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GĠRĠġ

ÇalıĢma kavramı, genel olarak insanların ihtiyaçlarını giderebilmek ve
yaĢamlarını sürdürebilmek amacıyla ortaya koyduğu çaba olarak tanımlanmaktadır. Ġlk
çağlarda insanlar, ihtiyaçlarını çoğunlukla köle emeğiyle karĢıladıklarından çalıĢma,
yalnızca kölelere özgü bir faaliyet olarak algılanmaktaydı. Ancak özellikle Sanayi
Devrimi ile birlikte modern çalıĢma ve iĢ kavramlarının oluĢmasıyla birlikte geçmiĢte
hâkim olan geçimlik ve aile içi çalıĢma, yerini piyasa için üretim ve ücret karĢılığında
çalıĢma yaklaĢımına bırakmıĢtır. Böylece değiĢen ekonomik ve sosyal koĢullar
doğrultusunda çalıĢma, sadece toplumsal bakıĢ açısından değil aynı zamanda amacı ve
Ģekli açısından da büyük değiĢimlere uğramıĢtır. Nitekim günümüzde belirli bir iĢ
kapsamında çalıĢma, sadece bireyin, ailesinin ve gelecek nesillerin gelirini, yaĢam
koĢullarını ve toplumsal statüsünü değil aynı zamanda toplumun bugününü ve
geleceğini etkileyen önemli bir unsur olarak değerlenmiĢtir.
Günümüzde pek çok ülkede ücretli bir iĢte çalıĢmalarından bağımsız olarak
insanların, çeĢitli sosyal yardımlarla desteklenerek toplam üretimden ve refahtan pay
almaları sağlanmaktadır. Ancak sadece toplam üretimden ve refahtan pay almanın
ötesinde bireyin çalıĢarak toplam üretime katkıda bulunması ve karĢılığında gelir elde
etmesi yoluyla üretimden ve refahtan pay almasının, yine pek çok ülkede temel bir
yaklaĢım olduğu görülebilmektedir. Kısacası üretimde ve refahın bölüĢümünde temel
unsurunun istihdam olduğu söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında bireyin iĢ aradığı halde
çalıĢacak bir iĢ bulamaması durumu olarak tanımlanan iĢsizlik; bireysel, toplumsal ve
ekonomik açıdan pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Emek arz eden bireyin
çalıĢarak üretim sürecine katılması olarak tanımlanabilen istihdam ise günümüzde
bireyin üretime katılmasının ötesinde topluma entegre olabilmesi ve yoksulluk riskinden
sürdürülebilir Ģekilde kurtulabilmesi için en önemli unsur olarak değerlendirilmektedir.
Bu doğrultuda istihdamın artırılması ve iĢsizliğin azaltılması, ekonomik ve sosyal
hedeflerin baĢında gelmektedir.
Diğer taraftan iĢsizliğe neden olan pek çok faktör bulunmakla birlikte özellikle
gençlik döneminde yaĢanacak bir iĢsizlik, bireyi hayatı boyunca etkileyebilecek
olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Bir gencin mezuniyet sonrası uzun süre iĢ
1

bulamaması veya ekonomik kriz durumunda iĢten çıkarılması, baĢta toplumdan
uzaklaĢma, istihdam konusunda umudunu kaybetme ve niteliklerinin yitimi olmak üzere
istenmeyen sonuçlara yol açabilecektir. Bununla birlikte pek çok ülkede genç iĢsizliği
oranı, genel iĢsizlik oranının yaklaĢık iki katı oranında seyretmektedir. Bu nedenlerle
sonuçları ve boyutu açısından değerlendirildiğinde genel iĢsizliğin ötesinde genç
iĢsizliği, bugün ulusal ve uluslararası platformlarda ciddi ve yoğun tartıĢmalara konu
olmaktadır.
ĠĢsizliğe ve genç iĢsizliğine iliĢkin tartıĢmaların yanı sıra değiĢen ve geliĢen
ekonomik ve sosyal koĢullar ile yasal çerçeve doğrultusunda iĢgücü piyasasında görece
yeni kavramlar ortaya çıkmaktadır. Bu kavramlardan biri de gençlerin sosyal ve iĢgücü
piyasasındaki durumlarını tanımlamaya yönelik ortaya çıkmıĢ olan eğitimde ve
istihdamda yer almayan gençler (young people not in education, employment or training
– NEET) kavramıdır.
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler, uluslararası kuruluĢların ve pek
çok ülkenin iĢgücü piyasasına iliĢkin gündemlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca
son yıllarda uluslararası karĢılaĢtırmalarda sıklıkla kullanılmakta ve çözümüne yönelik
politikalar geliĢtirilmektedir. Ancak diğer taraftan kavramın kapsamının geniĢ olması ve
tanımının ülkeler ve uluslararası kuruluĢlar açısından farklılaĢması, kavrama yönelik
temel eleĢtirileri oluĢturmaktadır.
Bu çalıĢmanın temel amacı; eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler
kavramının ve kapsamının ortaya koyularak kavramın anlaĢılmasına ve ülkemiz
gündemine girmesine katkı sağlamak ve Avrupa Birliği’nde sorunun çözümüne yönelik
hayata geçirilen bütüncül ve kapsamlı bir reform olan Gençlik Garanti Programı (Youth
Guarantee) ve ülke uygulamalarını değerlendirerek ülkemiz için önerilere ulaĢmaktır.
Bu çalıĢmada ilgili akademik yazının yanı sıra Avrupa Birliği’nin ve uluslararası
kuruluĢların yayınları, raporları ve istatistikleri kullanılarak eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençler kavramı, bu gençlerin çeĢitli değiĢkenler açısından durumları ve
politika tedbirleri betimlenmeye çalıĢılmaktadır.
Dört ana bölümden oluĢan bu çalıĢmanın kavramsal çerçeveyi oluĢturan birinci
bölümünde iĢgücü, iĢgücü piyasası, istihdam ve iĢsizlik gibi iĢgücü piyasasının temel
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kavramları ele alınmaktadır. Böylece çalıĢmada değinilen kavramların anlaĢılması ve
ortak bir bakıĢ açısı oluĢturulması amaçlanmaktadır.
ÇalıĢmanın ikinci bölümünde genç iĢsizliği ve etkileri ele alınarak son 30 yılda
geliĢen bir kavram olarak eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler kavramı
açıklanmaktadır. Böylece genç iĢsizliğinin ötesinde eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençler kavramının tanımlanması, etki eden faktörlerin ele alınması ve iĢgücü piyasası
açısından öneminin anlaĢılması hedeflenmektedir. Bu çalıĢmada eğitimde ve istihdamda
yer almayan gençler ile bu gençlere yönelik politikalar daha çok iĢgücü piyasası
açısından ele alınmaktadır.
ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki mevcut durumları çeĢitli değiĢkenler açısından ortaya
koyulmaya çalıĢılarak sorunun çözümüne yönelik Avrupa Birliği düzeyinde ulusal
öncelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda uygulanan Gençlik Garanti Programı ile örnek
ülke planları ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Bu bölümde Avrupa Birliği’nde
sorunun ve boyutlarının anlaĢılması ve sorunun çözümünü doğrudan hedefleyen
programların değerlendirilebilmesi amaçlanmaktadır.
ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde ise eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençlerin ülkemizdeki durumları çeĢitli değiĢkenler açısından ortaya koyularak
ülkemizde gençlere yönelik iĢgücü piyasası uygulamaları değerlendirilmektedir. Ayrıca
ulusal üst politika belgelerinden Onuncu Kalkınma Planı ve Ulusal Ġstihdam Stratejisi
ile Türkiye ĠĢ Kurumu’nun stratejik belgeleri ve uyguladığı programlar, eğitimde ve
istihdamda yer almayan gençler açısından ele alınarak değerlendirilmektedir.
ÇalıĢmanın sonuç ve öneriler bölümünde ise genel değerlendirmelere yer
verilerek incelenen Gençlik Garanti Programı ülke planları çerçevesinde ülkemiz ve
Türkiye ĠĢ Kurumu için Türkiye Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planı
Önerisi yer almaktadır.
Bu çalıĢmanın genel hedefi ise eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler
kavramının ülkemizde gündeme gelmesine, sorunun politika üreten ve uygulayan
kurumlar nezdinde ele alınmasına ve Avrupa Birliği’ndeki örnek uygulamalar
doğrultusunda sorunun çözümüne yönelik politikaların geliĢtirilebilmesine katkı
sağlamaktır.
3

BĠRĠNCĠ BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR

1.1

ĠġGÜCÜ VE ĠġGÜCÜ PĠYASASI
Çalışma çağındaki nüfus, bir ülkenin 15 – 65 yaĢ aralığındaki nüfusudur.

ÇalıĢma çağındaki nüfus, çalıĢma isteğinde olanlar ile çalıĢma isteğinde olmayanlar
veya çalıĢamayacak durumda olanları kapsamaktadır.1 ÇalıĢma çağındaki nüfusu ifade
ederken belirli bir yaĢ aralığı kullanılmaktadır. Zorunlu temel eğitimin tamamlandığı
yaĢ ile yasal emeklilik yaĢı arası, çalıĢma çağındaki nüfusun yaĢ aralığını oluĢturmakta
olup genelde 15 – 64 yaĢ aralığını kapsamaktadır. 2 Kavramın kapsadığı yaĢ aralığı
ülkelere ve çeĢitli kaynaklara göre farklılık arz etse de Uluslararası ÇalıĢma Örgütü’ne
(ILO) göre çalıĢma çağındaki nüfusu oluĢturan yaĢ aralığının alt ve üst limitlerine
iliĢkin iki temel ilke bulunmaktadır. Buna göre; alt yaĢ sınırı, ülkelerin yasal asgari
çalıĢma yaĢı veya zorunlu temel eğitimin tamamlandığı yaĢ dikkate alınarak; üst yaĢ
sınırı ise yetiĢkin nüfusun çalıĢma faaliyetlerini kapsarken istihdamdan emekliliğe geçiĢ
süreci dikkate alınarak belirlenmelidir.3
Böylece çalıĢma çağındaki nüfusun, çok geniĢ bir grubu tanımladığı söylenebilir.
Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise yurt, huzurevi, hastane, kıĢla,
hapishane gibi yerlerde ikamet edenlerin çalıĢma çağındaki nüfustan çıkarılarak elde
edilmektedir. 4 Kurumsal olmayan çalıĢma çağındaki nüfus, ayrıca aktif nüfus veya
iktisaden faal nüfus olarak da adlandırılmaktadır.5
Ülkelerin çalıĢma hayatına dair ulusal istatistik sistemlerinin, ilkesel olarak
nüfusun tüm çalıĢma faaliyetlerini kapsamasına rağmen farklı politika ihtiyaçlarının
1

Ceylan-Ataman, Berrin; ÇalıĢma Ekonomisi Teori ve Politikalar, Ġmaj Yayınevi, 1. Baskı, Ankara
2014, s. 20
2
Gündoğan, Naci; Biçerli, Kemal; ÇalıĢma Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2946, 2.
Baskı, EskiĢehir 2013, s. 7
3
ILO; Resolution Concerning Statistics of Work, Employment and Labour Underutilization,
Geneva, 2013a, s.13
4
TÜĠK ĠĢgücü Ġstatistikleri Metaveri Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (02.10.2015)
5
IĢığıçok, Özlem; Ġstihdam ve ĠĢsizlik, Dora Yayınevi, 2. Baskı, Bursa 2014a, s.24
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karĢılanabilmesi amacıyla çalıĢma çağındaki nüfus içerisinden farklı istatistiklerin ve
kavramların oluĢturulması gerekmektedir. 6 Nitekim çalıĢma ekonomisi açısından da
çalıĢma çağındaki nüfus içerisinden iĢgücü kavramı önem arz etmektedir.7
İşgücü, bir ülkedeki emek arzının insan sayısı yönünden ifadesi veya nüfusun
ekonomik faaliyetlere katılan bölümüdür.8 Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından
yapılan

tanıma

oluĢmaktadır.

9

göre

iĢgücü,

istihdam

edilenler

ile

iĢsizlerin

toplamından

ILO tarafından düzenlenen 19. Uluslararası ĠĢgücü Ġstatistikçileri

Konferansının karar/bildiri metninde yer aldığı üzere iĢgücü kavramı, ücret veya kar
karĢılığında mal veya hizmet üretimi için emek arzını ifade etmekte ve istihdam
edilenler ile iĢsizlerin toplamından oluĢmaktadır. 10 15 – 65 yaĢ arasındaki istihdam
edilenler ve iĢsizlerin yanı sıra 15 yaĢın altında olup da çalıĢan çocuklar ile 65 yaĢın
üzerinde olup çalıĢan yaĢlı nüfus da iĢgücüne dâhildir. Bu doğrultuda iĢgücünün, toplam
nüfus içerisinde çalıĢma arzusunda ve çalıĢabilir durumda olan kesim olduğu
söylenebilir.11
ĠĢgücü tanımından da anlaĢılacağı üzere, çalıĢma çağındaki nüfusun tamamı
iĢgücüne dâhil değildir. İşgücüne dâhil olmayanlar, ILO tarafından aĢağıdaki Ģekilde
gruplandırılmaktadır:12
1. ĠĢ aradığı halde iĢe baĢlamaya hazır olmayanlar,
2. ĠĢ aramayan ancak iĢe baĢlamaya hazır olduğunu bildirenler,
3. ĠĢ aramayan, iĢe baĢlamaya hazır olmayan ancak istihdam edilmek isteyenler,
4. ĠĢ aramayan, iĢe baĢlamaya hazır olmayan ve istihdam edilme arzusunda
olmayanlar.
Bununla birlikte iĢ aramamanın, iĢe baĢlamaya hazır olmamanın veya istihdam
edilmek istememenin nedenleri, ILO tarafından Ģu Ģekilde sayılmaktadır: hastalık,
engellilik veya eğitim gibi kiĢisel nedenler; çocuk bakım yükümlülüğü veya ailenin,
bireyin çalıĢmasını istememesi gibi ailevi nedenler; bireyin iĢ bulma konusunda
6

ILO; 2013a, s.13
Ceylan-Ataman, a.g.e., s.20
8
Gündoğan; Biçerli, a.g.e., s. 8
9
TÜĠK ĠĢgücü Ġstatistikleri Metaveri Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (02.10.2015)
10
ILO; 2013a, s. 3
11
IĢığıçok, 2014a, s.25
12
ILO; 2013a, s. 16
7
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olumsuz deneyimleri, beceri veya tecrübe eksikliği gibi iĢgücü piyasası ile ilgili
nedenler; istihdam hizmetlerine ve diğer hizmetlere eriĢim güçlüğü veya ulaĢım
imkânlarındaki yetersizlikler gibi altyapısal nedenler ile sosyal dıĢlanma.13
TÜĠK’e göre iĢgücüne dâhil olamayanlar ise;14
1. ÇeĢitli nedenlerle iĢ aramayan ancak çalıĢmaya hazır olduğunu belirtenler,
2. Mevsimlik çalıĢma nedeniyle iĢ aramayanlar,
3. Ev iĢleri ile meĢgul olmaları nedeniyle iĢ aramayanlar,
4. Eğitim/öğretime devam nedeniyle iĢ aramayanlar,
5. Emekliler,
6. Herhangi bir engellilik durumu, hastalık veya yaĢlılık nedeniyle çalıĢamaz
halde olanlar ve
7. ÇeĢitli nedenlerle iĢ aramayan ve iĢbaĢı yapmaya hazır olmayanlardır.
Ayrıca iĢgücüne dâhil olmayanlar, ILO tarafından ekonomik olarak aktif
olmayanlar olarak da tanımlanmaktadır.15
Ekonomi ve istihdam politikalarının belirlenmesinde önemli kavramlardan biri
de iĢgücüne katılma oranıdır. İşgücüne katılma oranı (İKO); iĢgücünün, kurumsal
olmayan çalıĢma çağındaki nüfus (aktif nüfus) içerisindeki oranıdır. Bu oranın artması,
üretim faaliyetlerine katılan nüfusun artması anlamına gelmektedir. Bununla birlikte bir
ülkedeki ücret yapısı, çalıĢma koĢulları, eğitim durumu, toplumsal cinsiyet rolleri,
kentleĢme ve bölgesel farklılıklar iĢgücüne katılma oranı üzerinde etkili olan
faktörlerdir. 16 Ekonomik faaliyet oranı veya ekonomik aktivite oranı olarak da
adlandırılan iĢgücüne katılma oranı; kurumsal olmayan çalıĢma çağındaki nüfusun,
üretim faaliyetleri veya ekonomik faaliyetler içindeki ağırlığını ve bir baĢka deyiĢle
bireylerin iĢgücü piyasası ile ne derece bağlantı içinde olduğunu göstermektedir.17
İşgücü piyasası ise çalıĢma gücü ve isteğinde olanların oluĢturduğu iĢgücü arzı
ile mal veya hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirmeye çalıĢan
13

ILO; 2013a, s. 16
TÜĠK ĠĢgücü Ġstatistikleri Metaveri Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (02.10.2015)
15
ILOSTAT Database Definitions,
https://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/conceptsdefinitions?_afrLoop=194926884835835#
%40%3F_afrLoop%3D194926884835835%26_adf.ctrl-state%3Dm3s2fmbg8_21 (05.02.2016)
16
Gündoğan; Biçerli, a.g.e., s. 12
17
Biçerli, M. Kemal; ÇalıĢma Ekonomisi; Beta Yayınları, 8. Baskı, Ġstanbul 2014, s. 53,57
14
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giriĢimcilerin/iĢverenlerin oluĢturduğu iĢgücü talebinin bir araya geldiği piyasadır.
Geçimini sağlamak üzere ücret karĢılığında bireyin iĢgücü arz etmesi ve kâr elde etmek
amacıyla iĢverenin de iĢgücünü talep etmesi, iĢgücü piyasasının oluĢumuna etki eden
temel ve iradi faktörlerdir.18
ÇalıĢanlar, iĢverenler ve devlet, iĢgücü piyasasının üç temel aktörünü
oluĢturmaktadır. Emek arz edenler; çalıĢıp çalıĢmama, çalıĢma süresi ve beceri edinme
gibi kararlar doğrultusunda en iyi iĢi bularak refahını maksimize etme çabasındadır. Bir
diğer aktör olan iĢverenler, hangi niteliklerde ve ne kadar iĢgücü talep edeceği ve
çalıĢma koĢullarını nasıl oluĢturacağına dair kararlar doğrultusunda kârını maksimize
etmeye çalıĢmaktadır. Devlet ise iĢgücü piyasasına iliĢkin düzenlemeleri ile iĢgücü arz
ve talebini oluĢturan bu aktörlerin kararlarını etkilemekte ve iĢgücü piyasasını oluĢturan
tüm aktörlere karĢılıklı hak ve yükümlülükler getirmektedir.19
1.2

ĠSTĠHDAM
İstihdam, Türk Dil Kurumu’na göre bir görevde veya iĢte kullanmak20 anlamına

gelmekle birlikte istihdam kavramı, dar ve geniĢ anlamda olmak üzere iki Ģekilde ele
alınmaktadır.
Geniş anlamda istihdam, bütün üretim faktörlerinin üretim sürecinde
kullanılmasıdır. Dar anlamda istihdam ise üretim faktörlerinden sadece emeğin üretim
sürecinde kullanılmasını ifade eder ki kavramın kullanımı ile anlatılmak istenen genelde
dar anlamıyla istihdamdır. Ġstihdam kavramı; emeğin üretime katılmasıyla üretilen mal
veya hizmet artıĢını ifade ederken bireyin üretime katılmasının karĢılığı olarak gelir ve
saygınlık unsurları ile bir süreci ve sürekliliği ifade eden devamlılık unsurunu da içinde
barındırmaktadır.21 Ġstihdamın gelir sağlama unsuru ayrıca, istihdam kavramı ile genel
bir faaliyete iliĢkin çaba olan, ücret veya kâr benzeri bir karĢılığı olmayan çalıĢma
kavramı arasındaki farkı oluĢturmaktadır.22

18

Özay, Mehmet; Kılıç, Cem; ÇalıĢma Ekonomisi Teorisi, Gazi Kitapevi, 1. Baskı, Ankara 2009, s. 10
Borjas, George J.; ÇalıĢma Ekonomisi, Dora Yayıncılık, 6. Baskı, Bursa 2015, s.3-6
20
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük; “Ġstihdam” maddesi
21
IĢığıçok, Özlem; Temel Sosyal Politika Sorunları, Sosyal Politika, Der. Aysen Tokol, Yusuf Alper,
Dora Yayınevi, 5. Baskı, Bursa 2014b, s.123
22
Gündoğan; Biçerli, a.g.e., s. 9
19
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TÜĠK’e göre ise kurumsal olmayan çalıĢma çağındaki nüfus içerisindeki;
1. Yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi
olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan
kişiler ile
2. İşi ile bağlantısı devam ettiği halde, referans dönemi içinde çeşitli nedenlerle
işinin başında olmasa da kendi hesabına çalışanlar ve işverenler istihdamda
kabul edilmektedir.23
Tam istihdam ise geçerli ücret düzeyine razı olarak çalıĢmak isteyen herkesin iĢ
bulabildiği durumu tanımlamaktadır. 24 Ancak tam istihdam, teorik bir kavram olup
ekonomiler için varılması istenen bir hedef niteliğindedir. Zira bir ekonomide her
zaman çeĢitli sebeplerle belirli düzeylerde iĢsizlik görülebilmektedir.
ĠĢgücü piyasasına iliĢkin temel göstergelerden biri de istihdam oranıdır.
İstihdam oranı; istihdam edilenlerin, kurumsal olmayan çalıĢma çağındaki nüfusa (aktif
nüfus) oranıdır.

25

Ġstihdam oranı, bir toplumda çalıĢmak isteyenlerin istihdam

edilebilme kapasitesini göstermesi açısından önem taĢımaktadır. Ancak, istihdam
edilenlerin, ek iĢ arayıp aramamaları veya mevcut kapasitelerinin, becerilerinin
tamamını kullanıp kullanmamaları eksik istihdam kavramını doğurmaktadır.
Zamana bağlı eksik istihdam, referans döneminde istihdamda olup daha fazla
çalıĢma isteği ve gücünde olmasına rağmen haftada 40 saatten az çalıĢma durumunu
ifade etmektedir. Yetersiz istihdam ise istihdamda olup mevcut iĢini değiĢtirmek üzere
iĢ arama veya mevcut iĢe ek olarak bir iĢ arama durumudur.26 Bir baĢka deyiĢle zamana
bağlı eksik istihdam, bireyin çalıĢma arzusunda olduğu çalıĢma süresinden daha az
süreyle çalıĢmasına; yetersiz istihdam ise bireyin çalıĢtığı iĢ dolayısıyla sahip olduğu
bilgi, beceri ve diğer beĢeri sermayesini üretim sürecinde kullanamaması nedeniyle
düĢük verimlilikte çalıĢmasına vurgu yapmaktadır. Nihayetinde eksik istihdamın,
iĢgücünün üretkenliğini ve verimliliğini olumsuz etkileyen bir sorun olduğu
söylenebilir.
23

TÜĠK ĠĢgücü Ġstatistikleri Metaveri Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (31.10.2015)
24
Aren, Sadun; Ġstihdam, Para ve Ġktisadi Politika, Ġmge Kitapevi Yayınları, 14. Baskı, Ankara 2011,
s.35
25
Gündoğan; Biçerli, a.g.e., s. 9
26
TÜĠK ĠĢgücü Ġstatistikleri Metaveri Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (31.10.2015)
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1.3

ĠġSĠZLĠK
1.3.1 Tanımı
TÜĠK’e göre “istihdamda olmayan kişilerden iş aramak için son 4 hafta içinde

iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve 2 hafta içinde işbaşı yapabilecek
durumda olan 15 ve daha yukarı yaştaki fertler işsiz” 27 olarak tanımlanmaktadır.
ILO’ya göre mevcut durumda çalıĢmayan, belirli bir zaman dilimi içerisinde iĢ
arayan ve iĢ bulduğunda iĢe baĢlamaya hazır durumda olanlar iĢsiz olarak
tanımlanmaktadır. 28 Bununla birlikte iĢsizliğin; iĢ sözleĢmesinin feshi, uzun süreli
iĢsizlik, ilk kez iĢ arama, beklentilere ve niteliklere uygun iĢ bulamama durumlarını da
kapsayan ve çeĢitli Ģekillerde ortaya çıkan geniĢ bir kavram olduğu söylenebilir. 29
Genel olarak iĢsizlik, cari ücret düzeyinde çalıĢma istek ve arzusuna sahip olarak bir iĢ
aranmasına rağmen iĢ bulamama durumudur. Makro açıdan iĢsizlik ise emek arzının,
emek talebinden fazla olması nedeniyle ortaya çıkan dengesizlik durumudur.
ĠĢsizlik, tanımı gereği bireyin iradesi dıĢında bir çalıĢmama durumunu ifade
etmektedir. Ancak günümüzde çalıĢmaya iliĢkin kararın yalnızca ücret tarafından
belirlenmediğini söylemek de mümkündür. Nitekim bireyler; eğitimleri ve yetenekleri
doğrultusunda bir iĢte ve ücret düzeyinde çalıĢmak isteyebilir ve böylece beklentilerini
karĢılayacak bir iĢ bulana kadar çalıĢmamayı tercih edebilirler. Bu yaklaĢım ise
iĢsizliğin gayri iradi çalıĢmama durumuna vurgu yapan tanımının aksine gönüllü bir
iĢsizlik durumuna iĢaret etmektedir.

30

Gerçekten günümüzde ücret ve çalıĢma

koĢullarına iliĢkin beklentilerin, kiĢilerin çalıĢma kararını ve iĢsizlik süresini etkilediği
söylenebilir. Mevcut iĢin, ücret ve diğer çalıĢma koĢullarına iliĢkin bireyin beklentilerini
karĢılamaması durumu da eksik istihdam sorununu beraberinde getirmektedir. Böylece
günümüzde iĢsizliğin, kiĢilerin beklentilerini de içerek Ģekilde daha sübjektif bir içeriğe
sahip olduğu söylenebilir.

27

TÜĠK ĠĢgücü Ġstatistikleri Metaveri Analitik Çerçeve, Kapsam, Tanımlar ve Sınıflamalar,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007, (31.10.2015)
28
ILO; 2013a, s. 10
29
IĢık Erol, Sevgi; “ĠĢsizliğin Sosyal DıĢlanma Üzerine Etkisi”, TÜHĠS ĠĢ Hukuku ve Ġktisat Dergisi,
Cilt 24, Sayı 3-4-5, Ağustos-Kasım 2012/ġubat 2013, s. 46
30
Ceylan-Ataman, Berrin; “ĠĢsizlik Sorununa Yeni YaklaĢımlar”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı 1, Ankara 1998, ss.60-61
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ĠĢsiz sayısı, bir ülkedeki iĢsizliğin Ģiddetini göstermesi açısından önemli bir
göstergedir. Ancak, iĢgücüne katılanların sayısındaki artıĢla birlikte iĢsiz sayısı da
artabilmektedir. Bir ülkedeki iĢsizliğin ölçülebilmesi ve ülkelerarası karĢılaĢtırmaların
mümkün olabilmesi için iĢsizlik oranı kullanılmaktadır. İşsizlik oranı, iĢsizlerin iĢgücü
içerisindeki oranı olarak tanımlanmakta olup temel makroekonomik göstergelerden
biridir.31
Diğer taraftan cari ücret düzeyinden çalıĢmak isteyen herkesin istihdam
edilebildiği durumu tanımlayan tam istihdam gerçek hayatta karĢılaĢılabilen bir durum
değildir. Doğal işsizlik oranı, geçici ve dönemsel sebepler veya iĢgücü piyasasının
yapısal sorunları nedeniyle ortadan kaldırılamayan ve her ekonomide %3 – 5 civarında
görülebilecek olan iĢsizliktir.

32

Doğal iĢsizlik oranı, her ülkenin kendi iĢgücü

piyasasının yapısı, özellikleri ve iĢleyiĢi içerisinde farklı değer almaktadır. Bu nedenle
her ülke için geçerli olabilecek bir doğal iĢsizlik oranından bahsetmek mümkün
değildir.33
1.3.2 Türleri
ĠĢsizliğin,

kendisini

ortaya

çıkaran

nedenler

açısından

çeĢitli

türleri

bulunmaktadır. ĠĢsizlik türleri; geçici, yapısal ve konjonktürel olmak üzere üç temel
baĢlıkta sınıflandırılabilmektedir.
i. Geçici İşsizlik
ÇalıĢanların yer veya iĢ değiĢtirmelerinden kaynaklanan kısa süreli iĢsizlik
geçici iĢsizlik olarak tanımlanmaktadır. Geçici iĢsizlik, friksiyonel veya arızi iĢsizlik
olarak da adlandırılmaktadır. Geçici iĢsizliğin temel nedenleri, yeni bir iĢe baĢlayacak
olmak veya piyasadaki açık iĢler hakkında kısa sürede giderilebilecek olan bilgisizliktir.
Geçici iĢsizlik, emeğin ekonomik sektörler arasındaki hareketliliği olarak da
tanımlanabilmekte ve böylece emeğin sektörler arasında optimal dağılımı da

31

Gündoğan; Biçerli, a.g.e., s. 158
Oral, Abdurrahman Ġlhan; ġiĢman, Yener; Sosyal Politika, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No:2628,
3. Baskı, EskiĢehir 2014, s. 66
33
Özay; Kılıç; a.g.e., s. 17
32
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sağlanabilmektedir. Bir ülkenin iĢgücü piyasası düzenlemeleri, geçici iĢsizliğin süresini
ve oranını belirleyen önemli bir faktördür.34
Bir ekonomide iĢgücünün bir kısmı, meslek veya yer değiĢtirirken geçici
iĢsizlikle karĢı karĢıya kalabilir. Diğer iĢsizlik türleriyle karĢılaĢtırıldığında geçici
iĢsizliğin, kapsamı ve süresi bakımından daha kısıtlı ve engellenmesi mümkün olmayan
bir iĢsizlik türü olduğu söylenebilir.35
ii. Yapısal İşsizlik
ĠĢgücü piyasasında açık iĢler bulunmasına rağmen bunların, iĢ arayanlar
tarafından doldurulamaması yapısal iĢsizliğin göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Yapısal iĢsizliğin nedenlerinden biri, açık iĢlerin gerektirdiği nitelikler ile iĢgücünün
nitelikleri arasındaki uyumsuzluktur. Bir diğer neden ise iĢgücünün hareketliliğinin
çeĢitli sebeplerle kısıtlı olmasından kaynaklanan açık iĢler ile iĢgücünün coğrafi açıdan
uyumsuzluğudur. Yapısal iĢsizliğin üçüncü nedeni ise geliĢen teknoloji nedeniyle
istihdamda yaĢanan daralma veya bazı mesleklerin ortadan kalkmasıdır.36
Yapısal

iĢsizlik;

emek

arzının,

emek

talebindeki

değiĢiklilere

uyum

sağlayamaması sonucunda ortaya çıkan dengesizlik durumudur. Emek arzı ve talebi
arasındaki uyumsuzluk, iĢgücünün sektörel dağılımındaki değiĢiklik dolayısıyla ortaya
çıkabileceği gibi bölgesel ve coğrafi dağılım nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir. 37
Ayrıca diğer iĢsizlik türleriyle karĢılaĢtırıldığında yapısal iĢsizliğin çözümü daha zor
olmakta ve yapısal iĢsizlik daha uzun süre etkili olmaktadır. Bununla birlikte yapısal
iĢsizliğin çözümünün, kapsamlı ve bütüncül politikalar ile iĢgücü talebinde ortaya çıkan
değiĢiklikler

doğrultusunda

iĢgücünün

sektörel

söylenebilir.

38

veya

iĢgücüne
coğrafi

gerekli

becerilerin

hareketliliğinin

34

kazandırılabilmesine,

sağlanmasına

bağlı

olduğu

Gündoğan; Biçerli; a.g.e. s. 160-161
Ülgener, Sabri; Milli Gelir, Ġstihdam ve Ġktisadi Büyüme, Der Yayınları, 7. Basım, Ġstanbul 1991, s.
115
36
Biçerli; 2014, s. 448-450
37
Ceylan-Ataman; a.g.e. s. 191-193
38
Gündoğan; Biçerli; a.g.e. ss. 161-162
35
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iii. Konjonktürel İşsizlik
Devrevi veya dönemsel iĢsizlik olarak da adlandırılan konjonktürel iĢsizlik,
ekonomik faaliyetlerin dönemsel olarak daralması nedeniyle ortaya çıkan toplam talep
yetersizliği sonucunda ortaya çıkmaktadır. 39 Toplam talebin azalmasına bağlı olarak
üretimin de azalmasıyla piyasada yeterince iĢ olmamasından kaynaklanmaktadır.
Toplam talebin artırılması ve ekonominin iyileĢme sürecine girmesi ile iĢgücü
talebindeki artıĢın, ortaya çıkan bu dönemsel iĢsizliği de ortadan kaldırması
beklenebilir.40
1.3.3 Etkileri
YaĢamlarını sürdürebilmelerini sağlayacak olan geliri yalnızca çalıĢarak ve
emeğiyle elde edebilen insanlar için çalıĢma ve çalıĢma hakkı, yaĢama hakkı baĢta
olmak üzere insan haklarının bir tamamlayıcısı niteliğindedir. 41 Bu açıdan bireyin
çalıĢma arzusuna sahip olarak bir iĢ aramasına rağmen iĢ bulamaması durumu olan
iĢsizlik; toplumlar ve ekonomiler için çözülmesi gereken temel bir sorun olmasının yanı
sıra kendisinin de bireysel, toplumsal ve ekonomik açıdan pek çok sorunun kaynağı
olduğu söylenebilir.
ÇalıĢmasının karĢılığı olan ücret gelirinden baĢka geçim kaynağı olmayan birey
ve ailesi açısından iĢsizlik, en baĢta maddi sorunlar doğurmakta ve yaĢam koĢullarının
kötüleĢmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte iĢsizlik, bireyin sağlığının
bozulmasına, ümitsizliğe kapılmasına, çalıĢma alıĢkanlığını ve toplumsal değer
yargılarını, kendine güvenini ve özsaygısını kaybetmesine neden olabilmektedir. 42
ÇalıĢma hayatı dıĢına çıkmasıyla birlikte bireyin, çevresiyle ve ailesiyle iliĢkileri
bozulabilmekte,

üzerinde

toplumsal

baskı

hissetmekte,

çaresizlik

duygusu

geliĢtirebilmekte, genel sağlığında bozulma görülebilmekte, umutsuzluk, stres ve
depresyon gibi psikolojik sorunlar baĢ göstermektedir. 43 Bununla birlikte bireyin

39

Aren; a.g.e. s. 30
Gündoğan; Biçerli; a.g.e. s. 162
41
Talas, Cahit; “ÇalıĢma Hakkı ve Türkiye’deki Durum”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, Cilt 46, Sayı 1, Ankara 1991, s. 410
42
Aytaç, Serpil; Keser, AĢkın; “ĠĢsizliğin ÇalıĢan Birey Üzerindeki Etkisi: ĠĢsizlik Kaygısı”, ĠĢ, Güç
Endüstri ĠliĢkileri ve Ġnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2002
43
Yüksel, Ġhsan; “ĠĢsizlik Olgusunun Psikolojik Boyutu: Görgül Bir AraĢtırma”, Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 60, Sayı 3, Ankara 2005, s. 268-269
40
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toplumdaki konumu, iĢi ve sosyal çevresiyle ilgili iliĢkileri, yaĢam kalitesi, iĢ bulma
konusundaki ümidi ve kendine güveni de iĢsizlikten olumsuz etkilenmektedir.44
Ayrıca günümüzde iĢsizlik, ekonomik büyümenin sonuçlarından yararlanamama
ve bireyin toplumla bütünleĢmesini sağlayan haklara eriĢememesi olarak tanımlanan
sosyal dıĢlanmanın da en önemli nedenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.
Bununla birlikte ebeveynlerin yaĢadığı bir iĢsizlik durumu, çocukların da eğitim ve
sağlık gibi temel hizmetlere eriĢimlerini kısıtlayarak çocukların geleceğini de olumsuz
etkileyebilmektedir.45
Temel üretim faktörü olan emeğin tam kullanılamaması olan iĢsizlik, hem üretim
kaybına yol açmakta hem de topluma pek çok maliyet yüklemektedir. ĠĢsizlik, edinilmiĢ
becerilerin yitimine, gelir kaybına, suç oranları ve madde kullanımının artmasına neden
olarak ekonomik ve toplumsal maliyeti de beraberinde getirebilmektedir. 46 Ayrıca
iĢsizlik, bireyler açısından gelir kaybına yol açarken devlet açısından da sosyal
yardımların artmasına ve gelir vergilerinin azalmasına yol açmaktadır.47
ĠĢsizliğin

çalıĢanlar

üzerinde

de

olumsuz

etkilere

sahip

olduğu

görülebilmektedir. Nitekim iĢsizlik tehlikesi ve korkusu, çalıĢanların verimliliğini ve
genel sağlığını da olumsuz etkileyebilmektedir.48 Sağlığı bozulan çalıĢanın verimliliği
daha da düĢmekte ve nihayetinde iĢsizlik, iĢletmelere de zarar verebilmektedir.49

44

Sümer, Nebi; Solak, Nevin; Harma, Mehmet; ĠĢsiz YaĢam-ĠĢsizliğin ve ĠĢ Güvencesizliğinin Birey ve
Aile Üzerindeki Etkileri, Koç Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, Ġstanbul 2013, s. 33, 120, 122
45
IĢık Erol, Sevgi; a.g.m., ss. 46, 53
46
Biçerli, 2014, ss.427-429
47
Ġzgi, Berna Balcı; “Genç ĠĢsizliği ve Eğitim ile Olan ĠliĢkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt
11, Sayı 41, 2012, s. 296
48
Aytaç, Serpil; Keser, AĢkın; a.g.m.
49
Yüksel, Ġhsan; a.g.m., s. 260
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM
EĞĠTĠMDE VE ĠSTĠHDAMDA YER ALMAYAN GENÇLER (NEET)

2.1.

