekmektedir. Lisans altı düzeylerdeki eğitimin halen 

işgücü piyasasına geçişte en önemli kademe olduğu dikkate alınmalı ve bu seviyedeki 

                                                 
4
 Mezun olunan alanların işgücü piyasasına uyumsuzluğu istihdam edilenlerin mesleklerinin eğitim aldıkları alanlardan 

farklılaşması sorununa da neden olmaktadır. OECD’nin 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan Yetişkin Becerileri Araştırması’na göre 
Türkiye’de çalışanların yüzde 44’ü eğitim aldıkları alanın dışında istihdam edilmektedir. Aynı oran OECD genelinde de yüzde 40 
gibi yüksek bir seviyededir. 
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eğitimin kalitesi iyileştirilmelidir. Çıraklık ve iş tecrübesi ile birleştirilmiş bir meslek lisesi 

eğitiminin iş dünyası tarafından beklendiği ve meslek lisesi mezunlarının istihdam oranını 

önemli ölçüde artıracağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, 2017 yılında zorunlu eğitim 

kapsamına alınarak, çıraklık eğitimi gören gençlerin çalışma hayatına geçişleri 

kolaylaştırılmıştır. Bu politikanın genç işsizlikle mücadelede yararlı olması beklenmektedir. 

Özel sektörden gelen işgücü talebine rağmen genç işsizlik oranlarının yüksek 

olmasının bir sebebi de genel lise ve meslek lisesi mezunu gençlerin emek-yoğun işleri tercih 

etmemeleridir. Bu noktada gençlerin seçiciliklerinin zaman zaman beşeri sermayeleri ile 

uyumlu olmadığı görülmektedir. Gençlerin ve ailelerinin zorlaşan işgücü piyasası hakkında 

daha fazla bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bazı dönemlerde gençlerin beşeri sermayelerinin 

altındaki işleri kabul etmelerinin de iş tecrübesi eksikliğini telafi etmesi ve kariyere bir 

başlangıç olması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. İktisat yazınında uzun süreli 

işsizliğin iş piyasası performansında  kalıcı negatif etkileri olduğu yönünde bulgular mevcuttur 

(Mroz ve Savage, 2006; Nichols vd., 2013). Ayrıca Türkiye iş piyasasında iş tecrübesi ve 

ücret arasında pozitif bağıntı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Aldan ve Gürcihan 

Yüncüler, 2017). Ancak, ücretlerin deneyimle birlikte artmadığı mesleklerde veya meslekler 

arası geçişin zor olduğu dönemlerde gençlerin beceri ve eğitimlerine uygun iş aramaya daha 

fazla zaman ayırmaları rasyonel bir davranış olabilir.  

3.2. Eğitimden İstihdama Geçiş 

İşgücü arz ve talep uyumsuzluğunun yanında gençler genel anlamda eğitimden işgücü 

piyasasına geçişte zorluk çekmektedirler. TÜİK Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişleri 

Araştırması’na göre 15-34 yaş grubundaki çalışan bireylerin yüzde 47’sinin eğitim sonrası 

uzun süreli çalışmaya başlamaları bir yıldan fazla sürmüştür. Meslek lisesi ve yükseköğretim 

mezunları arasında bu oran yüzde 33, genel lise mezunları ve daha az eğitimli bireyler 

arasında ise yüzde 58’dir. Gençlerin henüz kariyerlerinin başında uzun süre işsiz kalmaları 

beşeri sermayelerinin ve becerilerinin zamanla erimesine, tecrübe kazanmalarının 

gecikmesine ve ömür boyu daha az kazanmalarına sebep olmaktadır. Bu anlamda ilk 

istihdamın çok uzun süreler sonunda gerçekleşmesinin önüne geçilmeli, gençlerin bir an 

önce niteliklerine uygun bir işte istihdam edilmeleri teşvik edilmelidir. Formel eğitimin yanı 

sıra, aktif istihdam politikaları kapsamında verilen kursların niteliği iyileştirilerek gençlerin 

kendilerine uygun iş bulabilmeleri kolaylaştırılmalıdır. 
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Bu anlamda meslekî eğitimin ve yükseköğretimin niceliği ile birlikte niteliğinin de 

artırılması ve bu alanlarda eğitim gören gençlerin bir yandan iş tecrübesi edinmeleri önem 

taşımaktadır. Ayrıca gençlerin ve ailelerinin sanayide ve genel olarak özel sektördeki iş 

olanakları hakkında daha fazla bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Tablo 4, 15-34 yaş 

grubundaki gençlerin son eğitimleri süresince çalışıp çalışmadıklarını ve mevcut istihdam 

durumlarını göstermektedir. Son eğitimleri süresince çalışma deneyimi olmayan bireylerin 

istihdam oranı eğitim hayatlarında bir şekilde iş tecrübesi edinen gençlere göre daha düşük, 

işsizlik oranları ise daha yüksektir. Bu çerçevede, özellikle üniversite öğrencilerinin yarı 

zamanlı çalışma ve staj olanaklarının geliştirilmesi, gençlerin eğitim sonrasında işgücü 

piyasasında karşılaşacakları zorlukları azaltacaktır. 