GENÇ VE GENÇ ĠġGÜCÜ
Genç ve gençlik kavramları; psikolojik, fizyolojik, sosyal ve politik açılardan

veya belirli bir yaĢ aralığı açısından farklı Ģekillerde tanımlanabilmektedir.
Gençlik; bedensel, ruhsal ve sosyal açından çocukluk ile yetiĢkinlik arasındaki
dönemdir ve bu dönemde olan kiĢiler de genç olarak adlandırılmaktadır. Bir baĢka
tanıma göre genç; belirli bir yaĢ aralığında toplumla etkileĢim içerisinde olarak duygu,
düĢünce ve davranıĢ açısından olgunlaĢma sürecinde ve kendi kararlarını verebilme
çabası içerisinde olan kiĢidir.50
Gençliğin tanımı; kültürel, kurumsal ve politik faktörler dolayısıyla ülkeden
ülkeye farklılık göstermekle birlikte genç ve gençlik kavramları ile anlatılmak istenen
genelde belli bir yaĢ aralığı içerisindeki bireylerdir. Özellikle geliĢmiĢ ülkelerde bu yaĢ
aralığının üst sınırı farklılık göstermekte ancak alt sınırı, genellikle zorunlu eğitimin
tamamlandığı yaĢa karĢılık gelmektedir. 51 Ülkemizde gençlerle ilgili istatistiklerde
TÜĠK tarafından 15 – 24 yaĢ aralığı kullanılmaktadır. 52 Ayrıca Avrupa Ġstatistik
Kurumu

(EUROSTAT)

da gençlik istatistiklerinde

15

–

24

yaĢ

aralığını

53

kullanmaktadır.

50

Buluttekin, Mehmet Burak; Türkiye‟deki Genç ĠĢsizliği Sorununun Makroekonomik Boyutları ve
“Avrupa Ġstihdam Stratejisi” Çerçevesinde Çözüm Politikalarının Belirlenmesi, Dicle Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye ve Ekonomi ABD, Maliye ve Ekonomi Programı, Yüksek Lisans
Tezi, 2008, s. 111
51
O'Higgins, Niall; Youth Unemployment and Employment Policy: A Golbal Perspective, Geneva,
International Labour Office, 2001, s.10
52
TÜĠK; Hanehalkı ĠĢgücü Ġstatistikleri 2011, Türkiye Ġstatistik Kurumu Matbaası, Ankara 2012, s.
xxii
53
EUROSTAT, Statistics Explained: Youth Unemployment, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Youth_unemployment (07.11.2015)

14

4857 sayılı ĠĢ Kanunun çalıĢma yaĢını düzenleyen 71. maddesinde ise 15 yaĢını
doldurmamıĢ çocukların çalıĢmalarının yasak olduğu ancak 14 yaĢını doldurmuĢ
çocukların geliĢimlerine ve okula devamlarına engel olmayacak Ģekilde hafif iĢlerde
çalıĢtırılabilecekleri belirtilmektedir. 54 Bu düzenleme doğrultusunda ülkemizde en
küçük yasal çalıĢma yaĢının ve genç iĢgücü kavramının alt yaĢ sınırının 15 yaĢ olduğu
söylenebilir. ĠĢgücü ve genç tanımları doğrultusunda genç işgücü ise iĢgücü içerisinde
yer alan 15 – 24 yaĢ aralığında kiĢilerden oluĢmaktadır.
Bununla birlikte ülkemizde 12 yıllık zorunlu eğitimin tamamlanma yaĢının 18 –
19 olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca birçok uluslararası kuruluĢ, okulda
kalma sürelerinin uzaması nedeniyle gençlik kavramına iliĢkin yaĢ aralığının üst sınırını
29 yaĢ olarak kabul edebilmektedir.55
Bu çalıĢmada da ulusal ve uluslararası uygulamalar doğrultusunda 15 – 24 yaĢ
aralığı, genç kavramının kapsadığı yaĢ grubu olarak ele alınmaktadır. Ancak, genç
nüfusun nesnel bir yaĢ aralığı çerçevesinde tanımlanması, bu grubu oluĢturan bireylerin
veya alt grupların öznel durumlarının dikkate alınmasında ve grubun sosyal açısından
tanımlanmasında yetersiz kalmaktadır. Zira 15 – 24 yaĢ arası nüfus yani gençler,
homojen bir grup değil ancak farklı sosyal, ekonomik, kültürel geçmiĢe ve ihtiyaçlara
sahip birey veya alt gruplardan oluĢmaktadır. Özellikle gençlere yönelik politikaların
belirlenmesinde, söz konusu farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.
Genç iĢgücü; iĢsizlik, iĢgücü piyasasına giriĢ ve uyum, olumsuz çalıĢma
koĢulları gibi pek çok sorunla karĢılaĢmaktadır. 56 Ekonominin büyüme eğiliminde
olduğu süreçte bile pek çok ülke, gençlerin iĢgücü piyasasına giriĢlerinin
desteklenmesinde yetersiz kalabilmektedir.

57

Bu durum gençlerin, özel politika

gerektiren veya dezavantajlı gruplar arasında tanımlanmasına yol açmaktadır.

54

ĠĢ Kanunu, RG. 10.06.2003-25134
Yentürk, Nurhan; Kurtaran, Yörük; Nemutlu, Gülesin; Türkiye‟de Gençlik ÇalıĢmaları ve
Politikaları, Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2. Baskı, Ġstanbul 2012, s. 4-5
56
Emirgil, Burak Faik; Gençlere Yönelik Sosyal Politikalar, Sosyal Politika, Der. Aysen Tokol, Yusuf
Alper, Dora Yayınevi, 5. Baskı, Bursa 2014, s. 387
57
UN; World Youth Report Youth Employment: Youth Perspectives On The Pursuit Of Decent
Work in Changing Times, New York, 2013, s. 16
55
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2.2.

GENÇ ĠġSĠZLĠĞĠ VE ETKĠLERĠ
Gençler, hem okuldan iĢ hayatına geçiĢte çeĢitli zorluklarla karĢılaĢmakta hem

de ekonomik durgunluk dönemlerinde iĢten ilk çıkarılanlar arasında yer almaktadır.
Ayrıca pek çok ülkede genç iĢsizliği oranının, genel iĢsizlik oranının 1,5 – 2 katı
düzeyinde seyrettiği görülmektedir. (bkz. Tablo 1) Bu durum, yukarıda da belirtildiği
üzere, gerek iĢgücü piyasasına giriĢ gerekse istihdamda kalma bakımından gençlerin
dezavantajlı, kırılgan ve özel politika gerektiren gruplar arasında sayılmasına neden
olmaktadır. Nitekim 20. ve 21. yüzyılın ekonomik krizleri ile eğitim – istihdam
iliĢkisinin yapısal sorunları, genç iĢsizliğinin temel nedenleri arasında gösterilmektedir.
Tablo 1: ĠĢsizlik ve Genç ĠĢsizliği Oranları (2015)
Ülke

ĠĢsizlik Oranı

Genç ĠĢsizliği Oranı

Avrupa Birliği Ortalaması

9,4

20,4

ABD

5,3

11,6

Almanya

4,6

7,3

Avustralya

6,1

13,1

Belçika

8,5

22,1

BirleĢik Krallık

5,3

14,6

Fransa

10,4

24,7

Güney Afrika

25,4

50,1

Ġsveç

7,4

20,3

Ġtalya

11,9

40,3

Japonya

3,4

5,6

Kanada

6,9

13,2

Kore

3,6

10,5

Meksika

4,3

8,6

Norveç

4,3

9,9

OECD Ortalaması

6,8

13,9

Türkiye

10,2

Kaynak: Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

58

18,5
58

OECD; Unemployment rate, https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm#indicator-chart
(01.05.2016); Youth unemployment rate, https://data.oecd.org/unemp/youth-unemployment-rate.htm
(01.05.2016)
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Genç iĢsizliği de genel iĢsizlik gibi gerek bireysel gerekse toplumsal pek çok
sorunu beraberinde getirmektedir. Gençliğin, çocukluk ve yetiĢkinlik arasında geçiĢ
dönemi olduğu göz önünde bulundurulduğunda gençlik döneminde yaĢanacak iĢsizlik
deneyiminin, bireyin ilerleyen yaĢamı boyunca çeĢitli olumsuz sonuçlara yol açabilecek
bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda nedenleri ve sonuçları bakımdan
genç iĢsizliği, genel iĢsizlikten ayrı olarak önem taĢımakta ve incelenmektedir.
Genç işsizler, 15 – 24 yaĢ aralığındaki iĢsiz gençlerden oluĢmaktadır. Genç
işsizliği oranı ise 15 – 24 yaĢ grubundaki iĢsizlerin, aynı yaĢ grubu içindeki oranıdır.59
Genç iĢsizliği olgusu, hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülkeler açısından en
önemli ve dikkat çekici konulardan birini oluĢturmaktadır. Genç iĢsizliğine yol açan
nedenler ise çok çeĢitlidir. Ekonomik durgunluktan ilk olarak gençlerin etkilenmesi,
iĢverenlerin gençleri tercih etmemesi, gençlerin çalıĢma hayatına yaklaĢımları, eğitim
ile istihdam arasındaki uyumsuzluk ve eğitimden çalıĢma hayatına geçiĢteki zorluklar,
yaygın genç iĢsizliğinin baĢlıca nedenleri olarak gösterilebilmektedir.60
Genç iĢsizliğinin nedenleri; konjonktürel, yapısal ve demografik nedenler olarak
sınıflandırılabilmektedir. Ekonomideki dalgalanmalar, genç iĢsizliğinin konjonktürel
nedenlerini oluĢturmaktadır. Gençler, ekonomik durgunluk ve kriz dönemlerindeki
daralmadan en çok etkilenenler arasındadır. Zira gençler, iĢgücü piyasasına yeni
girmiĢlerdir; gençlerin deneyimleri ve hizmet süreleri kısadır; hem iĢten çıkarmaya
iliĢkin tazminat açısından hem de iĢletme tarafından katlanılmıĢ olan eğitim maliyetleri
açısından gençleri iĢten çıkarmanın maliyeti de görece daha düĢüktür. Talep edilen
emeğin nitelikleri ile genç iĢgücü arzının nitelikleri arasındaki uyumsuzluk ise yapısal
nedenleri oluĢturmaktadır. ĠĢgücü piyasasının gerektirdiği bilgi ve beceriden yoksunluk,
istihdamın sektörel dağılımındaki değiĢiklikler ve teknolojik geliĢmeler, enformel iĢ
arama kanallarının kullanılması, genç iĢsizliğinin baĢlıca yapısal nedenleridir. Gençlerin
emek arzının, piyasadaki mevcut genç emeği talebinden yüksek olması da genç
iĢsizliğinin demografik nedenlerini oluĢturmaktadır. Ancak demografik nedenler;
konjonktürel ve yapısal faktörler kadar etkili olmamakla birlikte özellikle geliĢmiĢ
ülkelerdeki genç nüfusun azalmasına karĢın genç iĢsizliğinde görülen artıĢ, demografik
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faktörlerin genç iĢsizliği üzerindeki etkilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine
iĢaret etmektedir.61
Genç iĢsizliğinin bir diğer nedeni olarak iĢveren ve iĢ arayan arasındaki bilgi
asimetrisi olduğu söylenebilir. ĠĢverenler, iĢe alım sürecinde iĢ arayanın becerileri
hakkında kısıtlı bilgilere sahiptir. Bu durumda iĢverenler de iĢe alım karar sürecinde
geçmiĢ iĢ tecrübesini temel alarak iĢe yönelik becerileri görece daha yüksek olan iĢ
arayanı tercih etmektedir. Neticede iĢverenler genelde okuldan yeni mezun olmuĢ ve iĢ
tecrübesi olmayanları yani gençleri iĢe almaktan imtina etmektedirler. Genç iĢ
arayanların iĢ tecrübesine yönelik iĢveren tarafının bu beklentisi, ekonomik durgunluk
zamanlarında ise gençlerin iĢgücü piyasasına giriĢlerinde daha büyük bir engel
oluĢturmaktadır.62
Mesleki ve iĢe yönelik eğitimin yetersizlikleri ve ücret baĢta olmak üzere
çalıĢma

koĢullarına

dair

beklentilerin

yüksek

olması,

gençlerin

iĢsizlikle

karĢılaĢmalarının diğer nedenlerini oluĢturmaktadır. Genç iĢgücü arzı ve talebi
arasındaki nitelik, eğitim ve beklenti uyumsuzluklarının dıĢında etnik yapı, cinsiyet,
ailelerin sosyal ve ekonomik durumları, göç, bölgesel geliĢmiĢlik farkları, bireyin
engellilik durumu gibi dezavantajlar da genç iĢsizliğini oluĢturan nedenler olarak
gösterilebilmektedir.63
Genç iĢsizliği, genel iĢsizliğin birey, toplum ve ekonomi üzerindeki olumsuz
etkilerini taĢıdığı gibi aynı zamanda kendine özgü birtakım sonuçlara da yol açmaktadır.
Genç iĢsizliği; en aktif dönemlerinde gençlerin üretim süreci dıĢında kalmalarına ve
yetiĢmeleri için katlanılan maliyetlerin üretime aktarılamadan karĢılıksız kalmasına yol
açmaktadır. Gelirden yoksun iĢsiz genç, ekonomik açıdan ailesine bağlı olacağından
ailenin geliri, daha fazla kiĢi arasında pay edilmekte ve böylece ailelerin tüketim ve
tasarruf eğilimleri, genel olarak da toplam talebi olumsuz etkilenmektedir. Diğer
taraftan istihdam yoluyla sosyalleĢmesi sağlanamayan genç, iĢsizlik ve buna bağlı
sorunları genellikle topluma ve sisteme yükleme eğilimindedir. Bu nedenle gençlerin
iĢsizliği, aynı zamanda topluma yabancılaĢma ve sosyal dıĢlanma sorununu da
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Çetinkaya, Emel; “Genç ĠĢsizliğinin Teorik Açıklamaları”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Sayı
58, Ġstanbul 2010, ss. 45-55
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Ellwood, David T.; The Youth Labor Market Problem: Its Nature, Causes, and Consequences,
University of Chicago Press, 1982, s. 351
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Yentürk; Kurtaran; Nemutlu; a.g.e., ss. 348, 357
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doğurabilmektedir. ĠĢsizlik ayrıca gencin gelecek planlarını ertelemesine veya
gerçekleĢtirememesine de yol açmaktadır. Bunlarla birlikte suça karıĢma, madde
bağımlılığı, ruh sağlığında bozulma gibi toplumsal ve psikolojik sorunlar da
görülebilmektedir.64
ĠĢsizliğin, iĢgücü piyasası ve gelir açısından birey üzerindeki olumsuz etkileri,
yetiĢkinlerde iĢsizlik dönemiyle sınırlı kalabilirken gençler iĢsizlikten görece daha uzun
dönemli olarak etkilenmektedir. Yara izi etkisi olarak adlandırılan bu etki, gençlerin
gelecek dönemlerde de iĢsiz kalması riskini artırmakta ve gelecekteki ücretlerinin de
görece daha az olmasına yol açmaktadır.65 Gençlik döneminde yaĢanan bir iĢsizliğin,
yaĢamın sonraki dönemlerinde ortaya çıkaracağı iĢsizlik ihtimali, bu iĢsizliğin süresi ve
gencin geliri üzerindeki etkilerini ortaya koyan araĢtırmalara göre geçmiĢ yıllardaki bir
iĢsizlik deneyimi, ilerleyen yıllar için de bireyin gelirini azaltmaktadır. Bununla birlikte
iĢsizliğin ilerleyen dönemlerdeki ücretler üzerindeki olumsuz etkisinin yanı sıra iĢsizlik,
yine ilerleyen dönemlerde hem bireyin iĢsiz kalma ihtimalini hem de bu iĢsizliğin
süresini artırmaktadır.66
Yukarıda da kısaca belirtildiği üzere boyutları, nedenleri ve sonuçları açısından
genç iĢsizliğinin, genel iĢsizlik sorunundan ayrıca ele alındığı ve bu sorunu açıklamaya
yönelik pek çok çalıĢma gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Genç iĢsizliği kavramı,
iĢsizliğin tanımı gereği yalnızca sınırlı bir hedef grubu tanımlamakta olup genç
iĢsizliğine yönelik çalıĢmalar da kapsamı açısından sınırlı kalmaktadır. Gençlerin iĢgücü
piyasası dıĢında kalması, bir baĢka ifadeyle aktif olmamaları, en az genç iĢsizliği kadar
önemli bir sorun teĢkil etmektedir. Nitekim değiĢen koĢullar ve ihtiyaçlar çerçevesinde
temel göstergelerin haricinde iĢgücü piyasasına iliĢkin farklı göstergeler de
geliĢmektedir. Bu doğrultuda gençlik alanında son yıllarda en çok gündeme gelen
kavramlardan biri de eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler kavramıdır.
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2.2

EĞĠTĠMDE VE ĠSTĠHDAMDA YER ALMAYAN GENÇLER (NEET)
Genç iĢsizliği; yukarıda da ele alındığı üzere yapısal, konjonktürel ve

demografik baĢlıkları altında toplanabilecek çeĢitli nedenlerle ortaya çıkmakta; bireysel,
toplumsal ve ekonomik açıdan pek çok sorunu beraberinde getirmektedir. Özellikle
2008 ekonomik krizi sonrası artan genç iĢsizliği ile birlikte genç iĢsizliğinin nedenleri,
ortaya çıkardığı sorunlar ve mücadele politikaları, ulusal ve uluslararası boyutlarda
sıklıkla tartıĢılır hale gelmiĢtir. Bununla birlikte iĢgücü piyasasında çeĢitlenen ve
derinleĢen sorunlar doğrultusunda genç istihdamı ve genç iĢsizliği gibi temel
kavramların dıĢında farklı kavramlar da gündeme gelmeye baĢlamıĢtır. Bunlardan biri
de eğitimde ve istihdamda yer almayan (not in education, employment or training –
NEET) gençler kavramıdır.
Gerek uluslararası kuruluĢların çalıĢmalarında gerekse akademik çalıĢmalarda
kavramın farklı kullanımlarına rastlanabilmektedir. Ancak bu çalıĢmada kavramın
ortaya çıkıĢındaki kullanımına sadık kalınarak ve cümle içerisindeki anlam bütünlüğü
de gözetilerek “eğitimde ve istihdamda yer almayan/bulunmayan/olmayan gençler”
kavramı kullanılmaktadır. Ayrıca Ġngilizce genel eğitime vurgu yapan “education” ve
pratik eğitime vurgu yapan “training” kavramlarını karĢılamak ve kapsamak üzere hem
genel ve teorik eğitimi hem de bir iĢ veya mesleğe yönelik pratik eğitimi kapsadığından
“eğitim” kavramı kullanılmaktadır.
2.2.1 Kavramın Ortaya ÇıkıĢı, Tanımı ve Kapsamı
i. Kavramın ortaya çıkışı ve gelişimi
BirleĢik Krallık’ta 1970’li yıllarda mevcut ekonomik durgunluğun da etkisiyle
artan genç iĢsizliği karĢısında gençlerin iĢgücü piyasasına giriĢlerinin desteklenmesi
açısından hükümetlerin baĢarısız olduğuna ve gençlerin çalıĢma alıĢkanlıklarından uzak
kalmalarının, uzun dönemli iĢsizliğe yol açacağına dair tepkiler ortaya çıkmıĢtır. Yine
aynı dönemde genç iĢsizliğinin azaltılması için gençlerin becerilerinin artırılmasına
yönelik mesleki eğitim programları geliĢtirilmiĢ ancak gençlerin, bu programlara
katılmak yerine kendilerine uygun iĢlerde çalıĢmak istemeleri ve iĢsizlik yardımlarının,
bu eğitimlere katılım neticesinde ödenen eğitim ödeneklerine yakın olması dolayısıyla
bu mesleki eğitim programları yeterince ilgi görmemiĢtir. Eğitim programlarına katılımı
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teĢvik etmek üzere 18 yaĢ altındaki gençler, iĢsizlik yardımlarının kapsamından ve
ayrıca iĢsiz kategorisinden çıkarılarak “eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler”
olarak sınıflandırılmıĢtır.67
Bu gençlerin gerek akademik gerekse uygulama açısından sınıflandırılmaları
için BirleĢik Krallık’ta gerçekleĢtirilen ve gençlerin kariyer hizmetlerine eriĢim
açısından sınıflandırıldığı çalıĢmada eğitime devam etmeyen, beceri geliĢim
programlarına katılmayan ve herhangi bir iĢte de çalıĢmayan gençler, Statü 0 (sıfır)
(Status Zer0) olarak sınıflandırılmıĢtır. Bu sınıflandırma çerçevesinde eğitime devam
eden gençler Statü 1, beceri geliĢimi programlarına katılan gençler Statü 2 ve çalıĢan
gençler de Statü 3 olarak sınıflandırılmıĢtır. Ancak Statü 0 kavramı, olumsuz algı
yarattığı için Statü A olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır.68
18 yaĢ altı gençlerin iĢsizlik yardımı kapsamı ve iĢsiz kategorisi dıĢında
tutulmasıyla ortaya çıkan sınıflandırma ihtiyacından doğan Statü A kavramı, 1990’lı
yıllarda gerçekleĢtirilen çeĢitli çalıĢmalarda “eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençler (NEET)” olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır. 1999 yılında BirleĢik Krallık
BaĢbakan Yardımcılığı Sosyal DıĢlanma Birimi tarafından hazırlanan “Bridging the
Gap” adlı raporda da söz konusu gençlerin “eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençler” olarak adlandırılmaları, kavramın iyice yerleĢmesini ve politika düzeyinde de
kullanılmasını sağlamıĢtır.69
Böylece “eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler” kavramı, BirleĢik
Krallık’ta 1988 yılında iĢsizlik yardımlarının kapsamında gerçekleĢen değiĢiklik
neticesinde ortaya çıkarak 1990’ların sonunda kavramsallaĢmıĢtır. Kavram, genç
iĢsizliğinden daha geniĢ bir hedef kitleyi tanımlamakla birlikte daha geniĢ bir yaĢ
aralığını kapsayacak Ģekilde günümüzde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından
kullanılan önemli bir gösterge haline gelmiĢtir.70
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ii. Tanımı ve kapsamı
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler göstergesi; eğitim sisteminin
dıĢında bulunan ve istihdam edilmeyen gençlere yönelik bir ölçüt sunmakta olup iĢgücü
piyasasına girme potansiyeli bulunan gençleri de içerdiğinden genç iĢsizliğinden ve
eğitime devam nedeniyle iĢgücüne dâhil olmayan gençlerden daha geniĢ bir kapsama
sahiptir.71 Kavramın tanımının ve kapsamının ortaya konabilmesi açısından istihdamda
ve eğitimde yer alma durumlarının ayrı ayrı tanımlanmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
İstihdamda olma durumu, ILO’ya göre referans dönemi içerisinde ücret veya
kâr karĢılığında mal veya hizmet üretim faaliyetlerinde en az 1 saat çalıĢmıĢ olmak veya
referans dönemi içerisinde geçici sebeplerle iĢinin baĢında olmamak Ģeklinde
tanımlanmaktadır.72
Ġstihdam için ILO’nun tanımları kullanılırken eğitimin tanımlanmasında
BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Uluslararası Standart
Eğitim Sınıflandırması (ISCED)’nda yer alan eğitim tanımlarının ILO ve AB tarafından
kullanıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda ISCED’e göre:73
Örgün eğitim: Kamu kurumları ve özel kuruluĢlarca planlanan, okul, üniversite
veya eğitim merkezi gibi kurumsal yerlerde sunulan ve belirli bir amaca yönelik
eğitimdir. Örgün eğitim, genelde tam zamanlı ve sürekli eğitim vermek üzere
tasarlanmıĢ eğitim kurumları tarafından sunulmakta olup bireylerin iĢgücü piyasasına
ilk defa giriĢlerinden önce tam zamanlı olarak aldıkları eğitimi tanımlayan temel eğitimi
kapsamaktadır.
Yaygın eğitim: Yaygın eğitimin temel özelliği, hayat boyu öğrenme süreci
içerisinde örgün eğitime ilave, alternatif veya onu tamamlayıcı olmasıdır. Yaygın
eğitim, kısa süreli veya düĢük yoğunluklu olarak kısa süreli kurslar ve seminerler
yoluyla her yaĢtaki insanların eğitim ihtiyacını karĢılamaktadır. Okuma yazma kursları,
iĢ veya temel yaĢam becerilerine yönelik programlar da yaygın eğitim içerisinde
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değerlendirilebilir. Ayrıca ekonomik olarak aktif olmayanlar ile iĢsizlerin niteliklerini
ve becerilerini geliĢtirmeye yönelik eğitimler de yaygın eğitim kapsamında
değerlendirilebilmektedir.
Eğitimde olmama durumu ise bu doğrultuda ILO74 ve AB75 tarafından örgün
veya yaygın eğitime devam etmemek olarak tanımlamaktadır.
Bununla birlikte bu çalıĢmanın ilerleyen bölümlerinde kullanılan düĢük ve
yüksek eğitim düzeyi gibi eğitim düzeylerini belirten ifadelere ıĢık tutması açısından
ISCED’de yer alan eğitim seviyelerinin, ülkemizdeki eğitim seviyelerine tekabül eden
karĢılıkları aĢağıda yer almaktadır:
Tablo 2: ISCED Eğitim Seviyeleri
Seviye Kodu

Seviye

0

Okul öncesi eğitim

1

Ġlkokul (1 – 4. sınıf)

2

Ortaokul (5 – 8. sınıf)

3

Lise (9 – 12. sınıf)

4

Lise sonrası yükseköğretim olmayan

5

Kısa döngü yükseköğretim

6

Lisans veya eĢdeğer

7

Yüksek lisans veya eĢdeğer

8

Doktora veya eĢdeğer

Kaynak: BirleĢmiĢ Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)76;
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)77

ĠĢgücü piyasası ve eğitim durumun yanı sıra kavramın kapsamını belirleyen bir
diğer faktörse yaĢ aralığıdır. Kavram, ilk olarak BirleĢik Krallık’ta ortaya çıktığında 18
yaĢ altı gençleri kapsamaktaydı. Ancak günümüzde baĢta AB ülkelerinde olmak üzere
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15 – 24 yaĢ aralığı kullanılmaktadır. Bununla birlikte çeĢitli analizlerin de yapılabilmesi
için 15 – 29 yaĢ aralığı ve alt kırılımları da kullanılabilmektedir.78
Böylece kavram, referans döneminde herhangi bir örgün veya yaygın eğitim
faaliyeti içerisinde yer almayan ve ILO’nun tanımları çerçevesinde iĢsiz veya aktif
olmayan (istihdam edilmemiĢ) 15 – 24 yaĢ arası gençleri kapsamaktadır. Eğitimde ve
istihdamda yer almayan gençlere iliĢkin veriler ise EUROSTAT tarafından yürütülen
Avrupa ĠĢgücü Anketleri yoluyla elde edilmektedir.79
Bununla birlikte Avrupa ülkelerinin dıĢında ve hatta Avrupa içerisinde de bazı
ülkelerin farklı yaĢ aralıklarını kullanabildiği görülebilmektedir. Özellikle Avrupa
dıĢındaki bazı ülkelerde yaĢ aralığı ve gençlerin eğitim ve iĢgücü piyasasındaki
durumlarının haricinde farklı sosyal koĢulların da dikkate alındığı görülebilmektedir. Bu
nedenle ülkeler arası karĢılaĢtırmaları mümkün kılmak adına Avrupa Birliği ve ILO gibi
uluslararası

kuruluĢlar,

tanımlamaktadır.
karĢılaĢtırmalarda

Gerek

birbirleriyle
ulusal

eğitimde

ve

uyumlu

düzeydeki
istihdamda

olarak

kavramı

çalıĢmalarda
yer

ve

gerekse

almayan

kapsamını
uluslararası

gençlerin

oranı

kullanılmaktadır.
AB Komisyonu Ġstihdam Komitesi tarafından önerildiği üzere 15 – 24 yaĢ arası
eğitimde

ve

istihdamda

yer

almayan

gençlerin

oranına

aĢağıdaki

Ģekilde

ulaĢılmaktadır:80
15 – 24 yaĢ arası istihdamda olmayan ve herhangi bir eğitime dâhil olmayan gençler
15 – 24 yaĢ nüfusu
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EUROSTAT’a göre eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin oranı aĢağıdaki
Ģekilde hesaplanabilmektedir:81

YaĢ nüfusu içerisinde çalıĢmayan (iĢsiz veya aktif olmayan) ve
örgün veya yaygın eğitime devam etmeyen gençler
Toplam YaĢ Nüfusu

Eğitimde ve istihdamda yer almayan 15 – 24 yaĢ arası gençlerin oranına iliĢkin
ILO tarafından önerilen formül ise aĢağıda yer almaktadır:82

Genç Nüfus –
(Ġstihdamdaki gençler + Ġstihdamda olmayan ancak eğitime
devam eden gençler)
X 100
Toplam Genç Nüfus

Ayrıca hem istihdamda hem de eğitimde yer alan gençlerin çifte sayımının
önlenebilmesi ve daha doğru sonuçlara ulaĢılabilmesi için ILO, aĢağıdaki formülü de
önermektedir:83

(ĠĢsiz gençler + ĠĢgücüne dâhil olmayan gençler) –
(Eğitime devam eden iĢsiz gençler + ĠĢgücüne dâhil olmayan eğitime devam
eden gençler)
X 100
Toplam Genç Nüfus
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Bununla birlikte Avrupa Eğitim Vakfı (ETF)’na göre eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençler göstergesinin kapsamı da ġekil 1’de gösterilmektedir. Buna göre
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin; referans döneminde herhangi bir iĢte
çalıĢmayan ve eğitime devam nedeni dıĢındaki bir nedenden dolayı iĢgücü piyasası
dıĢındaki gençlerden oluĢtuğu görülebilmektedir.
ġekil 1: Eğitimde ve Ġstihdam Yer Almayan Gençler

Kaynak: Avrupa Eğitim Vakfı (ETF)84

2.2.2 Neden Olan Faktörler
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler, kendi içerisinde homojen bir grup
olmadığından yaĢ, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, aile geçmiĢi, sağlık durumu
gibi

farklılıklar,

gençlerin

beklentilerini,

farklılaĢtırmakta ve çeĢitlendirmektedir.

85

ihtiyaçlarını

ve

alınacak

tedbirleri

Bu doğrultuda gençlerin eğitimde ve

istihdamda yer almamasının pek çok nedeni bulunabilmektedir. Ancak bunlar temel

84
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olarak düĢük eğitim düzeyine sahip olmak ve düĢük sosyo-ekonomik statü olmak üzere
iki temel baĢlık altında incelenebilmektedir.86
Günümüz iĢgücü piyasasının nitelikli iĢgücüne yönelik artan talebi karĢısında
gençlerin eğitimde ve istihdamda yer almama durumunun temel belirleyicisinin,
gençlerin eğitim durumu olduğu söylenebilir. Bu çerçevede pek çok ülkede düĢük
eğitim seviyesine sahip gençlerin büyük çoğunluğunun, eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençler arasında olduğu görülmektedir. Bu nedenle gençlerin eğitim
seviyelerinin yükseltilmesi ve iĢgücü piyasası için gerekli olan donanıma sahip olmaları,
onları eğitimde ve istihdamda yer almama durumundan korumak ve söz konusu oranı
azaltabilmek için önemli bir etkendir. Bu durum aynı zamanda iĢ arama desteği gibi
kısa süreli tedbirlerin de eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin büyük
çoğunluğu için istihdam fırsatlarını artırmak adına yeterli olmayacağını ancak bunun
yerine ihtiyaçlarına göre gençleri eğitime veya istihdama yönlendirebilecek görece daha
kapsamlı

ve

maliyeti

yüksek

programların

hayata

geçirilmesi

gerektiğini

göstermektedir. Diğer taraftan ekonomik krizlerle birlikte iyi eğitimli gençler arasında
da eğitimde ve istihdamda olmayanların oranının arttığı göz ardı edilmemelidir. 87
Nitekim günümüzde gençlerin okuldan iĢ hayatına geçiĢleri, çeĢitlenen kurumsal,
yapısal ve bireysel faktörlerin etkisiyle daha karmaĢık bir görüntü sergilerken88 iĢgücü
piyasasındaki değiĢimler de gençlerin eğitimde ve istihdamda olmamasının nedenleri
arasında gösterilebilmektedir.89
Bununla birlikte eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranının, eğitim
dönemi doğrultusunda mevsimsel olarak dalgalandığı da görülmektedir. Yeni mezun
gençlerin iĢ araması veya bir süreliğine herhangi bir eğitim veya istihdam faaliyetine
katılmaması, yaz aylarında eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin oranını ve grup
içerisindeki nitelikli gençlerin ağırlığını artırmaktadır. Ancak kıĢ aylarında ise oran
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azalmakta ve düĢük nitelikli gençlerin de grup içindeki ağırlıklarının arttığı
gözlenmektedir.90
Diğer taraftan gençlerin çeĢitli dezavantajları ve sosyal durumları da eğitimde ve
istihdamda olmamalarına yol açabilmektedir. Avrupa Eğitim Vakfı’na göre bu gruplar
temel olarak iĢsizler ve eğitime devam etmeyen gençlerden bakım yükümlülüğü,
hastalık veya umudu kırılmıĢ olmak nedeniyle iĢgücüne dâhil olmayanlardan
oluĢmaktadır.91
Avrupa YaĢam ve ÇalıĢma KoĢullarını ĠyileĢtirme Vakfı (EUROFOUND)’na
göre eğitimde ve istihdamda yer almayan gençleri oluĢturan 5 alt kategori
bulunmaktadır. Bu alt grupların aynı zamanda gençlerin eğitimde ve istihdamda
olmamasına yol açan çeĢitli dezavantajlılık durumlarını da yansıttığı söylenebilir:92
1. ĠĢsizler,
2. Bakım ve aile içi yükümlülükleri veya hastalık/engellilik gibi nedenlerle
çalıĢmak için uygun olmayanlar,
3. ÇalıĢmadığı halde iĢ aramayan veya eğitime devam etme arzusunda olmayan
gençler ile umudu kırılmıĢ gençler,
4. Yetenekleri ve beklentileri doğrultusunda uygun bir iĢ veya eğitim fırsatı
arayanlar,
5. Seyahat etmek veya herhangi bir sanat dalında bireysel öğrenme yoluyla
kendini geliĢtirme çabasında olan ve görece gönüllü olarak eğitimde ve
istihdamda yer almayanlardır.
Eğitim durumu ve sosyal nedenlerin dıĢında yaĢ ve cinsiyetin de gençlerin
eğitimde ve istihdamda yer almamasında etkili olduğu görülmektedir. Nitekim yaĢ
grupları karĢılaĢtırıldığında en yüksek oran, 25 – 29 yaĢ aralığında karĢımıza
çıkmaktadır. Ayrıca 15 – 19 yaĢ aralığı haricinde eğitimde ve istihdamda yer almayan
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kadınların oranının daha fazla olduğu görülmektedir. 93 Diğer taraftan artan genel
iĢsizliğin de gençler için iĢgücü piyasasına giriĢte belirsizlikleri artırdığı söylenebilir.94
2.2.3 ĠĢgücü Piyasası Açısından Önemi
Gençlerin iĢgücü piyasasındaki durumları, genelde istihdam ve iĢsizlik oranı ile
değerlendirilmektedir. Ancak bu geleneksel göstergeler, gençlerin gerek sosyal gerekse
iĢgücü

piyasasındaki

durumlarını

yansıtmakta

yetersiz

kaldıkları

nedeniyle

eleĢtirilmektedir.
Genç iĢsizliği oranı, iĢgücü piyasasının durumunun değerlendirilmesi için
kullanılan en önemli göstergelerden biridir. EUROSTAT 2014 yılı verilerine göre
Avrupa Birliği ülkelerinde 15 – 24 yaĢ arası 57,4 milyon genç bulunmakta ve bu
gençlerin yaklaĢık 18 milyonu istihdamda iken 5,2 milyonu da iĢsizdir.95 Bu durumda
15 – 24 yaĢ arası istihdam edilen ve iĢsiz gençlerin toplamı, çağ nüfusunun yarısını bile
yansıtmamaktadır. Böylece istihdam ve iĢsizliğe iliĢkin istatistiklerin, gençlerin mevcut
durumunu yansıtmakta yetersiz kaldığı söylenebilir96 Bu nedenle araĢtırmacılar, politika
yapıcılar ve uluslararası kuruluĢlar, gençlerin iĢgücü piyasasındaki kırılganlıklarını
analiz etmek ve açıklamak üzere eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler
göstergesini giderek artan bir Ģekilde kullanmaktadırlar.97
Gençlerin iĢgücüne katılımlarının azalması ve genç iĢsizliğinin artması
neticesinde eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin de artması, beĢeri sermayenin
ve özellikle düĢük eğitim düzeyine veya iĢ tecrübesine sahip gençlerin, nitelik ve
becerilerinin daha da yitirilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle gençlik döneminde
yaĢanacak eğitime devam edememe veya iĢsizlik durumu, gençlerin gelecekteki
istihdam fırsatlarını ve gelirlerini azaltıcı bir etkiye sahip olacaktır.98
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Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranı, son yıllarda hükümetler,
uluslararası kuruluĢlar, araĢtırmacılar ve hatta medya tarafından sıklıkla kullanılan bir
gösterge haline gelmiĢtir. Gösterge, temel olarak eğitime devam etmediği halde çeĢitli
nedenlerle iĢgücü piyasası dıĢındaki gençlerle ilgili olduğu kadar aynı zamanda okuldan
erken ayrılan, iĢsiz veya umudu kırılmıĢ gençlere de atıfta bulunmaktadır. Kavram,
farklı nedenlerle eğitime devam etmeyen ve istihdamda da yer almayan gençleri tek bir
kavram/gösterge altında toplamaktadır. Bu geniĢ ve farklı alt grupların durumunu
yansıtan kapsamı, kavramın yaygın ve sık kullanımının da bir nedeni olarak
görülmektedir.99
Genç iĢsizliğinden ayrı olarak eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler
göstergesinin

kullanılması,

daha

fazla

gencin

kırılgan

gruplar

içerisinde

değerlendirilmesini sağlamıĢtır. Böylece kavrama iliĢkin farkındalığın oluĢması ve
kavramın yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte genç iĢsizliği oranının azaldığı
dönemlerde bile kırılgan gruplara ve gençlere yönelik ilgilinin, gerek akademik düzeyde
gerekse politika düzeyinde devam etmesi sağlanmaktadır. Ayrıca kavram, iĢgücüne
dâhil olmayanların da politika tedbirlerine konu olmasını da sağlamaktadır.100
2.2.4 Kavrama Yönelik EleĢtiriler
Genel bir adlandırmayı ve kategoriyi ifade eden eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençler sınıflandırması, aslında çok farklı demografik özelliklere ve farklı
geçmiĢ deneyimlerine sahip, farklı problemler ve geçiĢ süreçleri yaĢamıĢ ve sonuç
olarak farklı desteklere ve ihtiyaçlara sahip gençlerden oluĢmaktadır. Bununla birlikte
söz konusu sınıflandırma, sosyal dıĢlanma ile yakından ilgili olarak olumsuz bir durumu
tanımlama eğilimindedir. 101 Bu doğrultuda gençlerin eğitimde ve istihdamda yer
almama durumlarının altında yatan nedenlerin anlaĢılabilmesi ve çözüme yönelik
politikaların geliĢtirilebilmesi açısından göstergenin alt gruplara ayrılarak incelenmesi
gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır.102
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Ayrıca iĢsizlik oranı gibi eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranının
azaltılabilmesi adına bu oranlara yoğun bir Ģekilde odaklanmak, olumsuz ve güvencesiz
koĢullarda çalıĢan gençlerin göz ardı edilmesine de neden olabilmektedir.103
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranının ölçülebilmesi ve
karĢılaĢtırılması, farklı tanımlamaların kullanılabilmesi nedeniyle tartıĢma konusu
olabilmektedir. Ayrıca söz konusu veriler, hane halkı iĢgücü anketleri verileri içerisinde
gençlerin eğitim ve istihdam durumlarının karĢılıklı değerlendirilmesi ve hesaplanması
yoluyla elde edilebilmektedir. Ancak eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin
oranının ülkelerin resmi istatistik kurumları tarafından açıklanmadığı veya hane halkı
iĢgücü anketleri mikro veri setleri herkesçe eriĢilebilir olmadığı sürece eğitimde ve
istihdamda yer almayan gençler konusunun, geliĢmekte olan değil ancak daha çok
istatistik altyapısı geliĢmiĢ ülkelerin odaklandığı bir konu olarak kalabileceği
söylenebilir.104
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AVRUPA BĠRLĠĞĠ‟NDE EĞĠTĠMDE VE ĠSTĠHDAMDA YER ALMAYAN
GENÇLER VE BĠR MÜDAHALE ARACI OLARAK GENÇLĠK GARANTĠ
PROGRAMI

3.1

AVRUPA

BĠRLĠĞĠ‟NDE

EĞĠTĠMDE

VE

ĠSTĠHDAMDA

YER

ALMAYAN GENÇLER
3.1.1 ĠĢgücü Piyasasında Gösterge Olarak GeliĢimi
Avrupa Komisyonu, Avrupa 2020 Stratejisi kapsamında gençlerin iĢgücü
piyasasındaki durumları ile sosyal durumlarının izlenebilmesi ve üye ülkeler arasında
karĢılaĢtırmanın sağlanabilmesi için eğitimde ve istihdam yer almayan gençler
göstergesini yayımlamıĢtır. Bu yeni yaklaĢım, gençlerin iĢgücü piyasasına yönelik
sorunlarının daha fazla görünür olmasını sağlarken politika gündemi içerisinde
gençlerin yerini güçlendirmiĢtir.105
Avrupa Komisyonu Ġstihdam Komitesi, Avrupa 2020 Stratejisinin istihdama
iliĢkin bölümünü oluĢturan Avrupa Ġstihdam Stratejisi ve uygulanacak politikalara
iliĢkin Komisyonun önerilerini içeren Ġstihdam Rehberlerinde kullanılmak üzere 2010
yılı Nisan ayında eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler göstergesini
yayımlamıĢtır. Eğitimde ve istihdam yer almayan gençlere iliĢkin bu gösterge, gençlerin
sosyal durumları ile iĢgücü piyasasındaki durumlarının Avrupa 2020 ve Ġstihdam
Rehberleri çerçevesinde izlenebilmesi açısından yararlı bir gösterge olarak aynı
zamanda politika belirleyicilerin de yoğun ilgisini çekmiĢtir. Diğer taraftan, eğitimde ve
istihdam yer almayan gençler göstergesinin, Avrupa Ġstihdam Stratejisi kapsamında
kullanımına iliĢkin Ġstihdam Komitesi ile EUROSTAT ortak çalıĢması neticesinde
aĢağıdaki tanım belirlenmiĢ ve Ġstihdam Komitesinin 2010 yılı Mayıs ayındaki
toplantısında kabul edilmiĢtir:
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“Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler tanımı aşağıdakileri içermektedir:
i. Eğitime devam etmeyen ILO’nun tanımı çerçevesindeki işsizler,
ii. Eğitime devam etmeyen ILO’nun tanımı çerçevesindeki aktif olmayanlar.”106
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler göstergesinin tanımlanması ve
kapsamının belirlenmesi ile göstergenin hesaplanması ve izlenmesinin sağlanması için
ayrıca gerekli formüller de geliĢtirilerek Ġstihdam Rehberlerine entegre edilmiĢtir.107
Böylece eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranı, standart bir tanıma
sahip olarak Avrupa ĠĢgücü Anketleri çerçevesinde hesaplanan ve izlemesi
gerçekleĢtirilen bir gösterge haline gelmiĢtir.
3.1.2

Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan Gençlerin Durumu

Ekonomik krizlerden etkilenenler özellikle gençler olmaktadır. Gençlerin
yaĢamları açısından bir geçiĢ döneminde olmaları, iĢ tecrübesi eksiklikleri, düĢük eğitim
düzeyleri, sosyal koruma uygulamaları açısından kısıtlı bir kapsamda yer almaları,
finansal kaynaklara eriĢimde güçlük çekmeleri ve olumsuz çalıĢma koĢulları nedeniyle
gençler, kırılgan gruplar arasında yer almaktadır. ĠĢ ve aile yaĢamını uyumlaĢtıracak
tedbirlerin eksikliği nedeniyle de özellikle genç kadınlar, düĢük ücretli ve olumuz
koĢullarında çalıĢma eğilimindedir.108 Gençlerin iĢgücü piyasasındaki bu kırılganlıkları,
Avrupa ülkelerinde giderek daha yaygın bir Ģekilde eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençler göstergesi ile ifade edilmektedir.
Gençlerin eğitimde ve istihdamda olmamasının yarattığı ekonomik kaybın, 2011
yılı için 153 milyar Avro olduğu tahmin edilmektedir. Bu tutar, Avrupa gayri safi
hasılasının %1,2’sine denk gelmektedir. Ancak eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençlerin oranı, ülkelere göre büyük farklılıklar göstermekle birlikte bazı ülkelerde söz
konusu maliyet, milli hasılanın %2 ve daha fazlasına karĢılık gelmektedir.109
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Avrupa Birliği ülkelerinde 2000 – 2014 yılları arasındaki eğitimde ve istihdamda
yer almayan gençlerin oranı Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3: AB Ülkelerinde Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan 15 – 24 YaĢ
Arası Gençlerin Oranı
Ülke / Yıl
AB 28
Ortalaması

Ġtalya

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

-

-

13

13,1 12,9 12,7 11,7 10,9 10,9 12,4 12,8 12,9 13,2

19,1 18,1 16,8 16,6 16,8 17,1 16,8 16,1 16,6 17,6

Bulgaristan

-

Hırvatistan

-

30,4 28,1
-

19

19,7

21

19,7

18

17,1 16,7 14,2 12,9 11,6 13,4 15,7 16,2 16,6 19,6 19,3

15

18

16,6 15,9

Ġspanya

12,1

Romanya

20,2 18,3 21,6 20,3 19,8 16,8 14,8 13,3 11,6 13,9 16,6 17,5 16,8

Güney Kıbrıs

10,1

7,8

8,4

8,9

-

-

14

11,7 11,9 10,9 10,1 10,8

Macaristan

22,2 22,1

26,4 25,1 22,2 19,1 17,4 19,5 21,8 21,8 21,5 21,6 20,2

16,9 15,9

Ġrlanda

12,5

29

Yunanistan

12

13

12,6 12,5 12,5

9,4

13

12
11,8

19,5 10,7

11,3 11,4 12,4 14,8 17,4 20,2 20,4 19,1
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ġekil 2’de ise Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlerin 2014 yılı oranları gösterilmektedir. Buna göre en yüksek oranlar,
Ġtalya ve Bulgaristan’da kaydedilirken Hollanda ve Danimarka en düĢük oranlara sahip
ülkelerdir.
ġekil 2: AB Ülkelerinde Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan 15 – 24 YaĢ Arası
Gençlerin Oranı (2014)
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Kaynak: Avrupa Ġstatistik Kurumu (EUROSTAT)111

Tablo 3 ve ġekil 2 birlikte incelendiğinde ülkelerin sahip olduğu oranlar arasında
büyük farklılıklar olduğu dikkat çekmektedir. Ancak söz konusu oranların gösterimi,
sadece ülkeler arası sayısal karĢılaĢtırmalara olanak tanımaktadır. Sorunun boyutlarının
ve

grubu

oluĢturan

gençlerin

ihtiyaçlarının

anlaĢılarak

politika

tedbirlerinin

geliĢtirilebilmesi için eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin alt yaĢ grupları,
cinsiyet, eğitim ve iĢgücü piyasasındaki durumlarının ele alınmasının faydalı olacağı
değerlendirilmektedir.
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ġekil 3’te ise 2002 – 2014 yılları arasındaki eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençlerin oranı ile genç iĢsizliği oranı karĢılaĢtırmalı olarak gösterilmektedir. Eğitimde
ve istihdamda yer almayan gençlerin oranı ile genç iĢsizliği oranının, genel olarak
birlikte hareket ettiği görülmekte olup oranların, 2005 yılından itibaren azalma
eğiliminde olmasına rağmen 2009 yılından itibaren 2008 yılı ekonomik krizinin
etkisiyle her iki oranda da yaĢanan artıĢ görülebilmektedir. Ayrıca 2013 yılından
itibaren genç iĢsizliğindeki düĢüĢ ve aktif olmayanların iĢgücüne katılımları ile
oranlarda azalma eğilimi görülmektedir. Ekonomik toparlanmanın etkileri ile uygulanan
politikaların, bu azalma eğiliminde etkili olduğu söylenebilir.
ġekil 3: Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan 15 – 24 YaĢ Arası Gençlerin Oranı, AB
Ortalaması
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Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranının Avrupa Birliği
ortalamasının cinsiyete göre dağılımı ġekil 4’te gösterilmektedir. Eğitimde ve
istihdamda yer almayan gençlerin oranı, yıldan yıla farklılık göstermekle birlikte AB
genelinde eğitimde ve istihdamda olmayan kadınların oranının, erkeklere göre daha her
dönemde daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca kadınların oranı ile erkeklerin oranı
arasındaki farkın azalma eğilimi de Ģekilde görülebilmektedir.
ġekil 4: Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan 15 – 24 YaĢ Arası Gençlerin Oranının
Cinsiyete Göre Dağılımı, AB Ortalaması
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ġekil 5, 15 – 24 yaĢ aralığındaki eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin
oranının

cinsiyete

göre

dağılımını

Avrupa

Birliği’ne

üye

ülkeler

bazında

göstermektedir. Ülkeler bazında cinsiyet dağılımına bakıldığında; AB ortalamasının
aksine bazı ülkelerde kadınların bazı ülkelerde ise erkeklerin eğitimde ve istihdamda yer
almama oranlarının yüksek olduğu görülmektedir. Eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençlerin oranlarındaki ülkeler arası farklılık, ülkelerin eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlerin cinsiyet açısından dağılımında da gözlenebilmektedir.
ġekil 5: Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan 15 – 24 YaĢ Arası Gençlerin Cinsiyete
Göre Dağılımı, (2014)
25

20

15

10

5

0

Kadın

Erkek

Kaynak: EUROSTAT114

114

EUROSTAT; Young people neither in employment nor in education and training by sex and age
(NEET rates), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (05.02.2016)

38

ġekil 6’da ise eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranı AB
ortalamasının, yaĢ gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı gösterilmektedir. Buna göre 15
– 19 ve 20 – 24 yaĢ grubundaki kadın ve erkeklerin oranının görece yakın olduğu
gözlenirken 25 – 29 yaĢ aralığındaki kadınlar için eğitimde ve istihdamda olmama
oranının en yüksek olduğu ve yine aynı yaĢ grubunda kadın ve erkeklerin oranı
arasındaki farklılık dikkat çekmektedir.
ġekil 6: Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan Gençlerin YaĢ Gruplarına ve Cinsiyete
Göre Dağılımı, AB Ortalaması (2014)
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ġekil 7’de ise eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin yaĢ gruplarına,
cinsiyete ve iĢgücü piyasasındaki durumlarına göre dağılımı gösterilmektedir. ġekilde
her bir yaĢ grubu içerisindeki eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin oranı 100
olarak kabul edilmiĢ ve grup içerisindeki gençlerin iĢsiz ve aktif olmama durumları,
yine grup içerisinde oranlanmıĢtır. Buna göre eğitimde ve istihdamda yer almayan
kadınların her yaĢ grubunda yarısından fazlasını aktif olmayanlar oluĢturmaktadır.
Eğitimde ve istihdamda yer almayan erkeklerin ise 15 – 19 yaĢ grubu hariç daha yoğun
olarak iĢsiz gençlerden oluĢtuğu görülmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın
kaydedildiği 25 – 29 yaĢ açısından aktif olmama ve erkeklerde en yüksek oranın
kaydedildiği 20 – 24 yaĢ açısından ise iĢsizlik, söz konusu oranların yüksek olmasının
en önemli nedenleri olarak görülebilmektedir. 20 – 24 yaĢ aralığındaki eğitimde ve
istihdamda yer almayan kadınlar ve erkeklerin, çoğunlukla iĢsiz gençlerden oluĢtuğu
görülmektedir. Ayrıca pek çok ülke açısından temel eğitim yaĢı içerisinde kalan 15 – 19
yaĢ aralığında görülen eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranı ise okuldan
erken ayrılmaya iĢaret etmektedir.
ġekil 7: Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan Gençlerin YaĢa ve ĠĢgücü Piyasasındaki
Durumlarına Göre Dağılımı, AB Ortalaması (2014)
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Bununla birlikte Avrupa Birliği ülkelerindeki eğitimde ve istihdam yer almayan
gençlerin %52’sinin herhangi bir iĢ tecrübesi bulunmamaktadır. Bu oran, 15 – 19 yaĢ
aralığı için %73 iken 20 – 24 yaĢ aralığındaki gençler için %43 ve 25 – 29 yaĢ aralığı
için %27,9 olarak kaydedilmektedir. Bununla birlikte 15 – 24 yaĢ arası eğitimde ve
istihdamda olmayan gençlerin yaklaĢık yarısı iĢsiz olarak niteliğindeyken diğer yarısı
ise aktif olmayan gençlerden oluĢmaktadır. Bu durum, gençlerin istihdam edilmeleri
veya eğitimlerine devam etmeleri konusunda yapısal problemlere de iĢaret etmektedir.
15 – 24 yaĢ aralığındaki eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler için AB
ortalamasını veren bu oranların, ülkeden ülkeye ve yaĢ aralığı açısından grup içerisinde
farklılık gösterdiği unutulmamalıdır.117
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin eğitim durumlarına göre dağılımı
ġekil 8’de gösterilmektedir. Buna göre eğitim seviyesi arttıkça eğitimde ve istihdamda
olmama durumunun azaldığı görülmektedir. Ayrıca 0 – 2 eğitim seviyesinin tüm yaĢ
gruplarındaki ağırlığı, okuldan erken ayrılan gençlere iĢaret etmektedir.
ġekil 8: Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan Gençlerin YaĢa, Cinsiyete ve Eğitim
Durumlarına Göre Dağılımı, AB Ortalaması (2014)
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3.1.3 Avrupa 2020 Stratejisi Çerçevesinde Eğitimde ve Ġstihdamda Yer
Almayan Gençler
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranının görece yüksek olması ve
göstergenin, gençlerin iĢgücü piyasasındaki durumlarının yanı sıra iĢgücüne dâhil
olmayanları da kapsama alarak gençlerin sosyal durumlarını da yansıtması nedeniyle
sorun, Avrupa Birliği’nin üst politika metinlerinde de yer almaktadır. Nitekim
Avrupa’nın 2020 yılına kadar ekonomik ve sosyal hedeflerini belirleyen Avrupa 2020
Stratejisi, istihdam oranının artırılmasına ve okuldan erken ayrılmaların azaltılmasına
yönelik genel hedefler ortaya koyarken daha alt düzeyde uygulanan tedbirlerde eğitimde
ve istihdamda yer almayan gençler doğrudan hedeflenmektedir.
Gerek Avrupa çapında gerekse ulusal boyutta uygulanan politikalara yön veren
temel bir üst politika belgesi olması dolayısıyla Avrupa 2020 Stratejisi ve istihdam
hedefi hem genel hem de genç istihdamı açısından incelenmektedir.
3.1.3.1 Avrupa 2020 Stratejisi
YaĢanan ekonomik krizler, Avrupa’nın ekonomik ve sosyal geliĢmelerini geri
götürmenin yanı sıra Avrupa ekonomisinin yapısal olarak zayıflıklarını da ortaya
koymuĢtur. Avrupa’nın birlik olarak hareket etmesi ve krizlerden daha güçlü olarak
çıkması için bir strateji ortaya konması gerekmektedir. Böylece Avrupa için 21. yüzyılın
sosyal piyasa ekonomisi olma vizyonunu oluĢturan Avrupa 2020 Stratejisi 2010 yılında
oluĢturulmuĢtur.119
Avrupa 2020 Stratejisi; yüksek düzeyde istihdam, verimlilik ve sosyal bütünlük
sağlanması adına Avrupa ekonomisinin büyümesini birbirini destekleyen üç öncelik
alanında Ģekillendirmektedir: akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme. Bu çerçevede
strateji, beĢ temel hedef ortaya koymaktadır:120
1. Ġstihdam: 20 – 64 yaĢ arası nüfusun istihdam oranının %75’e çıkarılması
2. Ġnovasyon: Avrupa gayri safi hasılasının %3’ünün araĢtırma ve geliĢtirme
faaliyetlerine ayrılması
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120

European Commission; Europe 2020, Brussels, 2010a, s. 5
European Commission; 2010a, s. 5-6

42

3. Ġklim/Enerji: Karbondioksit salınımında %20 azalma, tüketilen enerjinin
%20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi ve enerji
verimliliğinin %20 artırılması
4. Eğitim: Okuldan erken ayrılma oranının %10’un altına düĢürülmesi ve
gençlerin en az %40’ının üniversite mezun olması
5. Sosyal içerme: 20 milyon insanın yoksulluk riskinden kurtarılması
3.1.3.2 Ġstihdam Hedefi ve Genç Ġstihdamı
1997 yılında üye ülkelerin istihdam alanında ortak amaçlar ve hedefler
belirlemesi ile geliĢtirilen ve AB çapında daha çok ve daha iyi iĢlerin oluĢturulmasını
amaçlayan Avrupa Ġstihdam Stratejisi de Avrupa 2020 Stratejisine dâhil edilmiĢ ve onun
bir parçası haline gelmiĢtir.121
Avrupa 2020 Stratejisinin istihdam alanındaki hedefi, mevcut durumda % 69
olan 20 – 64 yaĢ arası nüfusun istihdam oranını %75’e çıkarmaktır. Ġstihdam hedefi de
dâhil olmak üzere Avrupa 2020 hedeflerine ulaĢılabilmesi amacıyla Avrupa
Komisyonu, üç öncelik alanını kapsayacak Ģekilde 7 temel giriĢim ortaya koymuĢtur.
Bu giriĢimlerden istihdamla doğrudan ve dolaylı olarak ilgili olanlar aĢağıda
belirtilmektedir:122
Yeni Beceriler ve İşler için Gündem Girişimi – Kapsayıcı büyüme önceliği:
ĠĢgücü piyasalarının modernize edilmesi, iĢgücüne katılımın artırılması için becerilerin
hayat boyu geliĢtirilmesi ve iĢgücü hareketliliğini de içerecek Ģekilde iĢgücü arz ve
talebinin daha iyi eĢleĢtirilmesi amaçlanmaktadır.
Hareket Halindeki Gençlik Girişimi – Akılcı büyüme önceliği: Eğitim sisteminin
performansının artırılması ve gençlerin iĢ hayatına geçiĢlerinin kolaylaĢtırılması
amaçlanmaktadır.
Yoksulluğa Karşı Avrupa Platformu Girişimi – Kapsayıcı büyüme önceliği:
Büyümenin ve oluĢturulan iĢlerin sağladığı refahın yaygın olarak paylaĢılması,
yoksulluk ve sosyal dıĢlanma yaĢayanlara daha saygın yaĢam koĢulları oluĢturulması ve
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toplumda daha aktif rol almalarının desteklenerek sosyal bütünleĢmenin sağlanması
amaçlanmaktadır.
Tüm bu giriĢimler, birbirleriyle doğrudan veya dolaylı olarak etkileĢim halinde
Avrupa’nın akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesini hedeflemektedir. Bu
giriĢimler altında tanımlanan kilit eylemler ve tedbirler aracılığıyla hedeflere ulaĢmayı
sağlayacak uygulamalar hayata geçirilmektedir.
Bu giriĢimler içerisinde gençlere yönelik eğitim fırsatlarının geliĢtirilmesini,
genç

istihdamının

artırılmasını

ve

gençlerin

sosyal

hayata

katılımlarının

desteklenmesini doğrudan hedefleyen giriĢim ise Hareket Halindeki Gençlik
GiriĢimidir. Bu giriĢim, 2010 yılında Komisyon tarafından yayımlanmıĢ olan bildiriyle
hayata geçirilmiĢ olup bildiride ayrıca tanımlanan Gençlik Garanti Programı, özellikle
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin iĢgücü piyasasındaki durumları ile sosyal
durumlarının iyileĢtirilmesi için kamu istihdam kurumlarını teĢvik etmektedir.
3.1.3.3 Hareket Halindeki Gençlik GiriĢimi
Avrupa 2020 Stratejisi; akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için hedefler
ortaya koymaktadır. Bu hedeflere ulaĢılabilmesi açısından gençler için kaliteli eğitim ve
iĢgücü piyasasına sorunsuz geçiĢ sağlanarak ve genç iĢgücünün hareketliliğini artırarak
gençlerin potansiyelinin harekete geçirilmesi kilit noktalardan birini oluĢturmaktadır.123
Genç

Avrupalıların

beĢeri

sermayelerinin

geliĢtirilmesine

yönelik

gerçekleĢtirilecek yatırımlar, uzun dönemde sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik
büyümeye katkı sağlayacaktır. Bu sayede Avrupa Birliği, aktif, yenilikçi ve yüksek
becerilere sahip iĢgücünden yararlanırken bir yandan da eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlerin neden olduğu ekonomik kayıpların önüne geçecektir. Eğitimde ve
istihdamda yer almayan gençler, aslında farklı ihtiyaçlara sahip alt gruplardan
oluĢmakla birlikte bu gençlerin çoğu, okulu erken terk nedeniyle düĢük eğitim
seviyesine veya göçmenlik gibi dezavantaja sahiptir. Bunların ötesinde gençlerin aktif
olarak iĢ aramamaları ise onların tekrar iĢgücüne dâhil olmalarını destekleyecek politika
tedbirleri dıĢında kalmalarına neden olmaktadır. 124 Ayrıca gençlerin okulu erken terk
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etmeleri ise sosyal ve ekonomik sorunlara yol açan iĢsizlik veya aktif olmama riskini de
artırmaktadır.125
Hareket Halindeki Gençlik GiriĢiminin temel amacı, bilgi ekonomisine geçiĢ
sürecinde gençlerin yaĢadığı zorluklar karĢısında onların güçlendirilmesini sağlamaktır.
Bir çerçeve giriĢim olarak bu amaca ulaĢmak için AB çapında ve ulusal düzeyde yeni
faaliyetler önermekle birlikte mevcut faaliyetleri de desteklemektedir. GiriĢim, 4 temel
eylem alanı ortaya koymaktadır:126
1. Akılcı ve kapsayıcı büyümenin sağlanabilmesi için iĢgücü piyasasının
ihtiyaçları ile uyumlu olacak Ģekilde temel becerilerin geliĢtirilmesi ve kaliteli öğrenme
çıktılarına ulaĢılması önemli bir etkendir. Avrupa’nın, yaygın öğretim yoluyla kazanılan
becerileri de içerecek Ģekilde gençler için bir bütün olarak eğitim fırsatlarını
yaygınlaĢtırması gerekmektedir. Bu doğrultuda Avrupa Komisyonu, okuldan erken
ayrılmayı önleyecek eylemlerin yanı sıra eğitim ile iĢgücü piyasası arasında köprü
kuracak eylemlerin hayata geçirilmesini tavsiye etmektedir.
2. Bilgi ekonomisine geçiĢin sağlanması ve yenilikçiliğinin teĢvik edilmesi
adına Avrupa’nın, yükseköğretime katılan genç oranını artırması gerekmektedir.
Bununla birlikte Avrupa’da yükseköğretimin daha ilgi çekici hale getirilmesi ve öğrenci
hareketliliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Avrupa Komisyonu,
yükseköğretim

modernizasyonunun

yanı

sıra

üniversitelerin

performanslarının

karĢılaĢtırılmasını ve akademik iĢbirliklerini artıracak giriĢimlerin hayata geçirilmesini
önermektedir.
3. Öğrenci hareketliliğini sağlayan mevcut programlar, ulusal ve bölgesel
kaynaklar çerçevesinde gözden geçirilerek geliĢtirilmelidir. GiriĢim, 2020 yılı itibariyle
tüm Avrupalı gençlerin iĢyeri tabanlı eğitim de dâhil olmak üzere yurtdıĢı eğitim
imkânına kavuĢmasını hedeflemektedir. Bu doğrultuda Avrupa Komisyonu, gençlerin
eğitim

hareketliliği

önündeki

engellerin

önermektedir.
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kaldırılmasını

sağlayacak

tedbirleri

4. Avrupa’nın

acil

olarak

gençlerin

iĢgücü

piyasasındaki

durumlarını

iyileĢtirmesi gerekmektedir. GiriĢim, okuldan iĢ hayatına geçiĢi kolaylaĢtırarak genç
iĢsizliğinin azaltılması için AB çapında ve ulusal boyutta uygulanacak öncelikli
eylemler için bir çerçeve ortaya koymaktadır. Özellikle kamu istihdam kurumları
tarafından gençlere istihdam ve mesleki eğitim fırsatı sağlanması ile onların tekrar aktif
hale gelmesini hedefleyen Gençlik Garanti Programının uygulanması teĢvik
edilmektedir.
Hareket Halindeki Gençlik GiriĢimi çerçevesinde Avrupa Komisyonu, genç
iĢsizliğinin azaltılması ve gençlerin tekrar aktif olmasını sağlayacak tedbirlerin ortaya
konması için kamu istihdam kurumlarını merkeze alan Gençlik Garanti Programını ve
programın yaygınlaĢtırılmasını tavsiye etmektedir.
3.2

GENÇLĠK GARANTĠ PROGRAMI
Gençlik Garanti Programı (Youth Guarantee), AB üyesi ülkelerdeki eğitimde ve

istihdamda yer almayan gençlere istihdam ve eğitim fırsatları sunulması amacıyla
uygulanması Avrupa Komisyonu tarafından tavsiye edilen bir programdır. Program
tavsiye niteliğinde ortaya çıksa da eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler sorunun
giderek derinleĢmesi ve büyümesi, Gençlik Garanti Programını AB çapında yaygın
olarak uygulanan ve uygulanması Komisyon tarafından izlenen bir program haline
getirmiĢtir. Bununla birlikte Program, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin
izlenmesi, kaydedilmesi, yönlendirilmesi ve iĢgücü piyasasındaki durumlarının
iyileĢtirilmesi adına temel sorumluluğu genel olarak kamu istihdam kurumlarına
vermektedir. Ayrıca programın uygulanması için önemli düzeyde kaynak tahsisi
gerçekleĢtiği görülmektedir.
3.2.1