Tablo 4: Fertlerin En Son Tamamladıkları Eğitim Süresince Çalışma Deneyimi ve Mevcut İşgücü Durumu 

Çalışma deneyimi  

Kurumsal 
olmayan  
nüfus

(1)
 

İşgücüne 
dâhil 

olmayan İşgücü İstihdam İşsiz 

İşgücüne 
katılma 
 oranı 

İstihdam  
oranı 

İşsizlik 
oranı 

Toplam 22 243 9 254 12 989 11 266 1 723 58.4 50.6 13.3 
Hem ücretli hem 
ücretsiz çalışma 
deneyimi 

1 215 218 997 870 127 82.1 71.6 12.7 

Sadece ücretli 
çalışma deneyimi 

4 089 858 3 231 2 832 399 79.0 69.3 12.3 

Sadece ücretsiz 
çalışma deneyimi 

2 693 743 1 950 1 733 217 72.4 64.4 11.1 

Çalışma deneyimi 
yok 

14 247 7 435 6 812 5 832 980 47.8 40.9 14.4 

Kaynak: TÜİK Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırma Sonuçları 2016. 
(1) Okuryazar olmayanlar ve bir okul bitirmeyenler hariç. 

3.3. Genç İstihdamına Yönelik Teşvikler 

Türkiye’de kayıt dışı istihdam gençler ve kadınlar arasında daha yaygındır. İşgücü 

piyasası düzenlemelerinin görece katı olması özellikle gençlerin kayıtlı istihdama geçişlerini 

zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte kayıt dışılığın yaygın olması, ekonomik büyümenin olduğu 

dönemlerde gençlerin daha hızlı istihdama katılmasına, daralma dönemlerinde ise hızla işten 

çıkarılmalarına sebep olmaktadır. Benzer şekilde, Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki sayısının 

artmasının özellikle geleneksel olarak kayıt dışı işlerde daha çok çalışan genç ve kadınları 

etkilediği saptanmıştır (Bağır, 2016; Ceritoğlu vd., 2017). Gençlerin kayıtlı istihdama 

geçişlerini kolaylaştıracak düzenlemeler bu tür konjonktürel dalgalanmalarda genç işsizliğin 

hızlı artmasına engel olabilecektir. 
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İşgücü piyasasında dezavantajlı grupların işgücü maliyetlerini düşürücü yönde verilen 

teşvikler, genç istihdamını, özellikle kayıtlı istihdamı artırabilir. Nitekim Balkan vd. (2014) 

2008 Finansal Krizi sırasında Türkiye’de genç ve kadınların istihdamına yönelik uygulanan 

teşvik programının işgücü piyasasında kısmen etkili olduğunu bulmuştur. Ayrıca Betcherman 

vd. (2010) 2004 yılındaki istihdam teşviklerinin kayıtlı istihdamı olumlu etkilediğini ampirik 

olarak göstermektedir. Son dönemde genç işsizlikteki artışta üniversite mezunu kadınların 

katkısının yüksekliği dikkate alındığında, bu gruba yönelik bir teşvik mekanizmasının genç 

işsizliği düşürücü etkide bulunacağı öngörülebilir. İstihdam teşviklerinin genç işsizliği 

düşürmenin yanı sıra yararlanan firmaların performansına da olumlu katkı yaptığı yönünde 

bulgular mevcuttur (Saez vd. 2017). İstihdam teşvikleri ile birlikte iş arama süreçlerini 

kolaylaştırıcı uygulamalar özellikle işgücü piyasasına yeni girmiş gençlerin istihdam 

edilmelerini kolaylaştırabilir. Ayrıca, yarı zamanlı çalışma imkânının teşviklerle birlikte kamu 

ve özel sektörde yaygınlaştırılması, genç kadınların işgücüne katılımını artırabilir. Yarı 

zamanlı çalışmanın kısa vadede işsizlik oranını hangi yönde etkileyeceği net olmamakla 

birlikte kadınların işgücüne katılımını ve istihdam oranını artırması beklenmektedir (Del Boca, 

2002). Son olarak, kadın istihdamının yoğun olduğu sektörlerde istihdamın artması kısa 

vadede genç kadın işsizliğinin artmasını önleyecektir. Uzun vadede ise, kadınların 

çalışmasını ve çalıştığı sektörleri kısıtlayan sosyal kısıtların yumuşaması, kadın işsizliğinin 

azaltılması için önem arz etmektedir (Dünya Bankası, 2014). 

4. Sonuç 

Ekonomik büyüme ve kalkınma ancak verimliliği yüksek sektörlerde nitelikli işgücünün 

istihdam edilmesi ile gerçekleşebilir. Demografik olarak altın çağını yaşayan Türkiye’de 

gençlerin işgücüne katılımlarının ve istihdam oranlarının son yıllarda artması Türkiye 

ekonomisi için olumlu bir gelişmedir. Artan genç işgücü arzının niteliklerinin işgücü talebi ile 

uyumlu olmaması ve işçi-işveren eşleştirmelerindeki zorluklar gençler arasındaki işsizlik 

oranının yüksek olmasına sebep olmaktadır. Türkiye’deki genç işgücünün yapısının hangi 

yönde değiştiğinin bilinmesi, artan işgücü arzının işgücü talebiyle eşleştirilebilmesi ve bunun 

Türkiye ekonomisi için bir fırsata dönüştürülmesi için elzemdir. Bu çalışmada yükseköğretim 

mezunlarının ve 20-24 yaş grubundaki kadınların genç işgücündeki payının belirgin bir 

şekilde arttığı gösterilmiştir. Bu tespitlerin genç işsizlik oranlarını azaltmayı hedefleyen 

politikaların tasarımında faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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