GeliĢimi

Eğitimin ve istihdamın gençler için bir hak olarak tanımlandığı ve baĢta kamu
istihdam kurumları olmak üzere ilgili kurumlara çeĢitli sorumluluklar getiren gençlik
garanti yaklaĢımı, 1980’ler ve 1990’lı yıllarda kuzey Avrupa ülkelerinde geliĢtirilmiĢ
bir yaklaĢımdır. Zaman içerisinde yaklaĢımın diğer Avrupa ülkeleri tarafından da
benimsenmesiyle birlikte gençlere yönelik farklı eğitim ve istihdam olanakları
bileĢiminden oluĢan çeĢitli adlar altında gençlik garanti uygulamaları ortaya çıkmıĢ ve
46

yaygınlaĢmıĢtır. Ülkelere göre farklılık gösterse de uygulamaların odak noktası, belirli
bir yaĢ grubu içerisindeki farklı nitelik düzeyindeki gençlere eğitim, staj, iĢbaĢı eğitim
veya kendilerine uygun bir iĢ olanağının sunulmasıdır. Ancak bu uygulamalar, henüz
AB düzeyinde ele alınmaktan uzak ve baĢarı düzeyleri de ülkelere göre farklılaĢan
ulusal uygulamalar niteliğindedir.127
Gençlerin okuldan iĢ hayatına geçiĢlerinin desteklenmesi ihtiyacı, 2008 yılı
ekonomik krizinden önce de AB’nin çeĢitli organları tarafından belirtilmiĢtir. Nitekim
Avrupa Konseyi, 2005 yılında istihdam politikaları rehberlerinde her genç iĢsize en geç
6 ay içerisinde yeni bir baĢlangıç fırsatı sunulması gerektiğini ortaya koymuĢtur. Bu 6
aylık süre, erken müdahalenin sağlanabilmesi için gencin okuldan ayrıldığı tarihten
itibaren en geç 4 ay olarak 2008 yılında Konsey tarafından revize edilmiĢtir.128
Özellikle 2008 yılı ekonomik krizinin ardından Avrupa Birliği’nin genç
iĢsizliğinin azaltılması adına konuyu acil olarak ele alması ve gençlerin iĢgücü
piyasasındaki

durumlarını

iyileĢtirmesi

gerektiği,

Komisyon’un

2010

yılında

yayımladığı Hareket Halindeki Gençlik GiriĢimi’nde belirtilmektedir. Bu doğrultuda
Avrupa Komisyonu, gençlerin istihdamda veya eğitimde olmalarının sağlanması veya
gençlerin aktifleĢtirilmesi için özellikle kamu istihdam kurumlarının rolüne vurgu
yaparak Gençlik Garanti Programının uygulanmasını önermektedir.129
Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerinin gerçekleĢtirilebilmesi için AB üyesi ülkeler,
Gençlik Garanti Programı kapsamında gençlerin okuldan ayrıldıktan sonraki 4 ay
içerisinde iĢ, ileri bir eğitim fırsatı veya gençleri aktifleĢtirecek bir tedbir sunmaya
odaklanmalıdır. Bu doğrultuda üye ülkelerin, eğitim dıĢındaki bir nedenle aktif olmayan
gençlerin, bu tedbirlere ulaĢmasını engelleyen yasal ve idari nedenleri ortaya koyması
ve bu engelleri ortadan kaldırması gerekmektedir. Tüm bu süreç ise kamu istihdam
kurumlarının, uyguladıkları tedbirleri yaygınlaĢtırmasını ve gençlerin ihtiyaçları
doğrultusunda revize etmesini gerektirmektedir.130
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Ancak çeĢitli politika metinlerinde yer almasına rağmen 2011 ve 2012 yıllarında
Gençlik Garanti Programına iliĢkin herhangi bir geliĢme sağlanamamıĢtır. Programa
iliĢkin somut adımların atılabilmesi için Avrupa Konseyi ise üye devletler nezdinde
programa iliĢkin farkındalık oluĢturarak okuldan ayrıldıktan sonraki birkaç ay içerisinde
gençlere ileri bir eğitim, staj, çıraklık veya iĢ imkânı sunulması gerektiğini
belirtmektedir. Ayrıca fırsatların gençlere sağlanabilmesi adına uygulanacak tedbirlerin
hayata geçirilmesi için üye ülkelerin Avrupa Sosyal Fonu (ESF)’nu kullanma
olanağından da bahsedilmektedir.131
Bu geliĢmeler doğrultusunda Avrupa Komisyonu, Gençlik Garanti Programının
OluĢturulmasına Yönelik Tavsiye’nin yayımlanmasını, hazırlanan geniĢ bir kavram notu
ile birlikte Avrupa Konseyi’ne 2012 yılı sonunda teklif etmiĢtir. 132 Bunun üzerine
Konsey tarafından 2013 yılı Nisan ayında yayımlanan Gençlik Garanti Programının
OluĢturulmasına Yönelik Tavsiye’de Programın amacı, kapsamı, ilkeleri ve finansman
kaynakları daha somut olarak tanımlanmaktadır. Buna göre Gençlik Garanti Programı;
25 yaĢın altındaki gençlerin iĢsiz kaldıktan veya okuldan mezun olduktan/ayrıldıktan
sonraki 4 ay içerisinde gençlere kaliteli bir istihdam, ileri bir eğitim, çıraklık veya staj
olanağı sunulması hedefleyen bir program olarak önerilmektedir. Ayrıca Gençlik
Garanti Programının özellikle Avrupa’daki eğitimde ve istidamda olmayan gençlerin
yüksek oranının azaltılması için hayata geçirilmesi gerektiği söz konusu Tavsiye
Kararında belirtilmektedir.133
Gençlere yönelik sunulacak istihdam, ileri eğitim, çıraklık veya staj
olanaklarının kaliteli olması ise bu tekliflerin, gençlerin durumlarına uygun, onların
ihtiyaçlarını

karĢılayabilecek,

özelleĢtirilmiĢ,

gençlerin

iĢgücü

piyasasından

uzaklaĢmasına neden olan engelleri ortadan kaldırabilecek ve ayrıca gencin
sürdürülebilir Ģekilde iĢgücü piyasasına girmesini sağlayacak nitelikte olması anlamına
gelmektedir.134
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Ayrıca genç iĢsizliği ve gençlerin aktif olmaması, ekonomik açıdan hem genç
iĢgücünün kullanılamaması hem de bu gençlere yönelik koruma ve aktifleĢtirme
tedbirlerinin uygulanması açısından maliyeti oldukça yüksek bir sorundur. Bununla
birlikte genç iĢsizliği ve gençlerin aktif olmaması, gelecek dönemlerde gençlerin
gelirlerinin azalmasına yol açarken iĢsizlik riskini de artırarak bir “yara izi etkisi”
oluĢturabilmektedir. Gençlerin iĢsizliği ve aktif olmaması sorununa mümkün olduğunca
erken müdahale ederek yara izinin oluĢmasını önlemek ve bu önlemlerin maliyetlerini
düĢürülebilmek adına ilgili kurumlar tarafından gençlere kaliteli bir teklif sunulması
için 4 ay öngörülmektedir.135
3.2.2

Temel Ġlkeleri, BileĢenleri ve Finansmanı

i. Programın tasarımında temel ilkeler
Avrupa Konseyi’nin tavsiye kararı doğrultusunda üye ülkelerin 25 yaĢ altı iĢsiz
veya eğitimine devam etmeyen gençlere istihdamdan veya eğitimden ayrılmalarından
itibaren 4 ay içerisinde kaliteli bir iĢ, ileri bir eğitim, çıraklık veya staj imkânı
sunabilmesi için Gençlik Garanti Programı tasarlamaları gerekmektedir. Bu tasarım
aĢamasında ülkelerin göz önünde bulundurmaları gereken altı temel ilke söz
konusudur:136
İlk olarak Gençlik Garanti Programının tasarımında eğitimde ve istihdamda
olmayan gençlerin homojen bir grup olmadığı ve tek bir baĢlık altında toplansalar bile
aslında farklı profilde ve farklı ihtiyaçlara sahip gençlerden oluĢtuğu unutulmamalıdır.
Bu doğrultuda gençlerin durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak gençlerin
iĢgücü piyasasından veya eğitimden uzaklaĢmasına neden olan etkenlerin ortadan
kaldırılması sağlanmalıdır.
Programın hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken ikinci ilke ise karĢılıklı
sorumluluk ilkesidir. Program kapsamında eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere
ulaĢılabilmesi ve gençlerin Program kapsamındaki uygulamalardan yararlanabilmeleri
için gençlerin kamu istihdam kurumlarına kayıt olmaları sağlanmalıdır. Ancak diğer
taraftan kamu istihdam kurumuna kayıt olmanın gençlerde oluĢturabileceği “kendilerine
135
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yapılan bir teklifi kabul etmek zorunda oldukları ve aksi takdirde yaptırımla
karĢılaĢacakları algısının” ortadan kaldırılması ve aslında söz konusu kaydın gençlere
pek çok fayda sağlayacağına yönelik farkındalık oluĢturulması gerekmektedir. Bireysel
danıĢmanlık hizmeti sunulması ve gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda özel eylem
planlarının hazırlanması, gençlerin kamu istihdam kurumlarından uzaklaĢmalarını
önleyebilecek uygulamaların baĢında gelmektedir. Sürecin baĢında gençlere bireysel
danıĢmanlık hizmeti sunularak gençlerin ilgi alanlarının ve niteliklerinin belirlenmesi,
Programın baĢarısına olduğu kadar aynı zamanda üçüncü ilke olan karĢılıklı güven
ilkesine de hizmet edebilecektir.
Dördüncü ilke ise gençlerin Programdan ayrılarak tekrar aktif olmama
durumuna düĢmelerinin engellenmesidir. Bu doğrultuda Program, gençlerin mümkün
olan en fazla faydayı sağlayabileceği ve Programdan erken ayrılanları da tekrar dâhil
olmaya teĢvik edecek Ģekilde tasarlanmalıdır.
Programın tasarımda göz önünde bulundurulması gereken beşinci ilke ise üye
ülkelerin Programı hangi düzeyde uygulayacağı ve yöneteceğinin belirlenmesidir. Bu
süreçte

ülkelerin

gençlere

yönelik

hizmetlerinin

merkezden

veya

yerelden

yönlendirilmesi temel belirleyici olmaktadır.
Son olarak altıncı ilke ise üye ülkelerin, gençlerin iĢsizlik nedeniyle gelecekte
karĢılaĢabileceği olumsuz sonuçların önlenebilmesi için Programın genel hedefi olan
gençlerin iĢsiz kaldığı veya eğitimden ayrıldığı tarihten itibaren 4 aylık süre kısıtına
dikkat etmeleri ve Programın tasarımında bu süreyi gözetmeleridir.
Programın genel çerçevesinin oluĢturulmasında ve ülkelerin kendi Programlarını
tasarlamaları aĢamasında bu ilkelerin gözetilmesinin, programın baĢarısını ve
sürdürülebilirliğini olumlu etkileyeceği söylenebilir.
ii. Programın temel bileşenleri
Gençlik Garanti Programı’nın OluĢturulmasına Yönelik Tavsiye Kararında
Konsey, Programın oluĢturulmasında gözetilebilecek genel ilkelerin yanı sıra programın
temel bileĢenlerini de belirtmektedir. Böylece Programın genel bir çerçevesi
oluĢturularak ülkelerin kendi koĢulları ve ihtiyaçları doğrultusunda kendi ulusal
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programlarını

oluĢturabilmeleri

desteklenmektedir.

Bu

bileĢenler

dayalı

geliĢtirilmesi:

aĢağıda

özetlenmektedir:137
BileĢen

1

– Ortaklığa

yaklaĢımın

Programın

uygulanmasından sorumlu koordinatör kamu kurumu belirlenerek ilgili kamu kurumları
tanımlanmalı ve bir iletiĢim ağı oluĢturulmalıdır. Bakanlıklar, kamu istihdam kurumu,
eğitim kurumları, kariyer merkezleri, gençlik merkezleri gibi ilgili kurumlar arası
koordinasyonun güçlendirilmesiyle gençlerin, Program kapsamında sunulan hizmetler
hakkında bilgi sahibi olması sağlanmalıdır. Ayrıca istihdam, çıraklık ve staj
imkânlarının geliĢtirilebilmesi için bu ağa iĢverenlerin de dâhil edilmesi gerekmektedir.
Gençlerin ihtiyaçlarına yönelik politikaların geliĢtirilebilmesi için sosyal ortakların ve
gençlikle ilgili sivil toplum kuruluĢlarının da sürece aktif katılımı sağlanmalıdır.
BileĢen 2 – Erken müdahale ve gençlerin aktifleĢtirilmesi: Eğitimde ve
istihdamda olmayan gençlerin sahip oldukları farklı profil ve ihtiyaçlar göz önünde
bulundurularak gençlere ulaĢılmalı, farkındalıkları artırılmalı ve gençlerin kamu
istihdam kurumlarına kayıt olmaları sağlanmalıdır. Çok taraflı iĢbirliği ve sorumluluk
yaklaĢımı çerçevesinde gençlere istihdam olanakları, kiĢiye özel destek planlarını da
içerecek Ģekilde kiĢiselleĢtirilmiĢ danıĢmanlık hizmetleri sunulması, okuldan erken
ayrılmanın önlenmesi ve izleme sisteminin geliĢtirilmesi gerekmektedir.
BileĢen 3 – ĠĢgücü piyasasına giriĢin desteklenmesi: Okuldan erken ayrılan
veya düĢük nitelikli gençlere daha yüksek veya ikinci Ģans niteliğinde eğitim olanakları
sunularak gençlerin niteliklerinin geliĢtirilmesi gerekmektedir. Program kapsamında
gençlerin temel becerilerinin yanı sıra iĢgücü piyasasında ihtiyaç duyacakları
profesyonel becerileri de geliĢtirilmeli ve eğitim kurumları ile kamu istihdam kurumları
iĢbirliği geliĢtirilmelidir. Gençlerin istihdam olanaklarının artırılması için ücret dıĢı
iĢgücü maliyetleri mümkün olduğunca azaltılmalı ve iĢverenlerin gençlere yönelik yeni
iĢler ve çıraklık fırsatları oluĢturmalarının desteklenmesi için ücret ve istihdam
teĢvikleri uygulanmalıdır. Genç iĢgücünün AB içerisinde hareketliliğinin sağlanması
adına, farklı Ģehirler, bölgeler ve ülkelerdeki iĢ, çıraklık ve staj imkânları hakkında
gençlerin bilgi sahibi olması ve hareketliliklerinin teĢvik edilmesi sağlanmalıdır. Kamu
istihdam hizmetleri ile mikro finans da dâhil olmak üzere giriĢimcileri destekleyen
kurumların iĢbirliği geliĢtirilmeli ve giriĢimcilik destekleri yaygınlaĢtırılmalıdır.
137
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Gençlik Garanti Programından yararlanmak istemeyen veya faydalandığı destekleri
yarıda bırakan gençler teĢvik edilerek aktif katılımları sağlanmalıdır.
iii. Programın finansmanı
Avrupa Konseyi’nin tavsiye kararında Programın genel çerçevesi çizilmekle
birlikte Programın oluĢturulması ve uygulanması için kullanılabilecek finansman
kaynakları da belirtilmektedir. Buna göre Gençlik Garanti Programının oluĢturulması,
pilot uygulamaları, yaygınlaĢtırılması ve Program kapsamında desteklenecek projeler,
ulusal bütçelerin yanı sıra Avrupa Sosyal Fonu tarafından finanse edilmektedir.138
Bununla birlikte bazı ülkelerde eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin
oranının daha yüksek olması ve sorunun daha somut ele alınabilmesi için Avrupa
Konseyi, hâlihazırdaki yapısal fonlara ilave olarak Genç Ġstihdamı GiriĢimi Fonunun
oluĢturulmasına ġubat 2013’teki toplantısında karar vermiĢtir. 2014 – 2020 yılı için 6
milyar Avro olarak öngörülen Genç Ġstihdamı GiriĢimi Fonu, genç iĢsizliği oranı
%25’in üzerinde olan tüm bölgeler tarafından Gençlik Garanti Programı uygulamaları
için kullanılabilecektir. Tahsis edilen 6 milyar Avro’nun 3 milyar Avroluk kısmı
Avrupa Sosyal Fonundan, diğer 3 milyar Avroluk kısmı ise AB bütçesinden
karĢılanmaktadır.139
3.2.3

Uygulanması ve Ġzlenmesi

i. Programın uygulanması
Gençlik Garanti Programı, Avrupa Birliği’nin eğitimde ve istihdamda olmayan
gençler baĢta olmak üzere genç iĢsizliği ile mücadelede temel politika araçlarındandır.
Program, belirli bir süre kısıtı içerisinde gençlerin iĢe yerleĢmesini veya eğitim hayatına
tekrar girmesini hedefleyen çerçeve bir program olup bu hedefe ulaĢabilmek için hayata
geçirilmesi gereken iĢbirliklerini, yapısal reformları ve iĢgücü piyasası müdahalelerini
içermektedir. Bir diğer ifadeyle gençlere 4 ay içerisinde kaliteli teklifi nasıl sunacağına
dair ülkelerin bir yol haritası ve kapsamlı reform programıdır.
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Genç iĢsizliği oranı %25’in üzerinde olan bölgelere sahip ülkeler, Genç
Ġstihdamı GiriĢimi Fonunu kullanma hakkına sahip olarak Gençlik Garanti Programı
Ulusal Uygulama Planlarını 2013 yılı Ekim ayına kadar; diğer ülkelerin ise ulusal
planlarını 2014 yılı ilkbaharına kadar Komisyon’a sunmaları istenmiĢtir. Bu planların;
Gençlik Garanti Programının ulusal ve yerel düzeyde nasıl uygulanacağını, kamu
kurumları baĢta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluĢların görevlerini, programın
hedeflerini,

ilerlemelerin nasıl

izleneceğini

ve zaman planlamasını

içermesi

gerekmektedir. 140 Bu doğrultuda 2014 yılı Mayıs ayı itibariyle 28 üye ülke Gençlik
Garanti Programı Ulusal Uygulama Planlarını Komisyon’a sunmuĢlardır.141
Gençlik Garanti Programı, 25 yaĢ altı gençlere, okuldan ayrıldıktan veya iĢsiz
kaldıktan sonraki 4 ay içinde ihtiyaçlarına uygun ve kaliteli iĢ, eğitim, çıraklık veya staj
teklifi sunulmasını garanti etmektedir. Bu açıdan Program, bir iĢ garantisi olmamakla
birlikte gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı, iĢgücü piyasasına veya eğitime
sürdürülebilir Ģekilde dönüĢlerini hızlandırmayı hedeflemektedir.142
Gençlik Garanti Programı; ortaklık yaklaĢımının geliĢtirilmesi ve buna yatırım
yapılması, kamu ve özel istihdam hizmetleri kapasitelerinin özellikle gençlerin
ihtiyaçları doğrultusunda geliĢtirilmesi ve özelleĢtirilmesi, mesleki eğitim ve çıraklık
sisteminin iyileĢtirilmesi, genç iĢgücü talebinin desteklenmesi (istihdam teĢvikleri,
iĢgücü maliyetlerinin azaltılması, giriĢimciliğin ve kayıtlı istihdamın desteklenmesi vb.)
gibi bir dizi reformun hayata geçirilmesiyle uygulanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında
Program, kapsamlı, bütüncül ve çıktı odaklı yapısal bir reform niteliğindedir.143
Ayrıca Gençlik Garanti Programının bileĢenleri çerçevesinde kamu kurumlarının
hizmetlerini geliĢtirmesi ve yaygınlaĢtırması haricinde özellikle sosyal paydaĢlar, ticaret
odaları, sivil toplum kuruluĢları, gençlik merkezleri ve ilgili diğer kuruluĢların doğrudan
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençleri hedefleyen projelerinin Avrupa Sosyal
Fonu ile desteklenmesi yaygın bir uygulama olarak görülmektedir. Böylece ulusal ve
merkezi uygulamaların dıĢında yerel giriĢimler ve uygulamalar da desteklenerek daha
kapsamlı bir etki alanı oluĢturulmaya çalıĢıldığı söylenebilir.
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ii. Programın izlenmesi
Avrupa

Birliği,

ekonomi

politikalarının

yıllık

olarak

izlenmesi

ve

koordinasyonunun sağlanması amacıyla Avrupa Ġzleme Dönemini (European Semester)
hayata geçirmiĢtir. Bu kapsamda Komisyon, her yıl üye ülkelerin makroekonomik
planlarını ve yapısal reformlarını analiz etmekte ve uygulamaların Avrupa 2020
Stratejisi hedeflerine katkıda bulunması için gelecek döneme iliĢkin tavsiyelerde
bulunmaktadır. 144 Gençlik Garanti Programı uygulamaları da Komisyon tarafından
Avrupa Ġzleme Dönemi çalıĢmaları kapsamında izlenmekte, analiz edilmekte ve
ülkelere özel tavsiye dokümanları hazırlanmaktadır.145
Bununla birlikte Avrupa Ġstihdam Stratejisi’nin uygulanmasından sorumlu
olarak 2000 yılında kurulan Ġstihdam Komitesi tarafından 2015 yılında Gençlik Garanti
Programı’nın Ġzlenmesi için Göstergeler Çerçevesi hazırlanmıĢtır. Buna göre izleme üç
düzeyde gerçekleĢtirilmektedir:146
Birinci düzey - Toplu izleme: Eğitimde ve istihdamda olmayan gençleri de
içerecek Ģekilde gençlerin iĢgücü piyasasındaki durumlarının makroekonomik
göstergeler çerçevesinde izlenmesini kapsamaktadır. Temel göstergesi eğitimde ve
istihdamda olmayan gençlerin oranıdır.
İkinci düzey - Doğrudan izleme: Gençlik Garanti Programı kapsamındaki
uygulamaların doğrudan izlenmesini kapsamaktadır. Temel göstergesi ise Program
kapsamında ana hizmet sağlayıcı kuruma kayıt olduğu tarihten itibaren 4, 6 ve 12 aydan
sonra da Gençlik Garanti Programı içerisinde kalan gençlerin oranıdır.
Üçüncü düzey - Takip izlemesi: Takip göstergesi ise gençlerin teklif alarak
iĢgücü piyasasına giriĢlerinden 6, 12 ve 18 ay sonraki bu entegrasyonun
sürdürülebilirliğini değerlendirmektedir. Temel göstergesi ise teklif alan gencin 6, 12
ve 18 ay sonraki durumudur.
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Bu izleme çerçevesi; Gençlik Garanti Programı’nın, gençlerin iĢgücü
piyasasındaki durumları üzerindeki etkilerinin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesini
sağlayarak hangi uygulamanın ne düzeyde faydalı olduğuna dair bilgi sağlamaktadır. Bu
izleme süreci kapsamında veri toplanmasına 2015 yılında baĢlanmıĢtır.147
Ayrıca Avrupa Konseyi’nin talebi üzerine 2016 yılı içerisinde Avrupa
Komisyonu,

Gençlik

Garanti

Programı

uygulamalarının

değerlendirmesini

gerçekleĢtirilmiĢtir. 148 Bu değerlendirmelere örnek ülke uygulamalarının ele alındığı
bölümde değinilecektir.
3.2.4

Kamu Ġstihdam Kurumlarının Rolü

Avrupa Konseyi’nin 2013 yılında yayımladığı Gençlik Garanti Programı’nın
OluĢturulmasına Yönelik Tavsiye Kararında Programın uygulanması açısından kamu
istihdam kurumlarının desteklenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu kararın ardından
kamu istihdam kurumları, kendi iç süreçlerini ve paydaĢlarla iletiĢim modellerini
güncelleyerek gençlere yönelik hizmetlere odaklanmıĢlardır. Bununla birlikte kamu
istihdam kurumları, bazı ülkelerde Gençlik Garanti Programı uygulamalarının
yönetiminden ve koordinasyonunda sorumlu kurum konumundayken bazılarında ise
uygulamaları yönlendiren veya hizmet sunan kurumlar arasında yer almaktadır. Ancak
doğrudan yönetimden sorumlu olmasalar bile kamu istihdam kurumları, danıĢmanlık
hizmetleri, iĢ arama destekleri ve aktif iĢgücü programları ile ana hizmet sağlayıcılar
arasında yer almaktadır.149
Gençlik Garanti Programı uygulamaları genelde farklı paydaĢ kuruluĢlarla
iĢbirliği yapılarak geliĢtirilen destek ve aktifleĢtirme tedbirleri ile baĢlamaktadır. Bu
kapsamda kamu istihdam kurumunda görevli danıĢman tarafından bireysel danıĢmanlık
hizmeti sağlanarak gençlerin ilgi alanları, temel ve mesleki becerileri, iĢ geçmiĢi ve
güçlü-zayıf yönleri doğrultusunda gençlerin hangi düzeyde ve ne tür bir desteğe
ihtiyaçları olduğu belirlenmeye çalıĢılmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda oluĢturulan
bireysel eylem planı, danıĢanın becerilerini geliĢtirmesine ve iĢ arama sürecine bir temel
oluĢturmaktadır. Bunula birlikte kamu istihdam kurumu aracılığıyla bir iĢverenin de
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sürece dâhil edilmesi, çıraklık, staj veya iĢ imkânı sağlanmasını kolaylaĢtırmaktadır.
Gençlere eğitim olanaklarının sunulmasında kamu istihdam kurumlarının rolü çok
sınırlı olsa da eğitim kurumlarıyla geliĢtirilecek iĢbirlikleri gençler için eğitim fırsatları
oluĢturulmasında faydalı olacaktır. Ayrıca neredeyse tüm kamu istihdam kurumları,
gençlere ilk iĢ deneyimi sağlayan iĢverenlere yönelik kısa dönemli ücret
sübvansiyonları, sosyal güvenlik veya vergi ödemelerine katkı Ģeklindeki iĢveren
teĢvikleri uygulamaktadır.150
Pek çok ülkede gençlerin iĢsizlik yardımından veya diğer sosyal yardımlardan
faydalanmaları için kamu istihdam kurumlarına kayıt olmaları gerekmektedir. Ancak
yine de bazı ülkelerde gençler kayıt olmaktan kaçınmaktadır. Kamu istihdam kurumları
ise genelde sivil toplum örgütleri veya gençlik merkezleriyle iĢbirliği kurarak gençlere
yönelik hizmetlerini yaygınlaĢtırmaktadır.151 Bununla birlikte Komisyon, ülkelere özel
tavsiyelerinde eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere ulaĢılmasını ve kayıt
olmalarının sağlanmasını ayrıca önermektedir.152
Kamu istihdam kurumlarının tekliflerinin de gençlerin durumlarına uygun ve
kiĢiselleĢtirilmiĢ olması gerekmektedir. Doğru ve zamanında müdahale edilmesi, hem
gençlerin güveninin kazanılması hem de onların iĢgücü piyasasına yeniden
kazandırılması

açısından

önemlidir.

Bunun

sağlanması

için

kamu

istihdam

kurumlarında bazı somut değiĢimler yaĢanmaktadır. Gençlerin ihtiyaçlarının tespiti ve
karĢılanması adına gençlere yönelik mevcut hizmetlerin geliĢtirilmesi veya tamamıyla
yeniden düzenlenmesi, iletiĢim kanallarının çeĢitlendirilmesi ve etkin kullanımı,
personel eğitimleri ve bu alanda çalıĢacak yeni personel alımları bu geliĢmelerden
bazılarıdır. Ayrıca bazı ülkelerde sadece gençlere hizmet veren kamu istihdam ofisleri
ve birimleri de hizmete girerken bazı ülkeler, belirli bölgelerde belirli sayıda ve sadece
gençlere hizmete verecek özel danıĢmanlar belirlemektedir. Bu geliĢmeler kamu
istihdam kurumlarının kapasitelerinin geliĢtirilmesinin yanı sıra gençlerin ihtiyaçlarının,
beklentilerinin ve gelecek planlarının anlaĢılarak gençlere kiĢiselleĢtirilmiĢ ve bireysel
tekliflerin sunulmasını da sağlamaktadır. Bu açıdan etkili hizmet sunumunun, gerekli
beceri ve niteliklere sahip iyi eğitimli personele bağlı olduğu söylenebilir.153
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Bazı kamu istihdam kurumları ise hizmet alan odaklı bir yaklaĢımla
kiĢiselleĢtirilmiĢ hizmetlerin tasarımı ve uygulanması süreçlerine gençleri veya
gençlikle ilgili kuruluĢları dâhil etmektedir. Ayrıca kamu istihdam kurumuna iliĢkin
olumlu tecrübeleri olan bir genç, bu hizmetlerin diğer gençler arasında yayılmasına
aracılık edebilecektir. Bu açıdan gençler ile kamu istihdam kurumları arasında karĢılıklı
güvenin tesis edilmesi, sürecin temel bir bileĢenini oluĢturmaktadır. Gençlerle olduğu
gibi iĢverenlerle de olumlu iliĢkiler kurulması ve onların da sürece dâhil edilmesi,
gençlerin iĢgücü piyasasıyla tanıĢmasına olanak sağlayacak fırsatların oluĢturulabilmesi
açısından önemlidir.154
ĠĢgücü piyasasının temel aktörleri olan iĢveren ve iĢgücü ile iliĢkilerin yanı sıra
eğitim kurumlarıyla ortaklıkların kurulması özellikle okuldan iĢ hayatına geçiĢi
kolaylaĢtırmada kritik bir öneme sahiptir. Eğitim kurumları ile gerçekleĢtirilecek
iĢbirlikleri çerçevesinde öğrencilere yönelik danıĢmanlık ve koçluk uygulamaları ile
okuldan erken ayrılmanın önlenmesi ve riskli gruplara yönelik erken müdahale imkânı
sağlanabilir.155
Gençlik Garanti Programı, kamu istihdam kurumuna kayıtlı olsun ya da olmasın
25 yaĢ altı tüm gençleri kapsamaktadır. Ancak kamu istihdam kurumları, kayıtlı
olmayan eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere ulaĢılarak 4 ay içerisinde kaliteli
bir teklif sunmak üzere ilgili tüm kuruluĢlarla yakın iĢbirliği geliĢtirmelidir. Bu açıdan
kamu istihdam kurumlarının okullar, gençlik merkezleri, gençlik organizasyonları ve
sosyal çalıĢma merkezleri ile yakın birliği kurarak gençlerin kamu istihdam hizmetleri
hakkında bilinç düzeylerinin artırılması ve bu hizmetlere eriĢimlerinin kolaylaĢtırılması,
gençlerin kamu istihdam hizmetlerinden faydalanmaları ve kayıt olmaları için iyi bir
baĢlangıç noktası olabilir.156
3.2.5

Avrupa Komisyonu Tarafından Önerilen Örnek Uygulamalar

Avrupa

Konseyi

tarafından

yayımlanan

Gençlik

Garanti

Programının

OluĢturulmasına Yönelik Tavsiye Kararının eki olan Komisyon ÇalıĢma Dokümanında
ayrıca üye devletlere yol gösterici ve Avrupa Sosyal Fonu kapsamında finanse
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edilebilecek örnek uygulamalar da yer almaktadır. Bu uygulamalar kısaca aĢağıda
açıklanmaktadır:157
Destek stratejileri ve temel uygulamalar: Kamu istihdam kurumu tarafından
gerçekleĢtirilen okul ziyaretleri ve öğretmenlerin eğitilmesi, danıĢmanlık hizmetleri,
veri toplama sistemlerinin geliĢtirilmesi, tanıtım materyallerinin hazırlanması, sosyal
medya ve internet kullanımı, tanıtım ve farkındalık organizasyonlarını kapsamaktadır.
Bireysel eylem planlarının hazırlanması: Kamu istihdam kurumu personelinin
bu konuda hizmet vermek üzere eğitimi, uzmanlaĢmıĢ kuruluĢlarla ortaklıkları ve
gençlerin ihtiyaçlarına uygun bireysel planların hazırlanmasını içermektedir.
Eğitim fırsatları sunulması: Beceri uyumsuzluklarının giderilmesi ve bilgi
iletiĢim teknolojilerine iliĢkin becerilerinin geliĢtirilmesi için düĢük nitelikli ve eğitimini
yarıda bırakmıĢ gençlerin ikinci Ģans eğitim programı, yabancı dil eğitimi ile gençlerin
tekrar eğitime yönlendirilmesi, iĢyeri tabanlı eğitim, staj, çıraklık ve eğitim kuponu
uygulamalarını içermektedir.
Girişimciliğin yaygınlaştırılması: GiriĢimciliğin yaygınlaĢtırılması ve teĢvik
edilmesi için kamu istihdam kurumları personeli ve öğretmenler için eğitimler,
ortaöğretimde giriĢimcilik eğitimlerinin verilmesi, genç iĢsizler için giriĢimcilik
eğitimleri ve giriĢim danıĢmanlığı hizmetlerinden oluĢmaktadır.
Ücret sübvansiyonu ve teşvik uygulamaları: ĠĢverenlerin özellikle iĢgücü
piyasasından uzak genç iĢsizlere yönelik çıraklık ve iĢ imkânı oluĢturabilmeleri için
belirli bir hedef grup özelinde ücret sübvansiyonu, istihdam teĢviki uygulamaları ve
iĢgücü maliyetinin düĢürülmesine yönelik finansal destekleri kapsamaktadır.
İşgücü hareketliliğinin artırılması: Gençlerin farklı bölgelerdeki iĢ, staj veya
çıraklık imkânlarından haberdar olmaları, yer değiĢtirmeye teĢvik edilmeleri ve farklı
bölgelere giden gençlere finansal destek ile uyum desteği sağlanması amaçlanmaktadır.
Girişim başlangıç desteklerine erişimin sağlanması: Ġstihdam kurumları,
danıĢmanlık ve finans kurumları arasındaki iĢbirlikleri (tematik ve bölgesel istihdam
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fuarları, ağ kurma/geliĢtirme organizasyonları) ile KOBĠ baĢlangıç desteği, giriĢimcilik
eğitimleri ve hibelerin yaygınlaĢtırılması hedeflenmektedir.
İzleme için işbirliği: Kamu istihdam kurumuna kayıt olmayan veya iĢgücü
piyasasından uzaklaĢmıĢ gençlere ulaĢılabilmesi için gençlik örgütlerinin desteklenmesi
ve bu kuruluĢlarla iĢbirliği ve izleme sisteminin geliĢtirilmesini içermektedir.
Kanıta dayalı politikalar: Verilerin toplanması, Gençlik Garanti Programına
katkı sağlayan benzer uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi, maliyet etkili
uygulamaların tespiti, kontrol grubu olan çalıĢmaların yürütülmesi ve analiz merkezleri
kurulması, politikaların ve pilot uygulamaların geliĢtirilmesi, yaygınlaĢtırılması
programın önemli bir bileĢenini oluĢturmaktadır.
Kapasite geliştirme: BaĢta kamu istihdam kurumları olmak üzere programın
hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi aĢamalarındaki olası engellerin kaldırılması
için süreçte yer alan tüm kurumların eğitim ve çalıĢtaylarla desteklenmesi, kurumlar,
bölgeler ve ülkeler arası iĢbirliği kapsamında personel değiĢim faaliyetlerinden
oluĢmaktadır.
3.2.6 Gençlik Garanti Programı Örnek Ülke Planları ve Değerlendirmeler
AB üyesi ülkelerden genç iĢsizliği oranı %25’in üzerinde bölgelere sahip olan
ülkeler, Genç Ġstihdamı GiriĢimi Fonundan yararlanabilmek için 2013 yılı Aralık ayı ve
diğerleri ise 2014 yılı Mayıs ayı itibariyle Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama
Planlarını Avrupa Komisyonu’na sunmuĢlardır. Bu ülke planları, çalıĢmanın önceki
bölümlerinde

de

bahsedilen,

AB

Komisyonu’nun

yönlendirici

dokümanları

çerçevesinde hazırlanmıĢtır. Bu planlardan bazıları, ülkeler tarafından yayımlanmıĢ olup
bunlara Komisyon’un internet sitesi158 aracılığıyla eriĢim sağlanabilmektedir.
Uygulama planı kısaca ele alınan ülkelerden Yunanistan (%19,1) ve Hırvatistan
(%19,3), 2014 yılı verilerine göre eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin oranı en
yüksek ülkeler arasında olduğundan ve bu yüksek oran karĢısında ülkelerin politika
tedbirlerini görmek adına bu çalıĢmaya dâhil edilmiĢtir. Bununla birlikte Bulgaristan
(%20,2) da eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin yüksek oranı ile dikkat
158
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çekmesine rağmen bu ülkenin ulusal uygulama planı yayımlanmadığından bu çalıĢmaya
dâhil edilememiĢtir.
Bu çalıĢma kapsamında ele alınan Ġtalya (%22,1), Ġrlanda (%15,2), Polonya
(%12) ve Ġsveç (%7,2) ise Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planının genel
yönetiminden ve koordinasyonunda kamu istihdam kurumu sorumlu olduğundan
incelemeye alınmıĢtır. Bunun yanı sıra Ġtalya, eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençlerin oranının AB içerisinde en yüksek olduğu ülkedir.
Ayrıca Almanya ve Fransa, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranı
açısından AB ortalamasının altında olmalarına rağmen bu ülkeler, nüfus açısından
Avrupa Birliği’nin en büyük ülkeleri olmaları dolayısıyla çalıĢmaya dâhil edilmiĢtir.
Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planları incelendiğinde çalıĢma
hayatıyla ilgili bakanlıkların genelde programın yönetiminden ve koordinasyonundan
sorumlu olduğu ve kamu istihdam kurumlarının ise özellikle iĢgücü piyasasına iliĢkin
tedbirler açısından ana hizmet sağlayıcı olduğu görülmektedir. Ayrıca Avrupa
Komisyonu, Ulusal Planların ortaklık yaklaĢımı, erken müdahale ve iĢgücü piyasasına
giriĢin desteklenmesi olmak üzere üç temel bileĢen altında hazırlanmasını önermektedir.
Ortaklık ve iĢbirliği yaklaĢımı çerçevesinde tüm ülkelerde programın
yönetiminden sorumlu kurumun koordinasyonunda ulusal, teknik ve yerel düzeyde
çeĢitli görevlere sahip kurulların oluĢturulduğu görülmektedir. Bu kurullar, programın
hazırlanması ve uygulanması aĢamalarında aktif rol almaktadır.
Ulusal kurulların genelde merkezi düzeyde toplandığı görülmektedir. Ulusal
kurullarda ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları, sosyal ortaklar ve sivil toplum
kuruluĢları temsil edilmekte olup ulusal öncelikler belirlenmekte, prensip ve tavsiye
kararları alınmakta ve Planın ulusal düzeyde uygulanması ve izlenmesi sağlanmaktadır.
Bu öncelikler ve kararlar doğrultusunda teknik çalıĢma gruplarında ise eğitim
olanakları, iĢ oluĢturma, iĢbaĢı eğitim, çıraklık, staj ve becerilerin tanınması gibi
konularda uzmanlık katkısı sunulmakta ve ulusal politikalar belirlenmektedir. Yerel
kurullarda ise daha üst kurulların kararları ve yönlendirmeleri doğrultusunda yerel
ihtiyaçlar da gözetilerek program uygulamaları gerçekleĢtirilmektedir. Programın
etkinliği, ihtiyaçları karĢılayabilmesi, baĢarısı ve gençlere zamanında ve kaliteli teklifler
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sunulabilmesi açısından her düzeydeki kurullara ilgili kamu kurumlarının, sosyal
ortakların ve sivil toplum kuruluĢlarının katılımına özen gösterilmektedir.
Ġncelenen ülke planlarının hepsinde ortaklık ve iĢbirliği bileĢeni kapsamında
yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklara sahip benzer kurullara rastlanmaktadır. Bu
nedenle ülke planlarının ortaklık ve iĢbirliği bileĢeni, bu çalıĢma kapsamında ele
alınmamaktadır. Ülke planları, erken müdahale ve gençlerin aktifleĢtirilmesi bileĢeni ile
iĢgücü piyasasına giriĢin desteklenmesi bileĢeni kapsamında ele alınmaktadır.
Ayrıca Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planlarının sadece hedef
gruplara özel tedbirleri ve eylemleri değil aynı zamanda yapısal reform alanlarını,
öngörülen mevzuat değiĢiklilerini de içerdiği görülmektedir. Bu açıdan Planların,
kapsamlı ve bütüncül olarak hazırlandığı söylenebilir.
Ülkeler tarafından yayımlanan ülke planlarının bazıları, izleyen bölümlerde
kısaca özetlenmekte olup bu planlar ayrıca çeĢitli açılardan da değerlendirilmektedir.
Planların detay düzeyleri, kapsamları ve içerikleri, ülkelere göre farklılaĢmakla birlikte
bu

çalıĢmada

ülke

planları

mümkün

olduğunca

detaylı

açıklanmaya

ve

değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır.
3.2.6.1 Yunanistan
Yunanistan Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planın genel amacı,
hizmetlerin sadeleĢtirilmesi ve kiĢiselleĢtirilmesi, Ģeffaflığın ve ölçülebilirliğin
sağlanması

ve

sonuçların

yaygınlaĢtırılmasıdır.

Programın

yönetiminden

ve

koordinasyonunda ÇalıĢma, Sosyal Güvenlik ve Refah Bakanlığı Ġstihdam Genel
Müdürlüğü sorumlu olup ana hizmet sağlayıcısı ise kamu istihdam kurumu ve yereldeki
hizmet noktaları olan Ġstihdamı GeliĢtirme Merkezleridir.159
Yunanistan Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planı kapsamındaki
bileĢenler, alt faaliyetleri ve değerlendirmeler aĢağıda özetlenmektedir:160
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1. Erken müdahale ve gençlerin aktifleştirilmesi bileşeni
1.1. Planlanan Reformlar
Kamu istihdam kurumunun yeniden yapılandırılması ile eğitimde ve istihdamda
yer almayan tüm gençlere ulaĢılarak zamanında bilgilendirme yapılması, istihdam ve
eğitim fırsatı sunulabilmesi için faaliyetlerin geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Ulusal
Yeterlilikler Çerçevesi ve Ulusal Belgelendirme Sisteminin kurulması ile tüm eğitim
düzeylerini kapsayacak Ģekilde uyumlu ve bütüncül yeterlilik sisteminin kurularak
öğrenmelerin

tanınması

hedeflenmektedir.

İşgücü

piyasasının

ihtiyaçlarının

tanımlanması sisteminin geliĢtirilmesinin amacı ise eğitim sistemi ile istihdam
arasındaki iliĢkinin güçlendirilerek gençlerin iĢgücü piyasasına uygun Ģekilde
hazırlanmasıdır.
1.2. Tanıtım, bilgilendirme kampanyaları ve danışmanlık
Bilgi paylaşımı ve farkındalık artırıcı faaliyetler: ÇalıĢma Bakanlığı ile kamu
istihdam kurumunun koordinasyonunda ve yerel paydaĢların (yerel yönetimler, ticaret
odaları, istihdam merkezleri) katılımı ile eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin
haritalanması, bu gençlere ulaĢma ve bu gençlerin bilinç düzeylerinin artırılması
amaçlanmaktadır.
Gençlere ulaşmayı sağlayacak bütüncül ve uyumlu faaliyetler: Bu faaliyetlerin
temel amacı, gençlerin istihdam ve eğitimle ilgili bilgilere ve fırsatlara eriĢimlerinin
artırılması, hedef gruba yönelik bilgi toplama sürecinin geliĢtirilmesi ve faydalanıcılar
arasındaki ağın geliĢtirilmesidir. Bu doğrultuda görsel materyallerin üretilmesi, kamu
istihdam kurumunun internet sitesindeki geliĢtirmeler, doğrudan hedef gruba yönelik
yerelde mobil gençlik birimleri, istihdam fuarları ve gençlerin bilgilendirilmesinde
sosyal medya kullanımı vb. çalıĢmalar öngörülmektedir.
Mesleki okullardaki kariyer ofisleri ile danışmanlık hizmeti sunulması/teknik
okul mezunları için pilot uygulama: Eğitim ile istihdam arasındaki bağın
kuvvetlendirilmesi ve hedef grubun ileri eğitim fırsatları, istihdam ve giriĢimcilik
konularında

bilgilendirilmesi

amaçlanmaktadır.

Yerel

ve

bölgesel

ihtiyaçlar

çerçevesinde pilot uygulama ile kamu istihdam kurumu tarafından hayata geçirilen
uygulamanın hedef grubu, 15 – 24 yaĢ arası meslek okulu öğrencileri ve mezunlarıdır.
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Öğrencilere yönelik kariyer rehberliği: 15 – 18 yaĢ arası ortaöğretim ve lise
düzeyindeki 3000 öğrenciye yönelik danıĢmanlık hizmetleri ile eğitimi yarıda
bırakmanın önlenmesi ve iĢgücü piyasasıyla uyumlu Ģekilde beceri ve niteliklerin
geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. Eğitim Bakanlığı ve kamu istihdam kurumunun
ortaklaĢa yürüteceği faaliyetin öncelikli bölgesi genç iĢsizliği ve okuldan erken
ayrılmanın yüksek olduğu bölgelerdir.
Bireyselleştirilmiş hizmet süreci: Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin
ihtiyaçlarının tespit edilebilmesi ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet sunulabilmesi
için kamu istihdam kurumunun ve buna bağlı yereldeki istihdam geliĢtirme ofislerinin
profilleme araçlarının ve danıĢmanlık hizmetlerinin geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır.
Kamu istihdam kurumu tarafından yürütülecek bu çalıĢmada 15 – 24 yaĢ arası 100.000
gence ulaĢılarak bireysel hizmet sunulması hedeflenmektedir.
2. İşgücü piyasasına girişin desteklenmesi (istihdam ve eğitim) bileşeni
2.1. Planlanan reformlar
Çıraklık için yasal çerçevenin oluşturularak ikili eğitim modeli ile eğitim ve
istihdam arasındaki iliĢkinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. İşsizler ile kamu
istihdam kurumumun karşılıklı yükümlülüklerine ilişkin yasal çerçevenin oluşturulması
ile iĢsizlere ve kamu istihdam kurumuna bireysel eylem planları çerçevesinde karĢılıklı
hak ve yükümlülük getirecek anlaĢmanın ve bunun yasal çerçevesinin oluĢturulması
hedeflenmektedir. Stajlar için yasal çerçevenin geliştirilmesi ile Avrupa Kalite
Çerçevesi ile uyumlu olacak Ģekilde staj imkânlarının oluĢturulması ve stajların
kalitesinin artırılması yasal çerçeve öngörülmektedir. Avrupa İstihdam Hizmetleri Ağı
(EURES) kullanımının artırılması ile kamu istihdam kurumu ve Avrupa Ġstihdam
Hizmetleri Ağı (EURES) iĢbirliği kapsamında iĢgücünün hareketliliğini artırmak üzere
gençlerin

bilinç

düzeylerinin

artırılması

ve

genç

iĢgücünün

hareketliliğinin

desteklenmesi hedeflenmektedir.
2.2. Çıraklığa yönelik tedbirler
Çıraklık programı: 15 – 24 yaĢ arası 10.000 gencin kamu istihdam kurumu
tarafından çırak pozisyonunda iĢe yerleĢtirilerek gerçek çalıĢma ortamında iĢ deneyimi
kazanmaları amaçlanmaktadır. Uygulamasından sorumlu olup hedeflenmektedir.
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Tecrübeye dayalı mesleki eğitim okulları programı: Teorik ve pratik eğitim ile
çıraklığın bir arada yürütüldüğü eğitim sistemi ile iĢgücünün yerel ihtiyaçlar
doğrultusunda yetiĢtirilmesi amaçlanmaktadır.
2.3. Eğitim tedbirleri
Ortaöğretimde ikinci şans eğitim programlarının geliştirilmesi: 18 – 24 yaĢ arası
eğitimini yarıda bırakmıĢ gençlerin eğitime geri dönerek genel ve iĢgücü piyasasına
iliĢkin becerilerini geliĢtirmeleri desteklenmektedir.
Kilit sektörlerde belgelendirme: Turizm, tarım ve yeni teknolojilerin
geliĢtirilmesi gibi ekonominin kilit sektörlerindeki gençlerin becerilerinin geliĢtirilmesi
ve bu becerilerin belgelendirilmesi amaçlanmaktadır.
Denizcilik mesleğinde belgelendirme: Denizcilikle ilgili mesleki eğitimlerin
modernize edilmesi ve hâlihazırda istihdam edilmiĢ gençlerin mesleki becerilerin
geliĢtirilerek niteliklerinin belgelendirilmesi hedeflenmektedir.
Temel ve ileri düzey bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimleri: Kamu istihdam
kurumu tarafından 15 – 24 yaĢ arası 10.000 gencin e-öğrenme yoluyla eğitilmesi ve
bilgi iletiĢim teknolojileri sektörüne yönelik iĢgücünün yetiĢtirilmesi hedeflenmektedir.
2.4. İş tecrübesi kazandırmaya yönelik tedbirler
Sübvansiyonlu

istihdam

programı:

Kamu

istihdam

kurumu

tarafından

uygulanacak ücret sübvansiyonu veya ücret dıĢı maliyetlerin azaltılması yoluyla 18 – 24
yaĢ arası iĢsiz gençler için yeni iĢlerin oluĢturulması hedeflenmektedir.
Staj programları: Gençlerin özel sektörde tecrübe kazanması için en fazla 6 ay
süreli staj programları geliĢtirilmesi ve staj sonrası iĢe yerleĢmeleri hedeflenmektedir.
Kupon yöntemi: Okuldan iĢ hayatına geçiĢin desteklenerek 15 – 24 yaĢ arası
gençlerin ilk iĢ tecrübesi kazanmaları amacıyla kupon yöntemiyle teĢvik ve sübvansiyon
uygulamaları gerçekleĢtirilmektedir.
Engelli gençlerin istihdamının artırılması: Ġstihdama eriĢimde güçlük çeken
engellilerin istihdama eriĢim açısından desteklenmesi ve sosyal dıĢlanma riskinin
azaltılması hedeflenmektedir.
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Genç işgücünün hareketliliğinin sağlanması için teşvik programları: Kamu
istihdam kurumu ile Avrupa Kamu Ġstihdam Kurumları Ağı iĢbirliğinde yurtdıĢında iĢ
görüĢmesine giden gençlerin finansal olarak desteklenmesi hedeflenmektedir.
2.5. Girişimcilik tedbirleri
Sosyal Kooperatif Girişimleri: Pilot uygulama ile gençlerin sosyal sektörlerde
kendi iĢlerini kurmaları desteklenmektedir.
İnovatif alanlarda genç girişimciliğinin desteklenmesi ve yeni kurulan
işletmelere mentorluk hizmeti: Kamu istihdam kurumu, üniversiteler ve sosyal tarafların
iĢbirliğinde gençlerin inovatif giriĢimlerinin mentorluk yoluyla desteklenmesi ve teĢvik
edilmesi amaçlanmaktadır.
İşsizlikten patronluğa geçiş: Kamu istihdam kurumu tarafından 24 yaĢ altı
gençlerin sosyal güvelik primlerine katkısı sağlaması ile giriĢimciliğin gençler arasında
özendirilmesi amaçlanmaktadır.
2.6. Kapsamlı müdahaleler
Eğitim, yeni işlerin oluşturulması ve girişimcilik alanlarında entegre müdahale
programı: Kamu istihdam kurumunun, sosyal açıdan kırılgan olan gençlere ulaĢması,
bu gençle arasındaki iĢsizliğinin önlenmesi, gençlerin aktifleĢtirilmesi ve iĢ tecrübesi
kazanmalarının teĢvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Yunanistan Gençlik Garanti Programının hayata geçirilmesi için Avrupa Birliği
finansman kaynaklarından 2014 – 2020 yılları arasında 260 milyon Avro kullanılması
ve Program kapsamında toplam 180.956 gence ulaĢılması hedeflenmektedir.161
Avrupa Komisyonu Ġstihdam Komitesi tarafından 2015 yılında yayımlanan ülke
değerlendirmelerine göre Yunanistan, iĢgücü arzı ve talebinin daha iyi eĢleĢtirilmesini
temel olarak üç alanda reformları hayata geçirmektedir: mesleki eğitim sisteminin
geliĢtirilmesi, kamu istihdam kurumunun kapasitesinin geliĢtirilmesi ve beceri
ihtiyacının tanımlanmasıdır. Bununla birlikte çıraklık uygulamasını da içeren ikili
eğitim sistemi ve kupon sistemi, en önemli tedbirler olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıca kamu istihdam kurumuna kayıtlı olan eğitimde ve istihdamda yer almayan
161
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gençlerin çokluğu nedeniyle kamu istihdam kurumu, gençler için hazırlayacağı bireysel
eylem planlarında önceliklendirme yapmalıdır.162
Yunanistan Gençlik Garanti Programı kapsamında mesleki eğitim sisteminin
iyileĢtirilmesi ve çıraklık da dâhil olmak üzere ikili eğitim modelinin geliĢtirilmesi
öngörülmektedir. Böylece eğitim ve istihdam arasındaki bağın kuvvetlendirilerek
okuldan iĢ hayatına geçiĢin kolaylaĢtırılması amaçlanmaktadır.
Ayrıca kamu istihdam kurumunun yeniden yapılandırılması, kapasitesinin
geliĢtirilmesi ve profilleme araçlarının iyileĢtirilmesi ile eğitimde ve istihdamda yer
almayan daha fazla gence ulaĢılması ve bireysel hizmet sunulması amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda yürütülen çalıĢmalar aynı zamanda hedef gruba yönelik tanıtım ve
bilgilendirme faaliyetleri ile desteklenerek gençler de bu hizmetlerden yararlanmaya
teĢvik edilmektedir.
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin ilk iĢ deneyimlerini
kazanabilmeleri için kupon yönteminin uygulanması öngörülmektedir. Bu uygulama
kupon yönteminin doğrudan yeni iĢlerin oluĢturulabilmesi için de kullanılabileceğini
göstermesi açısından önemli olarak değerlendirilmektedir.
3.2.6.2 Hırvatistan
Hırvatistan, Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planı ile daha önceki
yıllarda baĢlattığı eğitim reformunun desteklenmesini, daha fazla staj, iĢbaĢı eğitim ve
çıraklık imkânı oluĢturulabilmesi açısından iĢverenlerin desteklenmesini, uzun dönemli
genç iĢsizliği ile mücadeleyi ve gençlerin iĢgücü piyasasına giriĢlerinin desteklenmesini
hedeflemektedir.163
Hırvatistan Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planının koordinatör
kurumu ÇalıĢma ve Emeklilik Sistemi Bakanlığı’dır. Bununla birlikte kamu istihdam
kurumunun pek çok faaliyette ana hizmet sağlayıcı veya paydaĢ kurum olduğu
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görülmektedir. Hırvatistan Gençlik Garanti Programı Ulusal Planı ana bileĢenleri
kapsamındaki tedbirler aĢağıda özetlenmektedir:164
1. Erken müdahale ve gençlerin aktifleştirilmesi bileşeni
1.1. Planlanan reformlar
Gençlik Kanununun, Sosyal Politika ve Gençlik Bakanlığı koordinasyonunda
hazırlanarak gençlik kavramının tanımlanması, gençlik örgütlerinin ulusal ve yerel
düzeyde daha aktif ve etkin hale getirilmesi, gençlik alanında sürdürülebilir finansman
mekanizmasının oluĢturulması, gençlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, politikaların
geliĢtirilmesi ve bunların izlenmesi için araĢtırmaların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
2014 – 2017 Ulusal Gençlik Planı ile eğitim, istihdam, giriĢimcilik gibi farklı alanlarda
gençlerin desteklenmesini sağlayacak tedbirlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. İnsan
Kaynakları Kayıt Sisteminin Geliştirilmesi yoluyla 15 yaĢ altı ve 15 – 29 yaĢ arası
gençlerin eğitim almaya baĢlamalarından çalıĢma hayatına giriĢlerine kadar izlenmesini
sağlayacak merkezi bir kayıt ve izleme sisteminin oluĢturulması öngörülmektedir.
Hayat

boyu

profesyonel

rehberlik

ve

kariyer

geliĢimi

platformunun

oluĢturulması ile kamu istihdam kurumu koordinasyonunda ulusal ve yerel düzeydeki
ilgili kurumlar arasındaki karĢılıklı öğrenme fırsatlarının, iĢbirliğinin geliĢtirilmesi ve
daha etkin politikalar geliĢtirilerek genç iĢsizliği ile mücadele edilebilmesi
hedeflenmektedir. Ayrıca daha fazla sayıda hayat boyu kariyer rehberlik merkezlerinin
kamu istihdam kurumunun bünyesinde oluĢturulması ve kamu istihdam kurumunun
kapasitenin geliĢtirilmesi yoluyla hizmetlerin yaygınlaĢtırılması ve daha fazla gence
ulaĢılması hedeflenmektedir.
1.2. Tanıtım ve bilgilendirme tedbirleri
Faydalanıcıların ve paydaşların bilgilendirilmesi: Programın genel görünürlüğü
ve program kapsamında sağlanan imkânlar hakkında özellikle gençlere ve iĢverenlere
yönelik ulusal ve yerel düzeyde bilgilendirme kampanyaları öngörülmektedir. Ayrıca
ilk, orta ve yükseköğretimin son sınıfındaki öğrencilere yönelik kariyer seçimi,
giriĢimcilik, cinsiyet eĢitliği ve iĢgücü piyasasına iliĢkin bilgilendirme çalıĢmaları
yürütülmektedir. Bilgilendirme kampanyaları ile paydaĢ kurumlara ve kamu istihdam
164
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kurumuna kayıtlı olmayan eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere ulaĢılması
hedeflenmektedir.
İşgücü piyasasına giren gençlerin bilgilendirilmesi: Hibe programı kapsamında
projelerin desteklenmesi yoluyla aktif iĢgücü programlarına katılan 15 – 25 yaĢ arası
1000 gence çalıĢma hayatı, hak ve yükümlülükler, cinsiyet eĢitliği konularında bilgi
verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Gençlik Garanti Programı kapsamında sunulan
hizmetler hakkında iĢverenlerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
1.3. Gençlere ulaşma ve destek tedbirleri
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik izleme sistemi: 15 – 25
yaĢ arası gençlerin okuldan erken ayrılma nedenleri ile kamu istihdam kurumuna kayıt
olmama nedenlerinin sistematik olarak analiz edilmesi ve bu gençlerin ulusal düzeyde
izlenmesi hedeflenmektedir.
Gençlerin aktifleştirilmesi için sosyal inovasyon: Desteklenen 15 pilot hibe
projesi ile sosyal nedenlerle dıĢlanmaya maruz kalan veya iĢgücü piyasasına giriĢte
zorluk yaĢayan 15 – 29 yaĢ arası 750 gence yönelik koçluk desteği ve ikinci Ģans eğitim
programı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca hedef gruptaki gençlerin özgüvenlerinin
güçlendirilerek

iĢgücü

piyasasına

girmeleri

veya

eğitime

devam

etmeleri

desteklenmektedir. Bununla birlikte akran öğrenimi de bu süreçte önemli bir bileĢen
olarak görülerek faaliyetler bu yönde tasarlanmaktadır.
Yerel ve bölgesel gençlik bilgi merkezlerinin güçlendirilmesi: Gençlerin bilgiye
eriĢim kanallarının artırılması, bilgi akıĢının hızlandırılması, yaygınlaĢtırılması için
gençlik merkezlerinin ve bunlar arasındaki bilgi ağın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi: Gençlik alanında çalıĢan sivil toplum
kuruluĢlarının

çeĢitli

yollarla

desteklenmesi

ve

akran

öğrenimi

yönteminin

yayınlaĢtırılması hedeflenmektedir.
Gençlerin kültürel aktivitelerle aktifleştirilmesi: Kültür Dolu Sırt Çantası
Programı ile 15 – 29 yaĢ arası dezavantajlı 2000 gencin eğitimde ve istihdamda olmama
durumlarının önlenmesi için sanatçıların da dâhil olduğu kültürel aktivitelerle
desteklenmesi hedeflenmektedir.

68

1.4. Mesleki rehberlik ve kariyer rehberliği
Hayat boyu kariyer rehberlik danışmanları ile gençlik danışmanlarına yönelik
eğitimler: 25 yaĢın altındaki veya okulun son sınıfındaki öğrenciler ile okuldan erken
ayrılmıĢ veya iĢsiz gençlerin kendi becerilerinin farkına varmaları, bunları geliĢtirmeleri
ve kariyer yönetiminin sağlanması için daha fazla ve etkin rehberlik hizmeti sağlanması
öngörülmektedir. Kamu istihdam kurumunun koordinasyonunda belirli bir zaman
planlaması dâhilinde bu danıĢmanların eğitimi, hizmet vermeleri ve hizmet sonuçlarının
değerlendirilmesi planlanmaktadır.
Mesleki ve kariyer rehberliğinde çevrimiçi danışmanlık sistemi kurulması:
Kamu istihdam kurumu tarafından sunulan danıĢmanlık hizmetlerinin çevrimiçi
sunulması yoluyla özellikle karar verme aĢamasında olan gençlere yönelik
yaygınlaĢtırılması hedeflenmektedir.
Orta öğretim düzeyindeki öğrencilere yönelik mesleki danışmanlık ve kariyer
rehberliği hizmeti sunulması: Kamu istihdam kurumu tarafından gerçekleĢtirilen okul
ziyaretleri yoluyla 17 – 19 yaĢ arası yaklaĢık 30.000 öğrenciye iĢgücü piyasası ve
kariyer rehberliği konusunda danıĢmanlık hizmeti ile ileri eğitim için burs imkânları
hakkında bilgi sağlanması hedeflenmektedir.
1.5. Eğitimin devamı için tedbirler
Engelli öğrencilere ve bu öğrencilerin devam ettiği eğitim kurumlarına yönelik
destek hizmetleri: Engelli veya öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eğitim fırsatlarına
eriĢimlerinin artırılması hedeflenmektedir.
Mesleki eğitimi tamamlayan öğrencilere eğitime devam etmeleri için finansal
destek: Dezavantajlı veya risk altındaki gruplar içerisinden iki veya üç yıllık mesleki
eğitim programını tamamlayan 3.500 gence yönelik 4 yıllık eğitime geçiĢlerinin teĢvik
edilmesi ve desteklenmesi için finansal destek sağlanması hedeflenmektedir.
Orta öğretim mezunu eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin becerilerinin
geliştirilmesi: Mesleki veya genel lise mezunu olan eğitimde ve istihdamda yer almayan
6000 gence yönelik çevrimiçi uzaktan eğitim sistemi eğitim verilmesi ve bilgi iletiĢim
teknolojileri alanındaki yükseköğretim mezunu sayısının artırılması hedeflenmektedir.
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Bu öğrencilerin bilgisayar gibi gerekli altyapı ekipmanları satın alabilmeleri için kupon
yöntemi uygulanmaktadır.
Yeterlilik standartları doğrultusunda örgün öğretim dışı becerilerin tanınması:
18 – 29 yaĢ arası eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin örgün öğretim dıĢı
becerilerinin tanınması için bir sistem geliĢtirilmesi ve kupon yöntemiyle gençlerin bu
sistem içerisinde becerilerini belgelendirmesi hedeflenmektedir.
Orta öğretim bitirme sınavı sisteminin geliştirilmesi: Orta öğretim düzeyinde
mesleki eğitimi tamamlamıĢ veya son sınıftaki 18 – 25 yaĢ arası yaklaĢık 6000 gence
(yıllık) yükseköğretime geçiĢte gerekli becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.
2. İşgücü piyasasına girişin desteklenmesi bileşeni
2.1. Planlanan reformlar
Eğitim, Bilim ve Teknoloji Stratejisinin geliĢtirilerek hayat boyu öğrenmenin
desteklenmesi, mesleki eğitim müfredatının iĢgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda
oluĢturulması, okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitim sisteminin reformu ve
bilim – teknoloji sektörünün desteklenmesi hedeflenmektedir. İşgücü piyasası izleme ve
analiz sisteminin geliştirilerek iĢgücü piyasasının gelecek dönemdeki arz ve talebinin
tespiti için tahmin araçları ve modeli geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. Gençlere yönelik
kamu istihdam kurumu hizmetlerinin geliştirilmesi ile gençlere yönelik daha etkili
hizmet sunabilmek için danıĢmanların eğitimi ve gençlik istihdam merkezlerinin
kurularak yaygınlaĢtırılması hedeflenmektedir.
2.2. İstihdam ve aracılık hizmetlerinin desteklenmesi
İşgücü Piyasası Bilgi Sisteminin İyileştirilmesi: ĠĢgücü piyasasının mevcut
durumu hakkında bilgi sağlanması, beceri uyumsuzluklarının tespiti ve dijital
becerilerin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. DüĢük nitelikli gençler ile eğitimde ve
istihdamda olmayan gençler özel hedef grupta yer almakta olup ana sorumlu kamu
istihdam kurumudur.
İş kulüplerinin geliştirilmesi: ĠĢ arama sürecinde akran desteğinin sağlanması
için kamu istihdam kurumu tarafından iĢ kulüplerinin kurulması ve yaygınlaĢtırılması
hedeflenmektedir.
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Düşük eğitim düzeyine sahip gençler için fırsatlar oluşturulması: Kamu istihdam
kurumu tarafından uzun dönemli iĢsizliğin önlenebilmesi için düĢük eğitim düzeyine
sahip gençlere yönelik ikinci Ģans programlarının oluĢturulması hedeflenmektedir.
2.3. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve iş tabanlı öğrenme (çıraklık ve staj)
Mesleki eğitime modern ve inovatif özellikler kazandırılması: Gençlerin iĢgücü
piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almaları hedeflenmektedir.
Sanatkârlık için yeni müfredat geliştirilmesi: 15 – 19 yaĢ arası mesleki orta
öğretim düzeyindeki öğrencilerin sanatkârlık becerilerini edinmeleri için yeni müfredat
geliĢtirilmesi ve yerel ekonomi ve iĢgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda içeriği
değiĢebilecek Ģekilde sınav tabanlı ustalık programlarının hayata geçirilmesi
planlanmaktadır.
Sanatkârlık eğitimi ve işgücü açığı olan mesleklerdeki sanatkârlık öğrencileri
için finansal destek: 15 – 19 yaĢ arası mesleki orta öğretim öğrencilerinin, iĢgücü açığı
bulunan sanatkârlık mesleklerine yönlendirilmeleri ve bu alanda eğitim görmelerinin
teĢviki için yıllık 2000 Avro burs verilmektedir.
Sanatkârlık mesleği ile uğraşanlara çırak desteği: Öğrencilerin eğitim, meslek
edinme, sosyal ve giriĢimcilik becerilerinin geliĢtirilmesi sürecine küçük iĢletmelerin de
dâhil edilmeleri için çırak çalıĢtıran sanatkâr ve küçük iĢletmelere yıllık 3000 Avro hibe
öngörülmektedir. 2014 – 2017 yılları için toplam 1600 öğrencinin faydalanması
planlanmaktadır.
İşverenlerin ve eğitim kurumlarının kaliteli çıraklık fırsatı sunmaları için
desteklenmesi: ĠĢyeri tabanlı öğrenmede mesleki ve yükseköğretim öğrencilerinin
mentorlukla desteklenmesi, eğitim sistemi ile iĢyeri tabanlı öğrenmenin birlikte
sunulduğu modelin pilot uygulaması ve AĠPP’ler yoluyla mezun gençlere iĢ tecrübesi
kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca iĢverenlerin iĢyeri tabanlı eğitim kapasitesine
yönelik bir araĢtırma gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır.

71

2.4.Girişimcilik tedbirleri
Öğrenci kooperatiflerinin, eğitim firmalarının ve üniversitelerdeki kuluçka
merkezlerinin desteklenmesi: GiriĢimcilik kültürünün yaygınlaĢtırılması, giriĢimciliğin
teĢvik edilmesi ve gençlerin giriĢimcilik becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir. Bu
kapsamda öğrenci kooperatiflerinin yıllık 3.000 Avro ve kuluçka merkezlerinin ise
yıllık 15.000 Avro desteklenmesi planlanmaktadır.
Kendi işini kurma destekleri: Kamu istihdam kurumu tarafından 30 yaĢın
altındaki 1.500 gencin bilgilendirme, eğitim, iĢ planı geliĢtirme süreçlerinde
desteklenmesi ve kurulacak iĢletmelerin izlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca genç
giriĢimcilerin 12 ay boyunca finansal olarak destelenmesi ve kuluçka merkezleri
tarafından izlenmesi planlanmaktadır.
2.5. Aktif işgücü piyasası tedbirleri
Daha fazla gencin AİPP’lerden yararlanması: 30 yaĢ altı gençlerin istihdamı
için ücret sübvansiyonu ile iĢveren maliyetlerine eĢ finansman sağlanarak istihdam artıĢı
hedeflenmektedir. Gençler için toplum yararına programlar ile kısa dönemli istihdam
olanaklarıyla gençlere beceri kazandırılması hedeflenmektedir. Gençlerin ilk iĢ
deneyimi kazanmaları için kamu istihdam kurumu tarafından gençlere ve iĢverenlere
yönelik finansal destekleri de içeren işbaşı eğitim programlarının yaygınlaĢtırılması ve
iĢyerinde bir mentor atanarak gençlerin mesleki geliĢim sağlamaları hedeflenmektedir.
AİPP etki analizinin gerçekleştirilmesi: Yürütülen aktif iĢgücü piyasası
programlarının dıĢ değerlendirmesinin yapılması planlanmaktadır.
2.6. Kapasite geliştirme
Yerel düzeydeki ortaklara yönelik eğitim, kapasite geliştirme ve teknik destek:
Yereldeki iĢbirliklerinin geliĢtirilmesi, Genç Ġstihdamı Eylem Planlarının hazırlanması
ve Yerel Ġstihdam GeliĢtirme GiriĢimlerinin kurularak yereldeki istihdam olanaklarının
artırılması hedeflenmektedir.
Paydaş kurumların kapasitesinin geliştirilmesi: Sürece daha fazla dâhil olmaları
ve gençlere yönelik kaliteli mentorluk ve iĢ olanaklarının oluĢturulması için sosyal
tarafların ve odaların kapasitelerinin geliĢtirilmesi hedeflenmektedir.
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Hırvatistan Gençlik Garanti Programı’nın tüm program süresini kapsayacak
Ģekilde toplam maliyeti belirtilmemekle birlikte 2014 – 2020 döneminde Avrupa Sosyal
Fonundan 66 milyon Avro kullanılması planlanmaktadır.165
Avrupa Komisyonu tarafından 2016 yılında gerçekleĢtirilen değerlendirmelere
göre genç bireylere özel hizmet sunulabilmesi adına Hırvatistan kamu istihdam
kurumunun kapasitesinin geliĢtirilmesi için ortaya konan çabalar ile eğitimde ve
istihdamda yer almayan gençlerin izlenmesine yönelik geliĢtirilen sistem kapsamında
kurumlar arası veri paylaĢımı olumlu geliĢmeler olarak değerlendirilmektedir. Ancak
gençlerin iĢgücü piyasasındaki olumsuz durumları göz önünde bulundurulduğunda
özellikle eğitim reformlarının daha etkin olarak gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca hayat boyu rehberlik sisteminin özellikle eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençleri de kapsaması, bu kapsamda gençlerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet sağlanması
ve ilgili kurumlar arasında iĢler bir koordinasyon mekanizması geliĢtirilmesi
gerekmektedir.166
Avrupa Birliği’ne 2013 yılında katılarak Birliğin en son üyesi olan
Hırvatistan’ın Gençlik Garanti Programı Ulusal Planının çok çeĢitli alanlardaki
tedbirleri içerdiği ve kapsamlı olarak hazırladığı görülmektedir. Bu durum eğitimde ve
istihdamda yer almayan gençlerin oranının yüksek olması nedeniyle müdahale
gerektiren alanların da fazlalığı ile açıklanabilmektedir. Katılım Öncesi Yardım Aracı
Fonlarından (IPA) Avrupa Birliği’nin Yapısal Fonlarına geçen ülke ayrıca Gençlik
Garanti Programı için 2014 – 2020 döneminde düĢük fon tahsisatı ile de dikkat
çekmektedir.
Ülke planının amaçlarında da yer aldığı üzere mesleki eğitim sisteminin
iyileĢtirilmesi, ülke planında önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca özellikle esnaf ve
sanatkârlar ile KOBĠ’lerin hedef alınarak çıraklık programı geliĢtirilmesi ve bu
kapsamda finansal destek sağlanmasının kapsayıcılık açısından faydalı olacağı
değerlendirilmektedir. Kuluçka merkezlerinin desteklenmesi yoluyla giriĢimciliğin
yaygınlaĢtırılması ve bu merkezler ile kamu istihdam kurumlarının iĢbirliği yenilikçi bir
uygulama olarak değerlendirilmektedir.
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3.2.6.3 Ġtalya
Ġtalya, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranının AB ülkeleri
içerisinde en yüksek olduğu ülkedir. Ġtalya Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama
Planının ulusal düzeydeki koordinasyonundan ve yönetiminden Ġtalya ĠĢgücü ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı sorumlu olup Programın ana uygulayıcı kurumu ise Bakanlığın
denetimine ve gözetimine tabi olan ve tamamen bir kamu iĢletmesi niteliğindeki Ġtalya
ĠĢgücü ġirketi (Italia Lavoro)’dir.167
Ġtalya Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planına iliĢkin özet bilgiler ve
Plana iliĢkin değerlendirmeler aĢağıda yer almaktadır: 168
1. Erken müdahale ve gençlerin aktifleştirilmesi bileşeni
1.1. Planlanan reformlar
Aktif ve pasif işgücü piyasası politikaları veri tabanının oluşturulması için yasal
değiĢiklilerin gerçekleĢtirilmesi ve Gençlik Garanti Programı kapsamındaki aktif ve
pasif iĢgücü programlarına iliĢkin bilgiler ile diğer tamamlayıcı bilgilerin bu ulusal
düzeydeki veri tabanında tutulması hedeflenmektedir. Okullarda danışmanlığın
güçlendirilmesi ve okuldan işe geçişte alternatif yolların oluşturulabilmesi için okullara
yönelik gerçekleĢtirilen danıĢmanlık hizmetlerinin geliĢtirilmesi ve özellikle ortaöğretim
ve lise düzeyindeki mesleki eğitim mezunlarının okuldan iĢe geçiĢlerinin alternatif
yollarla desteklenmesi amaçlanmaktadır. Hizmet standartları ve maliyetlere ilişkin
merkez ve bölgeler arasında anlaşma ile bölgesel farklılıkların da dikkate alınarak
bölgelerin performans kriterlerinin belirlenmesi ve finanse edilen projelere iliĢkin yasal
süreçlerin sadeleĢtirilmesi hedeflenmektedir.
1.2. Planlanan girişimler
Performans esaslı mesleki seviyeler: Mesleki seviyelerin performans esaslı
belirlenebilmesi, meslek envanteri oluĢturulması ve bu çerçevede belgelendirmenin
sağlanabilmesi için teknik yardım faaliyetleri yürütülmektedir.
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Bilgi teknolojileri sistemi: Aktif ve pasif iĢgücü piyasası programları veri
tabanının oluĢturulması, veri tabanına eriĢim ve eĢleĢtirmenin sağlanması için ulusal
düzeyde bir portal geliĢtirilmesi hedeflenmektedir.
Raporlama, izleme ve değerlendirme: Ulusal ve bölgesel düzeyde izleme ve
değerlendirmenin

sağlanabilmesi

için

gerekli

altyapının

oluĢturulması

hedeflenmektedir.
İletişim ve uygulayıcıların eğitimi: Nihai faydalanıcıların Gençlik Garanti
Programı kapsamındaki sunulan imkânlar hakkında bilgilendirilmesi ve program
uygulayıcılarının eğitilmesi amaçlanmaktadır.
Hazırlık işlemleri: Özellikle ana uygulayıcı kurumların alt yapılarının ve
kapasitelerinin

geliĢtirilerek

Gençlik

Garanti

Programı

uygulamalarının

yaygınlaĢtırılması ve geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca ana uygulayıcı kurumlar
dıĢındaki ulusal düzeyde hizmet sunan veya paydaĢ kuruluĢlar da teknik yardımlarla
desteklenmektedir.
Bilgilendirme ve danışmanlık: 15 – 24 yaĢ arası eğitimde ve istihdamda olmayan
gençler öncelikli olarak kiĢiye özel hizmet sunumunun sağlanması için faydalanıcı
hakkında bilgi toplanması, kariyer planı oluĢturulması ve sunulan imkânlar hakkında
bilgilendirmenin yapılmasını kapsamaktadır. 2014 – 2018 yılları arasında yaklaĢık 470
bin gence ulaĢılarak bireyselleĢtirilmiĢ hizmet sunulması hedeflenmektedir.
Eğitim sistemi içerisinde danışmanlık: Yetki ve sorumluluk paylaĢımı yaklaĢımı
ile eğitim sistemi içerisindeki danıĢmanlık uygulamalarının güçlendirilmesi ve
yaygınlaĢtırılması amaçlanmaktadır.
2. İşgücü piyasasına girişin desteklenmesi bileşeni
İş koçluğu: Çıraklık, staj ve toplum yararına programlar da dâhil olmak üzere iĢe
yerleĢtirme hizmetlerinin yaygınlaĢtırılması için iĢ arayanlar ve iĢverenler düzeyinde iĢ
koçluğunun uygulanması amaçlanmaktadır.
İşveren teşviki: ĠĢverenlere yönelik istihdam teĢvikleri ile genç istihdamının
artırılması amaçlanmaktadır. 2014 – 2018 yılları arasında yaklaĢık 90 bin gencin
teĢvikler kapsamında istihdam edilmesi hedeflenmektedir.
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Çıraklık, staj ve toplumsal çalışma: 2014 – 2018 yılları arasında yaklaĢık 200
bin gencin iĢ tecrübesi kazanabilmesi için çıraklık, staj ve toplumsal alandaki çalıĢma
programından yaralanması hedeflenmektedir.
Girişimcilik: Gerekli yasal değiĢiklerin de yapılarak giriĢimciliğin artırılması ve
yaklaĢık 9 bin gencin bu desteklerden faydalanması hedeflenmektedir.
İşgücü hareketliliği: YaklaĢık 40 bin gencin bölgesel ve ülkeler arası iĢgücü
hareketliliği desteklenerek iĢ tecrübesi edinmesi hedeflenmektedir.
Özel mesleki eğitim: Gençlerin iĢe yerleĢmesini sağlayacak özelleĢtirilmiĢ
mesleki eğitimler ile yaklaĢık 153 bin gencin iĢe yerleĢtirilmesi hedeflenmektedir.
Ġtalya Gençlik Garanti Programı maliyetinin 2014 – 2018 yılları arasında
yaklaĢık 1,8 milyar Avro olması ve bu toplam maliyetin yaklaĢık 1,2 milyar Avrosunun
Avrupa fonlarıyla ve 600 milyon Avrosunun ise ulusal katkı ile finanse edilmesi
planlanmaktadır.169
Avrupa Komisyonu tarafından 2016 yılında gerçekleĢtirilen değerlendirmeye
göre eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler açısından Ġtalya, AB ülkeleri arasında
en kötü ülkeler arasında yer almaktadır. Bu gençlerin eğitim profillerine bakıldığında
düĢük ve orta beceri düzeyine sahip oldukları görülebilmektedir. Ancak yüksek eğitim
düzeyinde sahip gençler arasındaki eğitimde ve istihdamda olmama oranı da AB
ortalamasının yaklaĢık 2 katıdır. Gençlik Garanti Programı uygulamaları, istihdam
kurumuna kayıtlı genç sayısını artırırken kamu ve özel sektör iĢbirliğini de
geliĢtirmektedir. Profilleme sürecinde geliĢmelerin olmasına rağmen özellikle yeterince
kaliteli teklif sunulamadığı da görülmektedir. Bununla birlikte Ġstihdam Komitesi
tarafından 2015 yılı sonunda gerçekleĢtirilen değerlendirmelerde ise özellikle uygulanan
tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi ayrıca tavsiye edilmektedir.170
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin çevrimiçi kayıt olarak Gençlik
Garanti Programı kapsamında sunulan hizmetlere, detaylı bilgilere ve uygulanan
projelere ulaĢabildiği ve aynı zamanda bu gençlerin profillerine iliĢkin bilgileri ilgili
kurumlara sunan internet üzerinden hizmet veren portalın, Ġtalya Gençlik Garanti

169
170

Italian Republic Ministry of Labour and Social Policies; a.g.e., ss22-24
European Commission; Youth Guarantee Country by Country – Italy, 2016b, ss. 4-5

76

Programının temelini oluĢturduğu söylenebilir. Böylece program kapsamındaki
projelere ve hizmetlere tek noktadan eriĢilmesi sağlanabilmektedir.
Bununla birlikte programın yönetiminden ve koordinasyonundan sorumlu ĠĢgücü
Bakanlığı ile buna bağlı istihdam kurumunun, yerel istihdam kurumlarıyla birlikte yerel
ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet standartlarını belirlemesi, gençlere yönelik kaliteli ve
zamanında

teklifler

sunulabilmesi

açısından

önemli

bir

iĢbirliği

olarak

değerlendirilmektedir.
Hazırlık iĢlemleri kapsamında internet üzerinden yaygın hizmet verebilmek
üzere özellikle kamu istihdam kurumunun bilgi iletiĢim teknolojisi açısından
altyapısının güçlendirildiği görülmektedir. Ayrıca yine hazırlık sürecinde yalnızca kamu
istihdam kurumunun değil ancak paydaĢ kuruluĢların da kurumsal kapasitelerinin
geliĢtirilmesine iliĢkin faaliyet yürütüldüğü görülmektedir. Böylece Gençlik Garanti
Programının hazırlanması ve uygulanması aĢamalarındaki ilgili kuruluĢlar da bu
desteklerden faydalanarak bütüncül bir kapasite geliĢtirme yaklaĢımı benimsenmektedir.
3.2.6.4 Ġrlanda
Ġrlanda Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planının uygulanması ve
koordine edilmesinden kamu istihdam hizmetleri ile iĢsizlerin aktifleĢtirilmesi
tedbirlerini yürüten ve iĢ arayanlara yönelik sosyal ödemeleri gerçekleĢtiren Sosyal
Koruma Bakanlığı sorumludur. GeçmiĢte farklı kurumlar tarafından verilen bu
hizmetler, tek bir bakanlık bünyesinde toplanarak istihdam hizmetleri ile iĢsizlik
nedeniyle sağlanan sosyal yardım hizmetlerinin tek elden koordine edilmesi
amaçlanmaktadır.171
Ġrlanda Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planı ile plana iliĢkin
değerlendirmeler aĢağıda yer almaktadır:172
1. Erken müdahale ve gençlerin aktifleştirilmesi bileşeni
Okuldan erken ayrılanların izlenmesi: 18 yaĢ altı gençlerden eğitimini yarıda
bırakanların iletiĢim bilgileri, okulları tarafından yereldeki Eğitim Kurulu ile
171
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paylaĢılarak gence ulaĢılması ve alternatif eğitim programlarına veya ikinci Ģans
programlarına yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
Genç ve yeni işsizlere odaklanma: 18 – 24 yaĢ arasındaki bir iĢ arayanlar, kamu
istihdam kurumuna kayıt olarak profilleme sistemine dâhil olmakta ve kendilerine
haftalık 100 – 144 Avro arasında değiĢen miktarda aktif iĢ arayan ödeneği
bağlanmaktadır. Bu süreçte ayrıca kamu istihdam kurumu ile iĢ arayanlar arasında
karĢılıklı hak ve yükümlülükleri belirleyen bir sözleĢme imzalanmaktadır. Profilleme
çalıĢması sonucunda gençlerin ihtiyaçlarına göre Bireysel Ġlerleme Planı ve vaka
yöneticisi ile görüĢme planı oluĢturulmaktadır. SözleĢmede belirlenen hususlara
aykırılık durumunda gençlerin aldığı ödeneklerde kesinti gerçekleĢtirilmektedir.
Uzun süreli işsizlere odaklanma: Yeni iĢsizlerin yanı sıra 1 yıl ve daha uzun
süreli iĢsizler de Gençlik Garanti Programına dâhil edilmektedir. Bu gençlerin de kamu
istihdam kurumuna kayıt olarak vaka yöneticisi ile görüĢmesi sağlanmaktadır.
2. İşgücü piyasasına girişin desteklenmesi bileşeni
Gençlere yönelik halk eğitim merkezleri: Özellikle 18 yaĢ altı okuldan erken
ayrılmıĢ gençler için bir eğitim alternatifi olarak değerlendirilmektedir. Bu merkezlerde
gençlere sosyal ve kiĢisel beceri eğitimlerinin yanı sıra sertifikalı beceri eğitimleri
sağlanmaktadır.
Momentum Programı: BelirlenmiĢ ve büyüme eğilimindeki sektörlerin iĢgücü
ihtiyacının karĢılanması için gençlere yönelik teorik ve pratik eğitim sağlayan
projelerinin

desteklendiği

program

kapsamında

6.500

gencin

eğitim

alması

hedeflenmektedir.
Artı İş (JobsPlus) Programı: Uzun süreli iĢsizlerin istihdamının sağlanabilmesi
için iĢverenlere yönelik teĢvik programıdır. 1 – 2 yıl arası süre iĢsiz olanların istihdam
edilmesi durumunda iĢverenlere istihdam ettiği kiĢi baĢına yıllık 7.500 Avro; 2 yıldan
daha fazla süredir iĢsiz olanların istihdam edilmesi durumunda ise yıllık 10.000 Avro
destek sağlanmaktadır. Programdan yararlananların en az %15’inin 25 yaĢ altı
gençlerden oluĢması gerekmektedir.
Geçici istihdam programları: Bir yıldan fazla süredir iĢ arama ödeneği alanlara
yönelik program ile 25 yaĢ ve üstü tüm sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik toplum
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yararına programları kapsamaktadır. Katılımcılar genelde kâr amacı gütmeyen sivil
toplum kuruluĢlarında çalıĢmaktadır. Ayrıca yeni hayata geçirilen bir programla yerel
yönetimlerin, 2 yıldan fazla süredir iĢsiz olanlara geçici istihdam oluĢturması
hedeflenmektedir.
Eğitime

dönüş

ödeneği:

Sosyal

yardımlardan

faydalananlar

arasından

isteyenlerin, belirlenmiĢ bir yetkinlikte ve akredite edilmiĢ bir eğitim kurumunda eğitim
almaları sağlanmaktadır.
Mesleki eğitim olanakları planı: Eğitim ve Beceriler Bakanlığı tarafından
finanse edilen mesleki eğitim kursları ile iĢsiz gençlerin istihdam edilebilirliklerinin
artırılması hedeflenmektedir.
İşe dönüş ödeneği: Bu teĢvik programı kapsamında uzun süredir sosyal yardım
alanların, aldıkları ödenek yıllar itibariyle belirlenmiĢ bir oranda azaltılarak kendi
iĢlerini kurmaları hedeflenmektedir. Sosyal yardım faydalanıcıları, iĢ planı oluĢturma ve
iĢletme kuruluĢ aĢamalarında hem yerel kalkınmaya yönelik çalıĢan firmalar hem de
kamu

istihdam

kurumundaki

vaka

yöneticisi

tarafından

koordineli

olarak

desteklenmektedir.
İş Köprüsü Programı (Staj planı): Gençlerin iĢ deneyimi eksikliği nedeniyle
iĢsiz olarak kalmalarını önlemek üzere gençlere kamu veya özel sektör ile toplum
yararına iĢlerde 6 – 9 ay arasında staj imkânı sunulmaktadır. Staj gören gençlere
aldıkları sosyal ödemelere ilave ödeme yapılmaktadır.
Dezavantajlı Gençlere Yönelik İş Köprüsü: 18 – 25 yaĢ arası istihdama eriĢimde
güçlük çeken, düĢük eğitim düzeyine sahip veya uzun süreli iĢsiz gençlere yönelik staj
imkânı sağlanarak geçerli bir yeterlilik belgesi almaları hedeflenmektedir. Katılımcılara
aldıkları sosyal yardımlara ilave bir ücret ödenmektedir. Ayrıca haftalık staj süreleri
azaltılarak iĢ arama veya diğer eğitimlere katılım için de fırsat oluĢturulmaktadır.
İstihdam fuarları: Sadece 25 yaĢ altı genç iĢsizlerin davet ile katılabildiği bu
fuarlarda gençler ile iĢverenler ve özel istihdam bürolarının buluĢturulması
amaçlanmaktadır.

Ayrıca

bu

fuarlarda

gerçekleĢtirilmektedir.
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eğitimler

ve

grup

görüĢmeleri

İşgücü hareketliliği ve yabancı dil becerileri: EURES iĢbirliğinde gençlerin AB
içerisindeki istihdam ve eğitim fırsatlarına eriĢmesi amaçlanmaktadır. ĠĢ tecrübesi
edinmek veya dil becerilerini geliĢtirmek üzere farklı bir ülkeye gidenlerin taĢınma ve
yaĢam giderlerinin bir bölümü kamu istihdam kurumu tarafından karĢılanmaktadır.
Ayrıca belirli bir dil yetkinliğine sahip iĢgücüne ihtiyaç duyan firmaların, gençlerin
yurtdıĢı deneyim edinebilmesi için katlanılacak maliyetin bir bölümüne sponsor olması
teklif edilmektedir.
Genç girişimciliği ve mikro finans: Yerel GiriĢimcilik Ofisleri aracılığıyla kendi
iĢini kurmak isteyen gençlere toplamda 2,5 milyon Avro tutarında mikro kredi verilmesi
planlanmaktadır. Finansmanın yanı sıra yerelde giriĢimcilikle ilgili çalıĢan diğer
kuruluĢlarla iĢbirliği içerisinde gençlere baĢlangıç aĢamasında kapasite geliĢtirme,
mentorluk ve koçluk hizmeti sunulmaktadır.
Okuldan işe geçiş: ĠĢverenlerin iĢ ilanlarını, eğitim kurumlarının programları
hakkındaki bilgileri ve öğrencilerin de eğitim bilgilerini kayıt edebilecekleri çevrimiçi
bir sistem geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. Böylece eğitim kurumları, öğrenciler ve
iĢverenler

arasındaki

iĢlemlerin

ve

bilgi

paylaĢımının

kolaylaĢtırılması

amaçlanmaktadır.
Avrupa Komisyonu’nun 2016 yılı ülke raporuna göre genç iĢsizliği ile eğitimde
ve istihdamda olmayan gençlerin oranındaki azalmadan da izlenebildiği üzere
Ġrlanda’daki gençlerin durumu giderek iyileĢmektedir. Ġstihdam hizmetleri ile iĢsizlik
ödeneklerine iliĢkin hizmetlerin tek bir kurumda birleĢtirilerek “tek noktadan hizmet
sunumu” (one-stop-shop), gençlere ulaĢmada etkili bir yöntem olarak görülmektedir.
Gençlerin temel iĢ ve sosyal becerilerini geliĢtirilmesi için hayata geçen staj
programlarına iĢverenlerin daha fazla dâhil edilmesinin, bu programların etkinliğini
artıracağı öngörülmektedir. Ġrlanda Gençlik Garanti Programını genel olarak baĢarıyla
yürütmekte ve olumlu sonuçlara ulaĢmaktadır. Ancak diğer taraftan beceri geliĢim
fırsatları ve bu mevcut hizmetlere katılım yeterli görülmemekte ve özellikle bilgi
iletiĢim teknolojileri sektörü baĢta olmak üzere geliĢen sektörlerdeki beceri açığı dikkat
çekmektedir. Avrupa Komisyonu Ġstihdam Komitesi’nin 2015 yılı değerlendirmelerine
göre ise Gençlik Garanti Programı baĢarıyla uygulanarak olumlu sonuçlara ulaĢılmakla
birlikte gençlere yönelik tekliflerin daha kısa sürede sunulması gerekmektedir. Ayrıca
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kamu istihdam kurumunun kapasitesinin geliĢtirilmesi ve gençlere yönelik tedbirlerin
daha etkili hale getirilmesi adına olumlu adımlar atılmıĢtır.173
Ġrlanda’da 2014 yılında hayata geçen plan, kamu istihdam kurumu tarafından
sunulan profilleme ve vaka yönetimi hizmeti açısından dikkat çekmektedir. Kamu
istihdam kurumuna baĢvuran gençlerin profilleri doğrultusunda istihdam edilebilirlikleri
ve sosyal durumlarına iliĢkin rakamsal bir sonuca ulaĢılmaktadır. Gençlerin bireysel
ilerleme planları, vaka yöneticisi ile görüĢme sıklığı ve sunulacak olan teklifler de bu
sonuç çerçevesinde Ģekillenmektedir. BireyselleĢmiĢ hizmet sunumunun sağlanarak
gençlere kaliteli bir teklif sunulabilmesi açısından vaka yönetimi uygulaması önemli bir
hizmet olarak değerlendirilmektedir.
Gençlerin bireysel ilerleme planı kapsamındaki sorumluluklarını yerine
getirmeleri ile bağlantılı olarak ödenen iĢ arama ödeneği ise gençlerin iĢ aramaya teĢvik
edilmesini ve aynı zamanda finansal açıdan da desteklenmelerini sağlamaktadır. Ayrıca
iĢgücü hareketliliğinin

teĢvik

edilmesi

için gençlerin

taĢınma

maliyetlerinin

karĢılanması da iĢgücü hareketliliğinin sağlanabilmesi adına faydalı bir giriĢim olarak
değerlendirilmektedir.
3.2.6.5 Polonya
Polonya Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planının ulusal düzeydeki
yönetiminden ve koordinasyonundan ÇalıĢma ve Sosyal Politika Bakanlığı sorumlu
olup bölgesel ve daha küçük yerel birimlerde ise bakanlığa bağlı istihdam ofisleri
Programın yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumludur.174
Polonya Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planının özeti ve
değerlendirmeler aĢağıda yer almaktadır:175
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1. Erken müdahale ve gençlerin aktifleştirilmesi bileşeni
İstihdamın Geliştirilmesi Yasası ve İşgücü Piyasası Kurumları Yasasında
Değişiklik: Gençlere 4 ay içerisinde kaliteli teklif sunabilmek ve Gençlik Garanti
Programının yasal çerçevesini oluĢturmak üzere gerekli yasal değiĢikliler ÇalıĢma ve
Sosyal Politika Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleĢtirilmektedir. Böylece iĢgücünün
hareketliliğin desteklenmesi ve yaygınlaĢtırılmasının, iĢveren teĢviklerinin, iĢletme
baĢlangıç desteklerinin, kupon yönteminin, belgelendirme teĢviklerinin ve kamu
istihdam kurumu faaliyetlerinin yasal çerçevesinin oluĢturulması amaçlanmaktadır.
Yerel istihdam ofisleri aracılığıyla gençlerin aktifleştirilmesi: 18 – 25 yaĢ arası
gençlerin yerel kamu istihdam ofislerine kayıtlarının sağlanması ve kaliteli tekliflerin
sunulması adına danıĢmanlık hizmetlerin etkin olarak kullanılması hedeflenmektedir.
Merkezi ve yerel düzeyde sosyal inovasyon yarışması: 15 – 25 yaĢ arası özellikle
eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere yönelik inovatif ve bütüncül profesyonel veya
sosyal aktivasyon tedbirleri uygulayan kurum ve kuruluĢların ödüllendirilerek gençlere
yönelik bu tür faaliyetlerin desteklenmesi, toplumda farkındalık oluĢturulması ve iyi
uygulamaların paylaĢılması amaçlanmaktadır. Uygulamanın yürütülmesinden ve
koordinasyonundan merkezde ÇalıĢma ve Sosyal Politika Bakanlığı, yerelde ise kamu
istihdam ofisleri sorumludur.
Gönüllü Çalışma Birlikleri: Eğitime devam konusunda çeĢitli zorluklar ve
sorunlar yaĢayan 15 – 17 yaĢ arası gençler ile 18 – 24 yaĢ arası düĢük nitelikli ve iĢsiz
gençlerin sosyal çalıĢmalarla temel ve iĢgücü piyasasına yönelik becerilerinin
geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Küçük ve merkezlerden uzak yerleĢim birimlerinde
yaĢayan ve programa katılan gençlere yönelik ayrıca ilave danıĢmanlık desteği de
sunulmaktadır.
İşletme finansman desteği: 18 – 29 yaĢ arası gençlerin Polonya’nın tek kamu
bankası aracılığıyla düĢük faiz oranlı ve uygun geri ödemeli kredilere eriĢimlerinin
sağlanması ile kendi iĢlerini kurmaları desteklenmektedir.
Staj ve staj tabanlı mesleki eğitim: Staj ve staj tabanlı mesleki eğitim
fırsatlarının geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması öğrencilerin, iĢ arayanların ve
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iĢverenlerin

bu

fırsatlar

hakkında

bilgiye

eriĢimlerinin

kolaylaĢtırılması

amaçlanmaktadır.
2. İşgücü piyasasına girişin desteklenmesi bileşeni
İşsizlere yönelik profilleme çalışması: Bölgesel ve yerel kamu istihdam
ofislerine kayıtlı 25 yaĢ altı gençlerin profillerinin belirlenerek ihtiyaçlarının tespit
edilmesi, bireysel destek planlarının oluĢturulması ve böylece bireysel ve özelleĢtirilmiĢ
danıĢmanlık hizmetlerinin etkin kullanımı hedeflenmektedir.
Danışmanlık hizmeti temini: ĠĢgücü piyasasından uzaklaĢmıĢ ve iĢgücü
piyasasına tekrar giriĢi zor olan ve birkaç farklı dezavantajlılık nedenine sahip gruplara
yönelik danıĢmanlık hizmetinin uzmanlaĢmıĢ dıĢ kurumlardan temin edilmesi
amaçlanmaktadır.
Mesleki eğitime ve iş tecrübesi için kuponu yöntemi: Kamu istihdam ofislerine
kayıtlı 25 yaĢ altı iĢsizlerin mesleki becerilerinin geliĢtirilmesi veya iĢ tecrübesi
kazanmaları için mesleki eğitim kursuna katılıma iliĢkin giderleri ile ulaĢım ve
konaklama gibi giderleri kupon yöntemiyle karĢılanarak gençlerin mesleki eğitimlere
katılması teĢvik edilmektedir.
İstihdam için kupon yöntemi: Kamu istihdam ofislerine kayıtlı 27 yaĢ altı
yükseköğretim mezunu gençlerin iĢ hayatına giriĢlerinin kupon yöntemiyle uygulanan
iĢveren teĢvikleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir.
Yerleşim kuponu: Kamu istihdam ofislerine kayıtlı 25 yaĢ altı iĢsizlerin ilk iĢ
deneyimlerini edinebilmeleri için ülke içi coğrafi hareketlilikleri kupon yöntemiyle
desteklenmektedir.
İş ve aile yaşamı dengesi: Özellikle çocuk sahibi olduktan sonra iĢgücü
piyasasının dıĢında kalan 25 yaĢ altı gençlerin tekrar iĢgücü piyasasına giriĢlerinin
desteklenmesi amaçlanmaktadır.
İstihdam için kredi: Yüksekokul mezunu ya da son sınıf öğrencilerinin kendi
iĢlerini kurmaları veya bu gençlerin istihdam edilebilmeleri için yeni iĢ alanları
oluĢturmak üzere uygun koĢullu kredi sağlamaktadır. Kamu istihdam ofisleri ile kamu
bankası iĢbirliğinde yürütülmektedir.
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İşveren destekleri: Kamu istihdam kurumuna kayıtlı 25 yaĢ altı gençlerin ilk
defa iĢe alınması durumunda iĢverenin sosyal güvenlik ödemeleri karĢılanarak
iĢgücünün talep tarafı teĢvik edilmektedir.
Üçlü eğitim anlaşması: ĠĢgücü arz ve talep tarafları arasındaki nitelik açısından
uyumsuzluğun giderilmesi için gençlerin, iĢverenlerin ihtiyacı doğrultusunda bir
mesleki eğitime yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yerel istihdam ofisleri, eğitim
kurumları ve iĢveren iĢbirliğinde gerçekleĢtirilmektedir.
Sosyal dışlanma riski altındaki eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin
desteklenmesi: Bireysel veya ailevi nedenlerle sosyal dıĢlanma riski altındaki 15 – 17
yaĢ arası gençlerin eğitime devam etmeleri, dil becerilerini veya bilgi iletiĢim
teknolojilerine yönelik becerilerini geliĢtirmeleri, mesleki veya iĢyeri tabanlı eğitime
yönlendirilmeleri için danıĢmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Ayrıca herhangi bir niteliği
olmayan veya düĢük eğitim düzeyine sahip 18 – 24 yaĢ arası gençlerin grup veya
bireysel

danıĢmanlık

hizmetleri

ile

mesleki

veya

iĢyeri

tabanlı

eğitimlere

yönlendirilmeleri sağlanmaktadır. Sosyal çalıĢma merkezleri, gençlik üzerine çalıĢan
sivil toplum kuruluĢları, iĢverenler ve yerel istihdam ofisleri iĢbirliğinde 2014 – 2020
yılları arasında uygulanması planlanmaktadır.
Polonya Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planının 2014 – 2021
yılları arasındaki maliyetinin; 6,8 milyar Avrosu Avrupa Sosyal Fonu (ESF) ve Genç
Ġstihdamı GiriĢimi Fonu (YEI)’ndan karĢılanmak üzere toplam 13,8 milyar Avro olması
öngörülmekte ve programdan 2,3 milyon gencin faydalanması hedeflenmektedir.176
Avrupa Komisyonu Ġstihdam Komitesinin 2015 yılı değerlendirmelerine göre
Polonya, özellikle kamu istihdam kurumuna kayıtlı olmayan eğitimde ve istihdam yer
almayan gençlere ulaĢmaya biraz daha fazla odaklanmalıdır. Gençlik Garanti Programı
kapsamında hayata geçirilen uygulamaların, etkili danıĢmanlık ve profilleme hizmeti ile
birlikte sunulmasının genç istihdamına olumlu katkı sağlayacağı belirtilmektedir.177
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Polonya Gençlik Garanti Programının, diğer ülkelerde de olduğu gibi,
danıĢmanlık hizmetleri ve profilleme çalıĢması ile gençlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi
ve buna uygun bireyselleĢtirilmiĢ yönlendirmelerin yapılması temeline dayandığı
söylenebilir. Ayrıca kupon yönteminin, mesleki eğitim faaliyetleri, istihdam teĢvikleri
ve iĢgücü hareketliliğin desteklenmesi gibi farklı alanlarda kullanıldığı görülmektedir.
Böylece gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve istihdam fırsatlarına
eriĢimin sağlanması açısından farklı ve çeĢitli seçenekler sağlanabilmektedir. Ayrıca bir
iĢe yerleĢmek üzere ülke içinde yer değiĢtiren gençlerin de yine kupon yöntemiyle
desteklenerek iĢgücü hareketliliği teĢvik edilmektedir.
Bununla birlikte çocuk bakım yükümlülüğü nedeniyle iĢgücü piyasasının dıĢında
kalan gençlerin tekrar istihdama dönmelerinin desteklenmesine yönelik tedbirler, yerel
ve bölgesel istihdam ofislerinin sorumluluğu ve koordinasyonunda yürütülmektedir. ĠĢ
ve aile yaĢamının uyumlaĢtırılması çalıĢmaları kapsamında kamu istihdam kurumlarının
rolünün değerlendirilebilmesi için Planda detaylı olarak yer almayan bu görev ve
sorumlulukların incelenmesinin ayrıca faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.
Yerel kamu istihdam ofisi, eğitim kurumları ve iĢletmeler arasındaki iĢbirliği de
yerel iĢgücü piyasası beceri ve nitelik ihtiyaçlarının giderilebilmesi açısından faydalı bir
uygulama olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca sosyal, ailevi veya bireysel sorunlar
nedeniyle eğitimde ve istihdamda yer almayan ve iĢgücü piyasasından uzak gençlerin
desteklenmesi için hizmet alımı yöntemi uygulanabilmektedir. Böylece kamu istihdam
kurumu hizmetlerini çeĢitlendirerek yaygınlaĢtırırken aynı zamanda özel desteğe ihtiyaç
duyan gençlere yönelik daha nitelikli ve ihtiyaçlarına uygun sosyal destek sunulması
sağlanmaktadır.
3.2.6.6 Ġsveç
Avrupa Konseyi’nin Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planı
oluĢturulmasına yönelik Nisan 2013’teki tavsiye kararına istinaden Ġsveç, genç iĢsizliği
ile mücadele stratejisini ve uyguladığı programları, tavsiye kararında belirtilen öncelik,
hedef ve tedbirler ile uyumlu olacak Ģekilde bir araya getirerek ülke planını
oluĢturmuĢtur.
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Programda

belirtilen

tedbirlerin

uygulanmasından

ve

koordinasyonundan kamu istihdam kurumu sorumlu olup ayrıca belediyeler de okuldan
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erken ayrılan gençler ile eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere iliĢkin kayıtların
oluĢturulması ve izlemenin sağlanması açısından aktif rol almaktadır.179
Ġsveç Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planı ve değerlendirmeler
aĢağıda kısaca özetlenmektedir:180
1. Gençlere yönelik işgücü piyasası tedbirleri
1.1. Kamu istihdam kurumu tarafından erken müdahale
Profilleme ve değerlendirme aracı: Gençler kamu istihdam kurumuna kayıt
olduklarında iĢgücü piyasasındaki durumlarının ve mevcut risk faktörlerinin
belirlenmesi için danıĢmanlar, iĢ arayanlara yönelik yaĢ, doğum yeri, eğitim, meslek ve
iĢsizlik geçmiĢi gibi pek çok soruyu içeren çevrimiçi bir anket uygulamaktadır. Bu
anket sonucunda yazılım tarafından gençlerin uzun dönemli iĢsizlik riski ortaya
çıkarılarak gençler, profillerine ve ihtiyaçlarına göre sınıflandırılmaktadır.
Bireysel eylem planı: Kamu istihdam kurumuna kayıt olan ve profilleme
çalıĢmasına katılan gençlere en geç 30 gün içerisinde bireysel eylem planı
hazırlanmaktadır. Plan, hem gencin hem de kamu istihdam kurumunun karĢılıklı hak ve
yükümlülüklerini belirlemektedir.
Faaliyet raporu: Bireysel eylem oluĢturulan gençlerin, iĢ arama sürecindeki
faaliyetlerini aylık olarak kamu istihdam kurumuna raporlaması gerekmektedir. Böylece
hem bireysel eylem planının hem de gençlerin iĢ bulmaya yönelik çabalarının etkinliği
de aylık olarak izlenebilmektedir.
1.2. Gençler için iş garantisi
Gençlere yönelik iĢ garantisinin amacı, kamu istihdam kurumuna 3 aydan fazla
kayıtlı olan 16 – 24 yaĢ arası gençlere bireysel destek sunularak mümkün olduğunca
kısa sürede iĢe yerleĢmeleri veya eğitime devam etmelerinin sağlanmasıdır. Gencin
profili ve ihtiyaçları doğrultusunda danıĢmanlık hizmeti ile eğitime devam etmeleri
konusunda ikna edilebilmeleri için motivasyon kursu, iĢ tecrübesi kazanmasına yönelik
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teklifler ve iĢletme kuruluĢ desteği sunulabilmektedir. Ayrıca programa dâhil olan 18
yaĢ üstü gençlere 15 ay boyunca iĢ aramaya yönelik finansal destek sunulmaktadır.
1.3. Göçmenlere yönelik tedbirler
20 yaĢ ve üzerindeki göçmenlerin kamu istihdam kurumu aracılığıyla iĢgücü
piyasasına giriĢlerinin sağlanması hedeflenmektedir. Diğer gençlerde olduğu gibi
göçmen gençlerin de eğitim ve çalıĢma geçmiĢi doğrultusunda iĢgücü piyasasına
giriĢteki ihtiyaçlarının belirlenerek bireysel eylem planı oluĢturulmaktadır. Ayrıca kamu
istihdam kurumuna kayıtlı 20 yaĢ üzerinde olan ve Ġsveççeyi öğrenmek üzere kursa
giden göçmen gençlerin kamu sektöründe veya özel sektörde istihdam edilmesi
durumunda ücretin %80’i finanse edilmektedir.
1.4. Avrupa Sosyal Fonu kullanımı
Ġsveç kamu istihdam kurumu ve belediyeler tarafından eğitimde ve istihdamda
yer almayan gençlere yönelik hayata geçirilen uygulamaların yanı sıra Avrupa Sosyal
Fonu ile finanse edilen projeler de yürütülmektedir. 2014 – 2020 programlama
döneminde de kamu istihdam kurumunun dâhil olduğu yenilikçi ve bütüncül projelerin
Avrupa Sosyal Fonu ile finanse edilmesi planlanmaktadır.
2. İşgücü piyasasına girişin desteklenmesine yönelik tedbirler
2.1. İşbaşı eğitim ve istihdam programı
Bu program ile toplu sözleĢmelerle belirlenen sektörlerde deneyimi ve becerileri
kısıtlı olan 15 – 24 yaĢ grubundaki gençlerin en az 6 ay boyunca aynı zamanda hem
iĢbaĢı eğitim almaları hem de istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Program
kapsamında gençlere en yüksek sosyal güvenlik primi düzeyine eĢit olacak Ģekilde 12
ay boyunca ücret desteği sağlanmaktadır. Ayrıca programdan yararlanan genç baĢına
iĢverenlere de aylık ödeme yapılmaktadır. Program, kamu istihdam kurumu tarafından
uygulanmakta olup sosyal taraflar da programın yönlendirilmesinde etkin rol
almaktadır.
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2.2. Gençler için sosyal güvenlik primlerinde indirim
Ġlk defa iĢe girecek gençlerin okuldan iĢ hayatına geçiĢlerinin kolaylaĢtırılması
ve iĢverenlerin bu gençleri istihdam etmelerini teĢvik amacıyla gençler için ödenecek
sosyal güvenlik prim oranı, 23 yaĢ altı gençler için %15,49’dan %10,21’e; 23 – 24 yaĢ
arası gençler için ise %31,42’den % 15,49’a düĢürülmüĢtür. 6 aydır iĢsiz olan bir gencin
istihdam edilmesi durumunda %31 ve 12 aydır iĢsiz olan bir gencin iĢe alınması
durumunda ise %62 oranında sosyal güvenlik prim desteği sağlanmaktadır. Ayrıca uzun
süreli iĢsiz bir gencin iĢe alınması durumunda ise ücretin %85’i karĢılanmakta ve
iĢverenlere de ayrıca ödeme yapılmaktadır.
2.3. İşgücü hareketliliğine yönelik hibe
ĠĢgücünün coğrafi hareketliliğinin sağlanarak iĢ eĢleĢtirmenin artırılması ve
etkinleĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Pilot uygulamayla iĢe yerleĢmek üzere baĢka bir
bölgeye taĢınan 12 ay ve daha fazla süredir iĢsiz olan 20 yaĢ üstü gençlerin, taĢınma ve
yerleĢme maliyetleri karĢılanmaktadır.
2.4. Engellilere yönelik girişimler
Ücret

sübvansiyonlu

istihdam:

Ġstihdamın

Korunması

Kanununa

göre

engellilerin istihdamının artırılması için istihdam edilen engellinin ücreti, 4 yıl boyunca
karĢılanmaktadır. ĠĢverenleri teĢvik etmek için ayrıca iĢveren ödenekleri de tahsis
edilmektedir. ĠĢveren kamu kurumu olsa da bu ödenekleri alabilmektedir.
Korumalı istihdam: Ġstihdamında güçlük çekilen engelliler ile madde
bağımlılarının çalıĢma alıĢkanlığı edinmeleri ve rehabilite edilmeleri için korumalı
istihdam fırsatları oluĢturulmaktadır.
Destek

araçları:

Engellilerin

istihdamının

sağlanabilmesi

ve

iĢyerine

uyumlarının sağlanabilmesi adına gerçekleĢtirilecek iĢyeri düzenlenmelerinin veya satın
alınacak engelli destek araçlarının finanse edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda
hem iĢverenler hem de engelliler 100 bin Ġsveç Kronuna kadar desteklenebilmektedir.
Kişisel destek: Engelli çalıĢanlar, belirli görevlerin yerine getirilmesinde
desteğe ihtiyaç duyabilmektedir. Bu ihtiyacın giderilmesine yönelik iĢverenlerin
katlanacağı maliyetlerin bir kısmı finanse edilmektedir. Ayrıca engellilerin bir görevi
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yerine getirebilmesinde ileri düzeyde desteğe ihtiyaç duyması halinde özel eğitime
sahip bir destek uzmanı, engelli görevini kendisi yerine getirene kadar ona destek
sağlamaktadır.
Kamuda

staj

programları:

Engelliler,

kamu

istihdam

kurumunun

koordinasyonunda kamu sektöründe staj görebilmektedir.
Avrupa Komisyonu tarafından 2016 yılında gerçekleĢtirilen değerlendirmeye
göre Ġsveç Gençlik Garanti Programı Ulusal Planı kapsamında özellikle erken müdahale
tedbirleri faydalı olmakla birlikte pek çok gence kısa sürede iĢ teklifi sunulabilmektedir.
Ancak okuldan erken ayrılan gençlere yönelik kısıtlı istihdam fırsatlarının artırılması
adına yerel yönetimler ile kamu istihdam kurumu arasındaki iĢbirliği geliĢtirilmeli ve
belediyeler, kendi sorumluluklarındaki izleme ve istatistik oluĢturma görevlerinin yerine
getirilmesinde desteklenmelidir. Ġkili eğitim modelinin öngörüldüğü mesleki eğitimde
ise iĢverenlerin programlara katılımı zayıf kalmaktadır. Ġstihdam Komisyonu’na göre
ise eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere ulaĢılması hâlâ önemli bir sorun olarak
değerlendirilmektedir.181
Ġsveç, 1980’lerin ortasında gençlere yönelik iĢ ve eğitim garantisi yaklaĢımının
geliĢtirildiği ülke182 olarak bu kapsamda çok çeĢitli uygulamaları da hayata geçirmiĢtir.
Profilleme çalıĢması ile gençlerin sınıflandırılarak destek ihtiyaçlarının
belirlenmesi, bireysel eylem planının oluĢturulması ve kamu istihdam kurumu
tarafından bu planın uygulanmasının izlenmesi sağlanmaktadır. Ayrıca iĢ garantisi
programı kapsamında kamu istihdam kurumuna kayıt olmasından itibaren 3 ay
içerisinde genç, hâlâ bir iĢe yerleĢtirilememiĢse iĢ arama desteği ödenmeye
baĢlamaktadır. Böylece iĢ aramaya yönelik hem bireysel hem de finansal destek
sağlanarak gençlerin iĢgücü piyasasına giriĢlerinin hızlandırılması hedeflenmektedir.
Göç alan bir ülke olarak Ġsveç’te göçmen gençler de kamu istihdam kurumunun
profilleme hizmetinden yararlanmakta ve göçmenleri istihdam eden iĢverenlere
teĢvikler uygulanmaktadır. Ayrıca engellilerin istihdamının artırılması için uygulanan
çeĢitli destekler de dikkat çekmektedir. Bununla birlikte gençlerin veya engellilerin
istihdam edilmesi durumunda ücret sübvansiyonu sağlanmasının yanı sıra iĢverenlere de
181
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ayrıca istihdam ettikleri kiĢi baĢına ödeme yapılmaktadır. Böylece gençlerin ve
engellilerin istihdamının artırılması adına iĢverenler çeĢitli Ģekillerde desteklenmektedir.
Pek çok Avrupa ülkesinde görüldüğü gibi iĢgücü hareketliliğinin sağlanması adına
teĢvik uygulaması da pilot olarak uygulanmaktadır.
3.2.6.7 Almanya
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin düĢük oranıyla dikkat çekmekte
olan Almanya’da Federal ĠĢgücü ve Sosyal ĠĢler Bakanlığı, Gençlik Garanti
Programının yönetimi ve koordinasyonundan sorumlu kuruluĢ olup Federal Ġstihdam
Ajansı ise programın iĢgücü piyasasına iliĢkin uygulanmalarından sorumlu olan ana
kurumdur.183
Almanya, eğitim ve istihdam iliĢkisinin kurulması, mesleki yönlendirme ve
danıĢmanlık hizmetlerine iliĢkin pek çok programı uzun yıllardır uygulamaktadır. Bu
doğrultuda Almanya, mevcut programlarının yanı sıra Gençlik Garanti Programı
kapsamında sadece belirli tedbirleri yeni uygulamaya baĢlamıĢtır.
Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planı kapsamında yeni hayata
geçirilen tedbirler kısaca özetlenmektedir:184
1. Erken müdahale ve gençlerin aktifleştirilmesi bileşeni

Ulusal çapta gençlere yönelik işbirliği modelleri kurulması: Kamu istihdam
kurumu, istihdam ajansları, iĢ merkezleri, gençlik çalıĢma merkezleri ve okullar
arasındaki iĢbirliği ile oluĢturulan hizmet ara yüzleri modellerinin geliĢtirilerek özellikle
okuldan iĢe hayatına geçiĢte gençlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Mesleki rehberliğe ve bilgiye erişimin artırılması: Gençlerin sıklıkla kullandığı
çevrimiçi anlık yazıĢma uygulamaları gibi iletiĢim kanalları ile bilgiye eriĢimlerinin
artırılması amaçlanmaktadır. Uygulama kapsamında iĢ arayan genç, kamu istihdam
kurumundaki danıĢman ile çevrimiçi görüĢme gerçekleĢtirebilmektedir.
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Federal Republic of Germany Federal Ministry of Labour and Social Affairs; National
Implementation Plan to Establish the EU Youth Guarantee in Germany, 2014, s. 16
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Çevrimiçi kariyer geliştirme haritası: Kamu istihdam kurumu tarafından kariyer
geliĢimine yönelik bireysel yol haritası oluĢturmaya yardımcı çevrimiçi uygulama
geliĢtirilmesi hedeflenmektedir.
Gençlerin mentorluk ile desteklenmesi: Okula devamda zorluk yaĢayan
öğrenciler ile okuldan iĢ hayatına geçiĢ aĢamasındaki gençlerin mentorluk hizmetleri ile
desteklenmesi hedeflenmektedir. Kamu istihdam kurumu ile Eğitim Bakanlığı
iĢbirliğinde yürütülmekte olan hizmet ayrıca Avrupa Sosyal Fonu eĢ finansmanı ile
gerçekleĢtirilmektedir.
Kent ve kırsal alandaki gençlerin desteklenmesi: Dezavantajlı bölgelerdeki
belediyelerde tek noktadan hizmet sunum merkezleri (one-stop-shop) kurulması ve
yerel kurumların desteği ile gençlerin sosyal imkânlara eriĢimleri ile eğitim ve istihdam
açısından desteklenmesi hedeflenmektedir.
2. İşgücü piyasasına girişin desteklenmesi bileşeni
Entegrasyon rehberleri: Eğitim ve istihdam fırsatlarına eriĢimde güçlük çeken
özel ihtiyaçlara sahip gençleri hedef alan ve bu gençlerin bireysel koçluk yöntemiyle
sosyal becerilerini, dil becerilerini ve iĢgücü hareketliliğini geliĢtirilmeyi amaçlayan
projeler desteklenmektedir.
Staj eşleştirme sistemi: KOBĠ’lere danıĢmanlık sağlayan kurumlar ile odalar
bünyesindeki danıĢmanlık hizmetlerinin geliĢtirilerek stajyer arayan firmalar ile staj
arayan gençlerin eĢleĢtirilmesi amaçlanmaktadır.
Almanya Gençlik Garanti Programı kapsamında yeni uygulamaya konan ve
yukarıda kısaca özetlenen tedbirlerin yanı sıra hâlihazırda yürürlükteki uygulamalar da
ayrıca devam etmektedir. Kamu istihdam kurumu tarafından öğrencilere ve iĢ
arayanlara sunulan danıĢmanlık hizmetleri, ikili mesleki eğitim sistemi ve iĢverenlerin
bu sisteme dâhil olmasına yönelik uygulamalar, iĢ sözleĢmesi veya eğitim süreci yakın
zamanda sona erecek olanlara yönelik iĢ ve eğitim fırsatları sunulması, iĢ arama
maliyetlerinin karĢılanması, kamu istihdam kurumu tarafından sunulan mesleki eğitim
hizmetleri ve iĢgücü hareketliliğin sağlanmasına yönelik uygulamalar ile istihdam ve
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iĢletme baĢlangıç teĢvikleri Gençlik Garanti Programına entegre olarak yürütülen
baĢlıca uygulamalardandır.185
Avrupa Komisyonu’nun 2016 yılı ülke değerlendirme raporuna göre Almanya,
hem genç iĢsizliği hem de eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin düĢük oranı ile
dikkat çekmesine rağmen özellikle göçmen gençler, iĢsizlik ve iĢgücü piyasasının
dıĢında kalma riskiyle karĢı karĢıyadır. Kırılgan genç grupların desteklenmesi ve
istihdam edilebilmeleri için sadece bu gençlere yönelik genç istihdamı ajansları hayata
geçirilmiĢtir. Ancak eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin kamu istihdam
kurumuna

kayıtlarının

sağlanması

adına

çabaların

yetersiz

kaldığı

değerlendirilmektedir. Ġstihdam Komitesi’ne göre ise eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlerin heterojen bir grup olarak değerlendirilmesi ve bu doğrultuda kariyer
baĢlangıç koçluğu ile genç istihdamı ajanlarının hayata geçirilmesi orta vadede olumlu
sonuçlar doğurabilecektir.186
Almanya Gençlik Garanti Programı incelendiğinde, Program kapsamında hayata
geçirilen uygulamaların haricinde genç istihdamının artırılmasına ve eğitim istihdam
iliĢkisinin kurulmasına yönelik hâlihazırda yürütülen çok çeĢitli ve yoğun uygulamalar
olduğu görülmektedir. Nitekim eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin
Almanya’daki oranının (%6,4) AB ortalamasının (%12,5) neredeyse yarısı düzeyinde
olması, uygulanan programların çeĢitliliğinin ötesinde etkinliğine iliĢkin de bilgi
sağlamaktadır.
Bununla birlikte belirli bölgelerde pilot olarak uygulanmaya baĢlayan çevrimiçi
anlık yazıĢma uygulaması yenilikçi bir uygulama olarak değerlendirilmektedir. Böylece
rehberlik hizmetine ihtiyaç duyan gençler, kamu istihdam kurumundaki mesleki
danıĢmanları ile internet üzerinden yazıĢarak daha hızlı ve daha az maliyetli olarak
hizmet alabilmektedir. Ayrıca kırsal bölgeler ile hizmetlere eriĢim veya sosyal açıdan
dezavantajlı bölgelerde belediyeler aracılığıyla oluĢturulan tek noktadan çeĢitli
hizmetleri sunan gençlik merkezleri uygulamasının da hizmetlere eriĢim kolaylığı
sağlayacağı değerlendirilmektedir.

185
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Federal Republic of Germany Federal Ministry of Labour and Social Affairs; a.g.e, ss. 52-78
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3.2.6.8 Fransa
Fransa,

Gençlik

Garanti

Programı

Ulusal

Uygulama

Planının

ulusal

koordinasyonundan ve uygulanmasından ÇalıĢma, Ġstihdam, Mesleki Eğitim ve Sosyal
Diyalog Bakanlığı’nın Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü sorumludur.187
Fransa, Gençlik Garanti Programının oluĢturulmasına dair Avrupa Konseyi’nin
tavsiye kararı doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından gençlere sunulan hizmetlerin ve
uygulanan programların bir araya getirildiği ve Gençlik Garanti Programı kapsamında
uygulanacak tedbirleri de içeren Fransız Otoritelerin Cevabı dokümanını yayımlamıĢtır.
Dokümana göre Avrupa Konseyi’nin tavsiye kararı, hâlihazırda gençlere sunulan çok
çeĢitli hizmetlerin ve programların etkinliğinin artırılması ve yeni iĢbirliği alanlarının
oluĢturulması için bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. 188 Bu doğrultuda Gençlik
Garanti Programı kapsamında yeni tedbirlerin hayata geçilmesinden çok hâlihazırda
uygulanan programların desteklendiği ve iyileĢtirildiği görülmektedir.
Gençlere okuldan ayrıldıktan veya iĢsiz kaldıktan sonraki 4 ay içerisinde kaliteli
bir teklif sunulmasını sağlamak üzere Fransa’da uygulanan programlar ve bunlara
iliĢkin değerlendirmeler aĢağıda yer almaktadır:189
1. Erken müdahale ve gençlerin aktifleştirilmesi bileşeni
1.1. Yerel Gençlik Misyon Ofisleri
Yerel Gençlik Misyon Ofisleri (Mission Locale), kamu istihdam kurumunun
gençlere yönelik hizmetlerini sözleĢme çerçevesinde üstlenmiĢ ve ülke çapında
örgütlenmiĢ derneklerdir. Bu ofislerin amacı, özellikle eğitimde ve istihdamda yer
almayanlar baĢta olmak üzere 16 – 25 yaĢ arası gençlerin kendi ihtiyaçları
doğrultusunda istihdam veya mesleki eğitim imkânlarına eriĢmesi ve sosyal hayata
entegrasyonunun sağlanmasıdır. Bu doğrultuda gençlerin profilleri ve ihtiyaçları
çerçevesinde bilgilendirme, danıĢmanlık, yönlendirme ve entegrasyon sürecinde
gençlere refakat sağlanarak “bireysel projelerini” oluĢturmaları, bu doğrultudaki
ilerlemeleri izlenmektedir.
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République Française Premier Ministre; Plan National de Mise en Oeuvre de la Garantie
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Sosyal Hayata Entegrasyon Anlaşması: Yerel Gençlik Misyon Ofisleri ile
gençler arasındaki bu anlaĢmayla istihdama eriĢimde zorluk yaĢayan gençlere
danıĢmanları tarafından bir yıl boyunca refakat edilerek destek ve izleme faaliyetleri
sunularak sürekli bir iĢe yerleĢtirilmeleri amaçlanmaktadır. Ayıca herhangi bir sosyal
yardım almayan gençler, belirlenmiĢ bir miktarda finansal destek de almaktadır.
Gönüllü destek faaliyetleri: Yerel Gençlik Misyon Ofisleri tarafından organize
edilen gönüllü destek faaliyetlerinin amacı; sosyal durumu, yerleĢim yeri, eğitim
durumu veya ayrımcılık gibi nedenlerle istihdama eriĢimde zorluk yaĢayan iĢgücü
piyasasından uzak gençlerin istihdam edilebilmeleri için sosyal dayanıĢma anlayıĢı ile
bir gönüllü tarafından desteklenmesidir. Bu gönüllü faaliyet, gençlerin yaĢadığı çeĢitli
dezavantajlılık durumlarının aĢılmasında diğer refakat faaliyetlerinin etkinliğini
artırmaktadır. Gönüllüler genelde kendi iĢlerini yürüten kiĢiler veya ücretli
çalıĢanlardan oluĢmakta olup gençlere çalıĢma hayatı içindeki kiĢilerin destek olması
sağlanmaktadır.
Gençlik Garanti Programı kapsamında Yerel Gençlik Misyon Ofisleri ile kamu
istihdam kurumunun mevcut iĢbirliğinin geliĢtirilerek gençlere bireysel ihtiyaçlarına
uygun danıĢmanlık, yönlendirme ve refakat sunulması, gençlerin temel beceri eğitimleri
veya mesleki eğitimlerle nitelik düzeylerinin artırılması ve finansal destek sağlanması
hedeflenmektedir.
1.2. Kamu istihdam kurumu tarafından sunulan hizmetler
Simülasyon yöntemi ile işe alma: Bu yöntem kapsamında bir açık iĢe iĢçi alımı
sürecinde özgeçmiĢ, iĢ deneyimi ve eğitim durumu değil ancak gençlerin doğrudan söz
konusu açık iĢe yönelik becerileri ve bu iĢte çalıĢmaya dair motivasyonları ortaya
çıkarılarak en uygun adayın iĢe alınması sağlanmaktadır. Böylece gençlerin istihdam
edilmelerinin önündeki engellerden olan iĢ deneyi eksikliği ve eğitim durumu da iĢe
alım kriterleri dıĢında bırakılmaya çalıĢılmaktadır.
CV olmadan işe alım: Kamu istihdam kurumunda görevli danıĢman ile
firmaların insan kaynakları yetkilisinin iĢe alım sürecinde iĢ baĢvurusunda bulunan
adaylara özgeçmiĢinden bağımsız olarak anket uygulanmaktadır. Açık uçlu ve çeĢitli
senaryolara göre hazırlanmıĢ sorularla adayın iĢe uygunluğu değerlendirilmektedir.
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İşbaşında değerlendirme: Bu yöntemle iĢ arayanlar, en fazla 80 saat için iĢe
yerleĢtirilmekte ve iĢ yerinin çalıĢma koĢullarını, iĢe iliĢkin kendi becerilerini ve iĢin
kendilerine uygun olup olmadığını değerlendirmektedir. Aynı zamanda iĢveren
tarafından belirlenecek bir kiĢi de adaya refakat etmekte ve iĢe uygunluğunu
değerlendirmektedir. Dezavantajlı bölgelerde yaĢayan 30 yaĢ altı gençler için bu süre
120 saate çıkmaktadır.
Motivasyon kulüpleri: Motivasyon kulüpleri ile iĢ arama sürecinde gençlere iĢ
aramaya yönelik bir strateji belirlemesi ve iĢ arama tekniklerini edinmesi için destek
sağlanmaktadır. Belirli hedef gruplara özel olarak ve toplu oturumlarla gerçekleĢen
görüĢmelere özellikle dezavantajlı bölgelerde yaĢayan gençlerin yanı sıra danıĢman ve
iĢletmelerin insan kaynakları temsilcileri de katılmaktadır.
İstihdam ve eğitim sistemi işbirliğinin güçlendirilmesi: Kamu istihdam kurumu
tarafından eğitimden iĢ hayatına geçiĢi destekleyici tedbirler uygulanmaktadır. Bunlar;
öğrencilere yönelik kamu istihdam hizmetleri, çalıĢma hayatı, meslekler ve uluslararası
istihdam fırsatları hakkında bilgilendirmeler, öğrencilere yönelik anlık iĢ eĢleĢtirme
oturumları ve eğitim sürecindeki sıkıntıları nedeniyle iĢ hayatına geçiĢte zorlukla
karĢılaĢacak olan gençlerin desteklenmesini içermektedir.
Gençlik Garanti Programı kapsamında gençlere ihtiyaçlarına uygun teklifler
sunulabilmesi ve gençlerin iĢgücü piyasasında desteklenmeleri adına kamu istihdam
kurumu hizmetlerinin aktif bir araç olarak kullanılması sağlanmaktadır. Bu doğrultuda
gençlerin kamu istihdam kurumuna kaydı esnasındaki gerçekleĢtirilen ilk görüĢmenin
geliĢtirilmesi ve gençlerin yönlendirilebileceği fırsatların çoğaltılması hedeflenmektedir.
2. İstihdama erişimin desteklenmesi bileşeni
2.1. Fransız Gençlik Garantisi
Avrupa Konseyi tarafından önerilen Gençlik Garanti Programının desteklenmesi
için hayata geçirilmiĢtir. 18 – 25 yaĢ arası sosyal, bireysel veya ailevi sorunlar yaĢayan
ve sosyal güvencesi olmayan eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere hem sosyal
hem de istihdama yönelik destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda Yerel Gençlik Misyon
Ofisleri ile genç arasında bir sözleĢme imzalanarak gençlere yoğun refakat sağlanmakta,
gençlerin iĢ tecrübesi kazanmaları ve eğitime yönlendirilmeleri için pek çok kuruluĢla
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iĢbirliği gerçekleĢtirilerek çeĢitli alternatifler oluĢturulmaya çalıĢılmakta ve aktif
dayanıĢma ödeneği adı altında gençlere finansal destek sağlanmaktadır. Bu programdan
yararlanabilmek için yerelde kurulan komisyonun onayı gerekmekte olup gençlerin
sözleĢme kapsamında sorumluluklarını yerine getirme durumları da bu komisyon
tarafından izlenmektedir.
2.2 Geleceğin İşleri
Program kapsamında eğitim düzeylerinin düĢük olması nedeniyle iĢgücü
piyasasından uzaklaĢan 16 – 25 yaĢ arası gençlerin hem ilk iĢ deneyimi elde etmesi hem
de eğitimlerine devam etmeleri hedeflenmektedir. Program, kamu istihdam kurumu,
Yerel Gençlik Misyon Ofisleri ve iĢveren iĢbirliğinde gerçekleĢtirilmekte olup program
kapsamında imzalanacak iĢ sözleĢmesi ile gençler, kâr amacı gütmeyen kurumlarda ve
belirli sektörlerdeki özel iĢletmelerde iĢe yerleĢtirilmekte ve ücretleri 3 yıla kadar belirli
oranlarda karĢılanmaktadır. ĠĢverenler de çalıĢanları arasından birini gençlerin
gözetiminden sorumlu olarak belirleyerek mesleki geliĢimi sağlamakla yükümlüdür. Bu
süreçte gençler, Yerel Gençlik Misyon Ofisleri tarafından desteklenmeye devam
etmekte ve ayrıca geçerli bir mesleki belge almak üzere eğitime devam edebilmektedir.
2.3 Kuşak Sözleşmesi
Hem genç iĢsizliği ile mücadele edilmesi hem de yetiĢkin çalıĢanların istihdam
edilmeleri veya istihdamda kalmalarını sağlamak için uygulanmaktadır. 50 – 300 arası
iĢçi çalıĢtıran iĢverenlerin 25 yaĢın altında bir genci iĢe alması ve aynı zamanda 57 yaĢ
üstü bir iĢçiyi çalıĢtırmaya devam etmesi veya 55 yaĢ üstü yeni bir iĢçiyi iĢe alması
durumunda 3 yıl boyunca iĢverenler aylık olarak belirli bir teĢvik ödemesi almaktadır.
2.4. Toplum yararına hizmet
16 – 25 yaĢ arası gençlerin 6 – 12 ay boyunca haftada 24 saat yerel yönetimler,
okullar ve müzeler gibi kamusal alanlarda çalıĢarak iĢ deneyimi ve çalıĢma hayatına
dair bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.
Avrupa Komisyonu tarafından 2016 yılında gerçekleĢtirilen değerlendirmeye
göre Fransa, Gençlik Garanti Programı kapsamında pek çok tedbiri hayata geçirmiĢ ve
özellikle danıĢmanlık hizmetleri, gençlere hizmet sunmada önemli bir araç haline
gelmiĢtir.

Ancak

bütüncül

bir

izleme
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sisteminin

olmaması

ve

hizmetlerin

görünürlüğünün sağlanamaması nedeniyle hizmetlerin etkileri sınırlı kalmaktadır.
Ġstihdam Komitesi ise Fransa’nın Gençlik Garanti Programı kapsamında pek çok
aktörün aktif katılımını gerektiren tedbirleri hayata geçirerek gençlere yönelik teklifleri
artırdığını belirtmektedir. Ancak bununla birlikte Ġstihdam Komitesi ayrıca kamu
istihdam kurumu ile Yerel Gençlik Misyon Ofisleri arasındaki iĢbirliği ve
koordinasyonun artırılmasını ve programların izlenmesini sağlayacak verilerin elde
edilmesini önermektedir.190
Bu çalıĢma kapsamında kısıtlı olarak yer verilse de incelenen ülke planı
doğrultusunda eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin iĢgücü piyasasına
katılımlarının ve iĢe yerleĢtirilmelerinin desteklenmesi için Fransa’da çok çeĢitli
programların uygulandığı görülmektedir. Bununla birlikte bu programların geliĢtirilmesi
ve uygulanması aĢamalarında ilgili kamu kurumlarının yanı sıra sosyal tarafların da
etkin olduğu görülmekte olup katılımcı ve çok taraflı bir yaklaĢım benimsendiği
söylenebilir.
Sosyal sorunlar nedeniyle eğitimine devam etmeyen ve çalıĢmayan gençlerin,
tüm ülke çapında örgütlenmiĢ olan Yerel Gençlik Misyon Ofisleri aracılığıyla
desteklendiği görülmektedir. Bu Ofislerin çalıĢmaları, kamu istihdam kurumu ile
aralarındaki sözleĢme çerçevesinde yürütülmektedir. Böylece iĢgücü piyasasına ve
sosyal hayata katılım açısından özel desteğe ihtiyaç duyan gençlerin, sadece bu hedef
kitleye hizmet vermek üzere görevlendirilen kuruluĢ tarafından desteklendiği
görülmektedir. Bu sayede iĢgücüne ve sosyal hayata katılım sürecinde gençlere refakat
edilerek

yoğun

ve

ihtiyaçları

doğrultusunda

danıĢmanlık

ve

yönlendirme

sağlanmaktadır. Fransa Gençlik Garanti Programı kapsamında fazlaca yer verilmemekle
birlikte engellilere yönelik istihdam ve sosyal hayata entegrasyon destekleri de ayrıca
gençlere sunulan hizmetler gibi özelleĢmiĢ ve ülke çapında örgütlenmiĢ kuruluĢlar
tarafından sunulmaktadır. Özel ihtiyaç sahibi gençler ile engellilere yönelik hizmet
sunumu açısından Fransız kamu istihdam kurumunun, daha çok düzenleyici ve
denetleyici bir role sahip olduğu söylenebilir.
Gençlik Garanti Programı kapsamında Fransa’da uygulanan diğer uygulamalara
bakıldığında istihdam teĢviklerinin yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca
KuĢak SözleĢmesi uygulaması, genç ve yetiĢkin istihdamını aynı anda hedeflerken
190
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gençlerin yetiĢmesine katkı sunacak tecrübeli çalıĢanların da iĢletme içerisinde
kalmasını sağlamaktadır.
Ayrıca gençlerin bireysel becerileri, ilgi alanları ve iĢe yönelik motivasyonları
doğrultusunda eğitim durumları ve iĢ deneyimlerinden bağımsız olarak iĢe alınmalarını
sağlayan iĢe alım yöntemleri, gençlerin iĢ tecrübesi eksikliği veya düĢük eğitim durumu
nedeniyle tercih sebebi olmamalarının önüne geçilmesini sağlamaktadır. Bu
yöntemlerde

kamu

istihdam

kurumlarındaki

danıĢmanın

gençleri

tanıması,

yönlendirmesi ve iĢe yerleĢtirilmelerini sağlayacak olumlu yönlerine vurgu yapması
önem kazanmaktadır. Ayrıca bu yöntemler, kamu istihdam kurumu ile iĢverenlerin
yakın iĢbirliğini de gerekli kılmaktadır.
Bununla birlikte eğitime devam eden ancak okul hayatında çeĢitli sorunlar
yaĢayan ve bu nedenle iĢ hayatına geçiĢte sıkıntılar yaĢaması muhtemel olan, eğitimde
ve istihdamda yer almama riski taĢıyan gençlerin okul ve kamu istihdam kurumu
tarafından iĢbirliği içerisinde desteklenmektedir. Bu uygulama, okuldan erken
ayrılmanın önlenmesi ve okuldan iĢ hayatına geçiĢin desteklenmesi açısından faydalı
olarak değerlendirilmektedir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKĠYE‟DE EĞĠTĠMDE VE ĠSTĠHDAMDA YER ALMAYAN GENÇLER VE
GENÇLERE YÖNELĠK ĠġGÜCÜ PĠYASASI UYGULAMA ÖRNEKLERĠ

4.1

TÜRKĠYE‟DE MEVCUT DURUM
BaĢta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere pek çok ülkenin iĢgücü piyasalarına

iliĢkin gündemlerinde önemli bir yer tutan eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençlerin

durumlarının

ortaya

konmasına

yönelik

ülkemizde

gerçekleĢtirilen

çalıĢmaların sayısının ve kapsamının, bu çalıĢma kapsamında gerçekleĢtirilen literatür
taraması neticesinde oldukça sınırlı olduğu gözlenmiĢtir. Ülkemizde araĢtırma
kuruluĢları ve araĢtırmacılar tarafından gerçekleĢtirilen bu sınırlı sayıdaki çalıĢmalarda
TÜĠK Hanehalkı ĠĢgücü AraĢtırması verileri kullanılmıĢtır. Bununla birlikte yine bu
çalıĢma kapsamında gerçekleĢtirilen araĢtırmalar neticesinde TÜĠK veya herhangi bir
resmi kurum tarafından ülkemizdeki eğitimde ve istihdamda yer olmayan gençlere
yönelik açıklanmıĢ bir veriye rastlanmamıĢtır.
Diğer taraftan 10. Kalkınma Planı Temel ve Mesleki Becerileri GeliĢtirme
Programı, eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin sayısının azaltılmasını
hedeflerinden biri olarak belirlemektedir. Ancak programın performans hedeflerinde bu
sayının izlenmesine iliĢkin bir gösterge bulunmamaktadır. 10. Kalkınma Planı dıĢında
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere vurgu yapan bir üst politika metnine bu
çalıĢama kapsamında rastlanmamıĢtır.
Bu doğrultuda Türkiye’ye yönelik hazırlanmıĢ olan bu bölümde eğitimde ve
istihdamda

yer

almayan

gençleri

tanımlayıcı

istatistiklerde

karĢılaĢtırmanın

sağlanabilmesi adına EUROSTAT verileri kullanılmaktadır. Ayrıca uygulamalar
açısından da özellikle genç iĢsizliğini hedef alan tedbirler ve programlar ele
alınmaktadır.
Tablo 4’te 2006 – 2014 yılları arasındaki eğitimde ve istihdamda olmayan
gençlerin Türkiye’deki oranı ile AB ortalaması karĢılaĢtırmalı olarak gösterilmektedir.
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Tablo 4: 15-24 ve 15-29 YaĢ Arası Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan Gençlerin
Oranları (Türkiye ve AB ortalaması karĢılaĢtırmalı)
Türkiye

AB

15 – 24 YaĢ

15 – 29 YaĢ

15 – 24 YaĢ

15 – 29 YaĢ

2006

38,6

40,4

11,7

13,9

2007

39,2

40,8

10,9

13,2

2008

37,0

39,2

10,9

13,0

2009

34,9

38,1

12,4

14,7

2010

32,3

35,2

12,8

15,2

2011

29,6

32,7

12,9

15,4

2012

28,7

31,7

13,2

15,8

2013

25,5

29,3

13,0

15,9

2014

24,8

28,4

12,5

15,4

Kaynak: EUROSTAT191

ġekil 9’da Türkiye’deki ve AB ülkelerindeki eğitimde ve istihdamda olmayan
gençlerin oranının seyri izlenebilmektedir. 15 – 29 yaĢ arasındaki oranın, hem
Türkiye’de hem de AB’de 15 – 24 yaĢ arasındaki orandan fazla olduğu; oranın, 2008
yılından itibaren AB’de artmakta iken Türkiye’de 2007 yılından itibaren azalmakta
olduğu görülmektedir.
ġekil 9: 15-24 ve 15-29 YaĢ Arası Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan Gençlerin
Oranlarının Seyri (Türkiye ve AB ortalaması karĢılaĢtırmalı)
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Kaynak: EUROSTAT192
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15-29 TR
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15-29 AB

2014

EUROSTAT; Young people neither in employment nor in education and training by sex and age
(NEET rates), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (20.04.2016)
192
EUROSTAT; Young people neither in employment nor in education and training by sex and age
(NEET rates), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (20.04.2016)
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Eğitimde ve istihdamda yer almayan 15 – 24 yaĢ arası gençlerin 2006 – 2014
yıllarındaki oranı ve cinsiyete göre dağılımı ise ġekil 10’da gösterilmektedir. Buna göre
kadınların eğitimde ve istihdamda yer almama oranının giderek azaldığı dikkat
çekmektedir. Bu durum kadınların iĢgücüne katılımının artması ve iĢsizlik oranının
azalması ile açıklanabilmektedir. Ancak erkeklerle karĢılaĢtırıldığında kadınlar iĢgücü
piyasasında daha fazla desteklenmesi gerektiği sonucuna da ulaĢılabilmektedir. Ayrıca
ülkemizdeki eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin oranlarının, AB ortalamalarının
çok üzerinde olduğu da görülebilmektedir.
ġekil 10: Türkiye’de Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan 15-24 YaĢ Arası Gençlerin
Oranının Cinsiyete göre Dağılımı (AB Ortalaması ile karĢılaĢtırmalı)
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Kaynak: EUROSTAT193

193

EUROSTAT; Young people neither in employment nor in education and training by sex and age
(NEET rates), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (20.04.2016)
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Türkiye’de eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranının, yaĢ
gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı, AB ortalaması ile karĢılaĢtırmalı olarak ġekil
11’de gösterilmektedir. Buna göre ülkemizde eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençlerin oranının, her yaĢ grubunda AB ortalamasının yaklaĢık 2 katı olduğu
görülmektedir. Türkiye’de her yaĢ grubundaki kadınların oranının en yüksek olduğu; 20
– 24 yaĢ arası kadınların yaklaĢık yarısının (%47,7) ve 25 – 29 yaĢ arası kadınların ise
yarısından fazlasının (%56,2) eğitimde ve istihdamda yer almadığı görülmektedir.
Kadınlarda yaĢ ilerledikçe eğitimde ve istihdamda yer almama oranının armasına
rağmen erkeklerde 25 – 29 yaĢ arasındaki oranın, 20 – 24 yaĢ arasındaki orandan daha
düĢük olduğu görülebilmektedir. Ayrıca 15 – 29 yaĢ aralığındaki genel oranın, 15 – 24
yaĢ aralığındaki genel orandan fazla olmasının nedenin, 25 – 29 yaĢ arası kadınlardaki
yüksek orandan kaynaklandığı da söylenebilir.
ġekil 11: Türkiye’de Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan Gençlerin Oranının YaĢ
Gruplarına ve Cinsiyete Göre Dağılımı (AB 28 Ortalaması ile karĢılaĢtırmalı) (2014)
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Kaynak: EUROSTAT
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EUROSTAT; Young people neither in employment nor in education and training by sex and age
(NEET rates), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (20.04.2016)
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Türkiye’de eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin yaĢ gruplarına, cinsiyete
ve iĢgücü piyasasındaki durumlarına göre dağılımı ġekil 12’de gösterilmektedir. Buna
göre eğitimde ve istihdamda olmayan kadınların büyük çoğunluğunun aktif olmadığı
görülmektedir. Bu durum kadınlar için bir iĢsizlik değil ancak iĢgücü katılım sorununa
iĢaret etmektedir. Eğitimde ve istihdamda olmayan erkeklerin ise ilerleyen yaĢlarda
iĢgücüne katılımın arttığı ancak daha çok iĢsizlikle karĢılaĢıldığı gözlenmektedir.
ġekil 12: Türkiye’de Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan Gençlerin YaĢ Gruplarına,
Cinsiyete ve ĠĢgücü Piyasasındaki Durumlarına Göre Dağılımı (2014)
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Kaynak: EUROSTAT195
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EUROSTAT; Young people neither in employment nor in education and training by sex and age
(NEET rates), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do (20.04.2016)
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Türkiye’deki eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin yaĢa, cinsiyete ve
eğitim durumlarına göre dağılımı ġekil 13’te gösterilmektedir. Buna göre özellikle
kadınlarda, ilgili yaĢ grubu içerisinde, eğitim seviyesinin artması ile birlikte eğitimde ve
istihdamda olmama durumunun azaldığı görülmektedir. Ancak 25 – 29 yaĢ arasındaki
yükseköğretim mezunu kadınların eğitimde ve istihdamda yer almama oranının, 20 – 24
yaĢ aralığındaki kadınların oranından daha yüksek olduğu görülmektedir. Böylece
eğitim durumundan bağımsız olarak kadınlar için yaĢ ilerledikçe eğitimde ve istihdamda
olmama durumunun arttığı söylenebilir. Özellikle kadınlar açısından olmak üzere her
yaĢ grubunda ve cinsiyette düĢük eğitim düzeyinin, eğitimde ve istihdamda olmama
durumu üzerinde etkili olduğu görülebilmektedir.
ġekil 13: Türkiye’de Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan Gençlerin YaĢ Gruplarına,
Cinsiyete ve Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı (2014)
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Kaynak: EUROSTAT196

Ülkemizde eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin demografik, iĢgücü
piyasasındaki ve eğitim durumlarının ortaya konmasına yönelik TÜĠK verileri ile
gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda da EUROSTAT verileri ile yukarıda gerçekleĢtirilen
değerlendirme ile benzer sonuçlara ulaĢıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda TÜĠK 2012
Hanehalkı ĠĢgücü Anketi Sonuçları kullanılarak gerçekleĢtirilen çalıĢmada kadınların
196

EUROSTAT; Young People Neither in Employment nor in Education and Training By Sex, Age And
Educational Attainment Level (NEET rates), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
(21.04.2016)
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erkeklere göre; yaĢı büyük olanların daha küçük olanlara göre; daha düĢük eğitim
düzeyine sahip olanların daha yüksek eğitimli olanlara göre eğitimde ve istihdamda yer
almama oranlarının arttığı gözlenmektedir.197
4.2

ONUNCU KALKINMA PLANI ÇERÇEVESĠNDE EĞĠTĠMDE VE
ĠSTĠHDAMDA YER ALMAYAN GENÇLER
4.2.1 Onuncu Kalkınma Planı ve Genel Hedefleri
Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda 2014 – 2018

dönemi için hedeflerini ve bunlara ulaĢmayı sağlayacak politikaları belirleyen en önemli
ve kapsayıcı üst politika metinlerindendir. Plan; yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı
ekonomik büyümenin sağlanmasına yönelik genel hedefinin yanı sıra ekonomik ve
sosyal kalkınma sürecini bütüncül ve çok boyutlu bir bakıĢ açısıyla ele alarak hukukun
üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani geliĢmiĢlik, çevrenin
korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi geniĢ bir alanı kapsamaktadır.198
Plan, Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluĢları ile
toplumun çeĢitli kesimlerinden temsilcilerin katkılarıyla insan odaklı kalkınma anlayıĢı
çerçevesinde katılımcı bir yaklaĢımla hazırlanmıĢtır.
Onuncu Kalkınma Planı, 4 genel hedefi tanımlamakta ve her bir hedef altında bu
hedeflere ulaĢmayı sağlayacak çok çeĢitli, kapsamlı ve çok boyutlu politikaları ortaya
koymaktadır. Planın genel hedefleri:199
1. Nitelikli insan ve güçlü toplum,
2. Yenilikçi üretim ve istikrarlı yüksek büyüme,
3. YaĢanabilir mekânlar ve sürdürülebilir çevre,
4. Kalkınma için uluslararası iĢbirliği

197

Kılıç, Yalın; “Türkiye’de Ne Eğitimde Ne Ġstihdamda Ne de YetiĢtirmede (NEĠY) Yer Alan Gençler”,
Eğitim ve Bilim, Cilt 39, Sayı 175, 2014, ss. 130-131
198
Kalkınma Bakanlığı; Onuncu Kalkınma Planı, Ankara 2013, ss. 27-28
199
Kalkınma Bakanlığı; a.g.e., ss. iii-iv
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Bu genel hedefler doğrultusunda Plan ayrıca, yapısal sorunlara çözüm
olabilecek, dönüĢüm sürecine katkıda bulunabilecek ve genellikle birden fazla
bakanlığın sorumluluk alanına giren temel ve kritik müdahale alanlarını belirleyerek 25
öncelikli dönüĢüm programı ortaya koymaktadır.200
4.2.2 Plan Çerçevesinde Eğitimde ve Ġstihdamda Yer Almayan Gençler
Onuncu Kalkınma Planının tanımladığı öncelikli dönüĢüm planlarından biri de
Temel ve Mesleki Becerileri GeliĢtirme Programıdır. Program, diğer hedeflerinin yanı
sıra ayrıca eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin sayısının azaltılmasını
hedeflemektedir. Programın performans göstergeleri ise okuldan iĢe geçiĢ süresi, beceri
düzeyine uygun iĢte çalıĢan kiĢi sayısı, temel beceri eğitimi alan genç sayısı ve
gençlerde uzun süreli iĢsizlik oranı olarak belirlenmiĢtir.201
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin sayısının azaltılması, Program
hedefleri arasında yer almasına rağmen bu hedefin gerçekleĢtirilmesine yönelik ortaya
konacak politikaların

ve uygulamaların

performansının

doğrudan

izlenmesini

sağlayacak bir gösterge bulunmamaktadır.
Temel ve Mesleki Becerileri GeliĢtirme Programı, aĢağıda belirtilen bileĢenler
altında tanımlanmıĢ politikalar aracılığıyla hedeflerine ulaĢmaya çalıĢmaktadır:
Tablo 5: Temel ve Mesleki Becerileri GeliĢtirme Öncelikli DönüĢüm Programı
BileĢenleri
Temel ve Mesleki Becerileri GeliĢtirme Öncelikli DönüĢüm Programı
BileĢen 1

Eğitim Sisteminin ĠĢgücü Piyasasıyla Uyumunun Artırılması

BileĢen 2

Eğitim Çağındaki Gençlerin Temel Becerilerinin GeliĢtirilmesi

BileĢen 3

Genç ĠĢgücünün Temel Becerilerinin GeliĢtirilmesi

BileĢen 4

Sanatsal ve Sportif Faaliyetlerin GeliĢtirilmesi

BileĢen 5

Mesleki Yeterliliklerinin Artırılması

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı202

200

Kalkınma Bakanlığı; a.g.e., s. 149
Kalkınma Bakanlığı; a.g.e., ss. 186
202
Kalkınma Bakanlığı; a.g.e., ss. 186-187
201
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Programın genel koordinasyonundan ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
sorumlu olup Türkiye ĠĢ Kurumu ise 3. bileĢen altındaki “genç işgücünün İŞKUR
tarafından yürütülen faaliyetlere erişiminin artırılması ve İŞKUR’un bu kesime yönelik
faaliyetlerinde

temel

becerilerin

ağırlığının

artırılması”

alt

politikasının

uygulanmasından sorumludur. Bu doğrultuda Türkiye ĠĢ Kurumu’nun Temel ve
Mesleki Becerileri GeliĢtirme Öncelikli DönüĢüm Programı Genç ĠĢgücünün Temel
Becerilerinin

GeliĢtirilmesi

BileĢeni

kapsamında

görev

sorumluluklarını;

üniversitelerdeki irtibat noktalarının yaygınlaĢtırılması, ortaöğretim ve üniversite son
sınıf öğrencilerine yönelik iĢ arama becerileri eğitimlerinin sağlanması, iĢ arama ve
meslek konusunda materyaller ve internet sitesi hazırlanması ve aktif iĢgücü
programlarının temel becerileri kazandıracak Ģekilde revize edilmesi oluĢturmaktadır.203
Ayrıca

öncelikli

dönüĢüm

programlarından

olan

ĠĢgücü

Piyasasının

EtkinleĢtirilmesi Programı da bazı bileĢenlerin sorumluluğunu Türkiye ĠĢ Kurumu’na
vermekle birlikte bu bileĢenler, doğrudan gençleri hedef almadığından bu çalıĢma
kapsamında ele alınmamaktadır. Ancak gerek Temel ve Mesleki Becerileri GeliĢtirme
Programı gerekse ĠĢgücü Piyasasının EtkinleĢtirilmesi Programı, diğer öncelikli
dönüĢüm programları ile birlikte uyum içerisinde ve koordineli olarak özellikle
eğitimde ve istihdamda yer almayanlar baĢta olmak üzere gençlerin iĢgücü piyasasında
güçlendirilmesine katkı sağlayacak Ģekilde tasarlanmıĢtır.
4.3

ULUSAL ĠSTĠHDAM STRATEJĠSĠ ÇERÇEVESĠNDE GENÇ ĠġSĠZLĠĞĠ
4.3.1 Ulusal Ġstihdam Stratejisi ve Temel Hedefleri
Ülkemizin 2014 – 2023 yılları arasında iĢgücü piyasasındaki önceliklerini ve

hedeflerini belirleyen Ulusal Ġstihdam Stratejisi (UĠS), 6 Mayıs 2014 tarihinde Yüksek
Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiĢ ve 30 Mayıs 2014 tarihli ve 29015 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçirilmiĢtir.204
Ulusal Ġstihdam Stratejisi’nin amacı, iĢgücü piyasasındaki yapısal sorunlarına
eğilerek iĢsizlik sorununa sürdürülebilir çözümlerin bulunması ve istihdam ile büyüme
arasında karĢılıklı iliĢkinin güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Ulusal Ġstihdam

203
204

Kalkınma Bakanlığı, Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli DönüĢüm Planları, Ankara 2015, ss. 302
Ulusal Ġstihdam Stratejisi; RG. 30.05.2014-29015
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Stratejisi, iĢgücü piyasasına yönelik 2023 yılına kadar ulaĢılması hedeflenen somut ve
sayısal hedefler ortaya koymaktadır. Buna göre Stratejinin temel hedefleri:205
1. ĠĢsizlik oranının %5’e indirilmesi,
2. Ġstihdam oranının %55’e yükseltilmesi ve
3. Tarım dıĢı sektörlerde kayıt dıĢı istihdam oranının %15’in altında
düĢürülmesidir.
Genel hedefler ile somut hedeflerin gerçekleĢtirilmesini sağlamak üzere Strateji
kapsamında ayrıca Türkiye iĢgücü piyasasının sorunları ile bu sorunların çözümüne
yönelik politikalar, dört Temel Politika Ekseni altında ele alınmaktadır. Bu Temel
Politika Eksenleri aĢağıda belirtilmektedir:
1. Eğitim – istihdam iliĢkisinin güçlendirilmesi
2. ĠĢgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması
3. Özel politika gerektiren grupların istihdamı
4. Ġstihdam – sosyal koruma iliĢkisinin güçlendirilmesi
Birbirleri ile bağlantılı ve uyumlu olan bu temel politika eksenleri ve her birinin
altında oluĢturulan alt politika ve tedbirler doğrultusunda Ulusal Ġstihdam Stratejisinin
hedeflerine ulaĢılması beklenmektedir.
4.3.2 Ulusal Ġstihdam Stratejisi ve Genç ĠĢsizliği
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler, Ulusal Ġstihdam Stratejisi
çerçevesinde doğrudan ele alınmamaktadır. Ancak özellikle eğitim – istihdam iliĢkisinin
güçlendirilmesi ve özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması olmak
üzere tüm politika eksenleri, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin
Türkiye’deki yüksek oranının azaltılmasına dolaylı olarak hizmet edecek niteliktedir.
Eğitim – istihdam iliĢkisinin güçlendirilmesi ve özel politika gerektiren grupların
istihdamının artırılması temel politika eksenleri altında tanımlanmıĢ alt politikalar
aĢağıda belirtilmektedir:

205

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Ulusal Ġstihdam Stratejisi ve Eylem Planları, Ankara 2015,
ss. 1-2, 17
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Tablo 6: Ulusal Ġstihdam Stratejisi 1. ve 3. Temel Politika Eksenleri

ALT POLĠTĠKALAR

Temel Politika Ekseni 1: Eğitim – istihdam iliĢkisinin güçlendirilmesi
1.1

EriĢilebilir bir eğitim sistemi içerisinde herkese okul öncesinden
baĢlayarak temel beceri ve yetkinlikler kazandırılacaktır.

1.2

Genel ve mesleki eğitimin kalitesi ve etkinliği artırılacaktır.

1.3

Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) kapsamında açık öğrenme ortamları
oluĢturulacak ve hayat boyu öğrenme özendirilecektir.

1.4

Eğitim-iĢgücü piyasası arasında uyum sağlanacaktır.

1.5
1.6

Aktif ĠĢgücü Piyasası Politikaları (AĠPP) yaygınlaĢtırılarak etkinliği
artırılacaktır.
Eğitim sistemi ve AĠPP ile proje merkezli yenilikçilik ve giriĢimcilik
desteklenecektir.

ALT POLĠTĠKALAR

Temel Politika Ekseni 3: Özel politika gerektiren grupların istihdamı
3.1

Kadınların iĢgücüne katılma oranı ve istihdamı artırılacak, kayıt dıĢı
istihdam ile mücadele edilecektir.

3.2

Genç iĢsizliği azaltılacaktır.

3.3

Engellilerin iĢgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır.

3.4

Uzun süreli iĢsizlerin iĢe dönüĢü hızlandırılacaktır.

3.5

Ayrımcılıkla mücadeleye yönelik düzenlemeler geliĢtirilecektir.

Kaynak: ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

206

Bu alt politikalar ve bunların altında belirlenen tedbirlerden pek çoğu,
Türkiye’nin kamu istihdam kurumu olan Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR)’na doğrudan
veya ilgili kurumlarla iĢbirliği içerisinde olarak pek çok sorumluluk yüklemektedir.
Ulusal Ġstihdam Strateji ile üstlendiği sorumlulukların yanı sıra Türkiye ĠĢ
Kurumu, iĢgücü piyasasını düzenleyen ana kurumlardan biri ve Türkiye’nin kamu
istihdam kurumu olarak iĢsizliğin ve genç iĢsizliğinin azaltılması adına iĢe yerleĢtirme
hizmetleri sunmakta ile aktif ve pasif iĢgücü piyasası programları uygulamakta ve
projeler hayata geçirmektedir.

206

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; a.g.e., ss. 75-82, 89-95
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4.4

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU TARAFINDAN GENÇ ĠġSĠZLĠĞĠNE YÖNELĠK
UYGULAMALAR
4.4.1 Türkiye ĠĢ Kurumu ve Temel Görev Alanları
Türkiye ĠĢ Kurumu, iĢ ve iĢçi bulmaya aracılık etmek üzere 1946 yılında ĠĢ ve

ĠĢçi Bulma Kurumu adıyla kurulmuĢtur. 2000’li yıllarda baĢlatılan modernleĢtirme ve
görevlerinin çeĢitlendirilmesi çabaları neticesinde 2003 yılında 4904 sayılı kanun ile
Türkiye ĠĢ Kurumu; istihdamın korunması, geliĢtirilmesi, yaygınlaĢtırılması ve iĢsizliğin
önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve iĢsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek
üzere yeniden yapılandırılarak bugünkü idari yapısına kavuĢmuĢtur.207
Kurumun ve faaliyetlerinin yasal dayanağını oluĢturan 4904 sayılı kanuna göre
Türkiye ĠĢ Kurumu’nun temel görevleri; ulusal istihdam politikasının oluĢturulmasına,
iĢsizliğin önlenmesine yardımcı olmak; iĢsizlik sigortası iĢlemlerini yürütmek; iĢgücü
piyasası verilerini derlemek, analiz etmek; iĢ ve meslek danıĢmanlığı hizmetleri vermek;
mesleki eğitim ve iĢgücü uyum programları uygulamak; iĢgücünün yurt içinde ve yurt
dıĢında uygun oldukları iĢlere yerleĢtirilmelerini sağlamak; özel istihdam bürolarına
iliĢkin görevleri yerine getirmek; yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve
kuruluĢlara eğitim ve danıĢmanlık hizmeti vermek olarak kısaca özetlenebilmektedir.208
4.4.2 Genel Kurul Kararları ve Stratejik Plan Çerçevesinde Genç
Ġstihdamı
i. Genel Kurul Kararları
Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Kurulu; ekonomik ve sosyal politikalarla uyumlu
istihdam politikalarının oluĢturulmasına yardımcı olmak ve Kurumun temel görevlerini
yerine getirmesine yönelik önerilerde bulunmak üzere iki yılda bir toplanmaktadır.
Genel Kurulda ilgili kamu kurum ve kuruluĢları, iĢçi ve iĢveren konfederasyonları,
esnaf

ve

sanatkâr

konfederasyonu,

odalar

ve

borsalar

birliği

ve

engelli

konfederasyonları temsil edilmekte olup böylece ilgili tüm tarafların üst düzey politika
belirleme süreçlerine katılımı sağlanmaktadır. Genel Kurulun çalıĢmaları neticesinde

207

Türkiye ĠĢ Kurumu; Tarihçe, http://www.iskur.gov.tr/KurumsalBilgi/Kurum/Tarihce.aspx
(20.04.2016)
208
Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu; RG. 05.07.2003-25159
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alınan kararlar rapor haline getirilerek politika geliĢtirme süreçlerinde bu kararlar
dikkate alınmaktadır.209
Bu çalıĢma kapsamında 2005 yılında gerçekleĢtirilen 3. Genel Kurul ile 2015
yılında gerçekleĢtirilen 8. Genel Kurul arasındaki tüm Genel Kurul kararları gençlere
yönelik öneriler açısından incelenmiĢtir.210
Buna göre neredeyse tüm Genel Kurul kararlarında gençler, dezavantajlı gruplar
arasında sayılarak gençlere yönelik özel politikaların geliĢtirilmesi önerilmektedir.
Bununla birlikte ayrıca 4, 6, 7 ve 8. Genel Kurul kararlarında ise gençlerin aktif iĢgücü
programları ile desteklenmesinin yanı sıra Ulusal Ġstihdam Stratejisi ile uyumlu olacak
Ģekilde genç istihdamı stratejisi veya eylem planı oluĢturulması tavsiye edildiği
görülmektedir. Ġlgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluĢları, iĢçi ve iĢveren
temsilcileri dâhil olmak üzere çalıĢma hayatıyla ilgili pek çok kurum ve kuruluĢun
istihdam politikalarına yön vermek üzere bir araya geldiği Türkiye ĠĢ Kurumu Genel
Kurullarında gençlerin özellikle ele alınarak gençlere yönelik istihdam stratejisi
oluĢturulması önerisi, Türkiye ĠĢ Kurumu ve ilgili kurumlar için bu yönde geliĢtirilecek
çalıĢmalar

için

önemli

bir

dayanak

ve

baĢlangıç

noktası

oluĢturduğu

değerlendirilmektedir.
ii. Stratejik Planlar
Kamu kurumları, 5018 sayılı kanun gereğince orta ve uzun vadeli amaçlarını,
temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara
ulaĢmak için izlenecek yöntemleri ve kaynak dağılımlarını içeren stratejik planlarını
hazırlamakla yükümlüdürler. 211

Bu doğrultuda Türkiye ĠĢ Kurumu da kurumsal

önceliklerini, hedeflerini, performans göstergelerini ve bu hedeflere ulaĢılmasını
sağlayacak kaynakları belirten ve belirli bir dönemi kapsayan stratejik planlar
hazırlamaktadır.

209

Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu; RG. 05.07.2003-25159
Türkiye ĠĢ Kurumu; Genel Kurul Kararları,
http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop (21.04.2016)
211
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu; RG. 24.12.2003-25326
210
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Bu çalıĢma kapsamanda Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından hazırlanan 2008 – 2012,
2011 – 2015 ve halen yürürlükte olan 2013 – 2017 dönemlerini kapsayan Stratejik
Planlar gençlere yönelik amaç ve hedefler açısından incelenmiĢtir.212
Buna göre incelenen stratejik planlar kapsamında gençlerin veya eğitimde ve
istihdamda yer almayan gençlerin doğrudan ele alındığı stratejik amaç ve hedeflere
rastlanmamıĢtır. Stratejik planlarda doğrudan gençlere yönelik herhangi bir amaç veya
hedef bulunmasa da stratejik amaç ve hedeflere ulaĢılmasının toplumun tüm kesimlerine
olacağı gibi gençlerin iĢgücü piyasasındaki durumları ile sosyoekonomik durumlarına
katkı sağlayacağı açıktır. Ancak Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından gençlere yönelik
geliĢtirilecek programlara stratejik planlarda yer verilerek bu doğrultuda amaç, hedef ve
performans göstergesi belirlemenin söz konusu programlara uygulama, izleme ve
sürdürülebilirlik açısından katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
4.4.3 ĠĢe YerleĢtirme Hizmetleri
Emek arzı ile emek talebinin iĢgücü piyasasında kendiliğinden bir araya gelmesi
genelde karĢılaĢılan bir durum değildir. Emek talebi, kendine uygun iĢlere eriĢemeyerek
geçimini sağlayacak gelirden mahrum kalırken iĢveren de üretimi sürdürecek nitelikli
iĢgücünden mahrum kalmaktadır. Bu durum, emek arzı ve talebinin bir araya
gelebilmesi için aracılık hizmetlerini gerekli kılmaktadır.213
ĠĢ ve iĢçi bulmaya aracılık etmek üzere kurulan Türkiye ĠĢ Kurumu, iĢgücünün
yurt içinde ve yurt dıĢında uygun oldukları iĢlere yerleĢtirilmelerine ve çeĢitli iĢler için
uygun iĢgücü bulunmasına aracılık ederek iĢ aramanın ve iĢverenlerin iĢgücü
istemlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesi için çalıĢmaktadır.214
Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından sunulan iĢe yerleĢtirme hizmetleri ile diğer
hizmetlerden faydalanmak isteyen iĢ arayanların Türkiye ĠĢ Kurumu’na kayıt olmaları
gerekmektedir.215 Asgari ücret düzeyinde gelir getirici bir iĢte çalıĢmayan ancak çalıĢma

212

Türkiye ĠĢ Kurumu; Stratejik Planlar, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop
(21.04.2016)
213
Gündoğan; Biçerli; a.g.e., s. 171
214
Türkiye ĠĢ Kurumu Kanunu; RG. 05.07.2003-25159
215
Yurtiçinde ĠĢe YerleĢtirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik; RG. 25.04.2009-27210
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isteği ile Türkiye ĠĢ Kurumu’na baĢvurarak kayıt olan ve kendisine henüz iĢ
bulunamayan kiĢiler ise kayıtlı işsiz olarak tanımlanmaktadır.216
Kayıtlı iĢsizlerin yaĢ gruplarına göre dağılımı ve yaĢ gruplarının toplam kayıtlı
iĢsizler içindeki yüzdesi Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7: Yıllar Bazında Kayıtlı ĠĢsizleri YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı
2013

%

2014

%

2015

%

15-19

116.665

4

69.143

3

73.434

3

20-24

541.275

21

486.068

18

437.436

21

25-29

554.217

21

616.182

23

426.895

20

30-34

462.109

18

458.107

17

325.494

15

35-39

353.084

14

401.180

15

300.440

14

40-44

268.791

10

307.440

11

232.152

11

45-49

182.888

7

206.626

8

162.765

8

50-54

79.456

3

109.384

4

103.516

5

55-59

34.896

1

45.368

2

41.761

2

60-64

12.035

1

15.085

1

17.738

1

65+

5.553

0,2

6.395

0,2

6.864

0,3

2.610.969

100

2.720.978

100

2.128.495

100

Toplam

Kaynak: ĠġKUR veri tabanından derlenmiĢtir.

Yıllar itibariyle kayıtlı iĢsizlerin yaĢ gruplarına göre dağılımına bakıldığında
kayıtlı iĢsizler içinde 20 – 24 ve 25 – 29 yaĢ gruplarının her dönemde en fazla olduğu
görülmektedir. Bu durum, Türkiye ĠĢ Kurumu’ndan hizmet almak için en çok gençlerin
kayıt olduğunu göstermektedir. Ülkemizde 12 yıllık zorunlu eğitimin tamamlanma yaĢı
da göz önünde bulundurularak geliĢtirilecek iĢbirlikleri ve uygulamalarla 15 – 19 yaĢ
aralığındaki gençler de dâhil olmak üzere Türkiye ĠĢ Kurumu’na kayıtlı gençlerin
sayısının artırılması, gençlerin eğitimde ve istihdamda yer almama durumuna düĢmeden
önce gerekli desteğin sağlanabilmesi ve yönlendirmelerin yapılabilmesi açısından
faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca özellikle iĢgücüne dâhil olmayanların da
kayıt olmaları yönünde teĢvik edilmesi ve özendirilmesi, bu grubun aktifleĢtirilmesi
açısından önemli olarak değerlendirilmektedir. Ancak diğer taraftan iĢgücüne dâhil
olmayanların da kayıt olması ile iĢsiz ve kayıtlı iĢsiz statüsüne gelmelerinin, iĢe
yerleĢtirme hizmetlerinin daha hızlı ve etkili yapılması yönünde bir baskı
oluĢturabileceği de değerlendirilmektedir.

216

Türkiye ĠĢ Kurumu; 2015 Yılı ĠĢgücü Piyasası AraĢtırması Sonuç Raporu, Ankara 2015, s. 330
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Yıllar itibariyle iĢe yerleĢtirmelerin yaĢ gruplarına göre dağılımı ve yaĢ
gruplarının iĢe yerleĢtirmeler içindeki yüzdesi Tablo 8’de gösterilmektedir. Buna göre
kayıtlı iĢsizlerin yaĢ gruplarına göre dağılımında olduğu gibi, toplam iĢe
yerleĢtirmelerin içinde de 20 – 24 ve 25 – 29 yaĢ gruplarının her dönemde en fazla
olduğu görülmektedir. Ayrıca oranlar görece sabit kalsa da iĢe yerleĢtirme sayılarının
arttığı da gözlenebilmektedir.
Tablo 8: Yıllar Bazında ĠĢe YerleĢtirmelerin YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı
2013

%

2014

%

2015

%

15-19

47.246

7

52.855

8

60.516

7

20-24

157.304

23

158.739

23

182.011

20

25-29

149.302

22

144.845

21

172.725

19

30-34

116.188

17

117.963

17

146.456

16

35-39

84.944

13

91.369

13

126.184

14

40-44

58.910

9

66.924

10

93.277

10

45-49

35.276

5

40.455

6

60.537

7

50-54

14.853

2

18.698

3

31.184

4

55-59

5.606

1

7.069

1

11.972

1

60-64

1.521

0

1.919

0

3.630

0

428

0,1

599

0,1

1.148

0,1

671.578

100

701.435

100

889.640

100

65+
Toplam

Kaynak: ĠġKUR veri tabanından derlenmiĢtir.

Tablo 7 ve Tablo 8 birlikte değerlendirildiğinde ise 2015 yılında toplam kayıtlı
iĢsizlerden 15 – 19 yaĢ grubundakilerin %82’sinin; 20 – 24 yaĢ grubundakilerin
%41’inin ve 25 – 29 yaĢ grubundakilerin ise %40’ının iĢe yerleĢtirildiği sonucuna
varılabilmektedir. Bu veriler doğrultusunda özellikle 20 – 29 yaĢ grubundaki kayıtlı
iĢsiz gençlere yönelik iĢe yerleĢtirme hizmetlerinin daha etkili sunulacak Ģekilde
geliĢtirilmesi gerektiği söylenebilir. Bu doğrultuda kayıtlı genç iĢsizlerin iĢ aramaya
yönelik desteklenmelerinin yanı sıra iĢverenlerle gerçekleĢtirilecek iĢbirlikleri
çerçevesinde yeni istihdam alanlarının oluĢturulması ve bu yeni alanlardaki iĢgücü
ihtiyacının Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından karĢılanması sağlanabilir.
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Kayıtlı iĢsizlerin 2015 yılı için yaĢ gruplarına göre bekleme süreleri Tablo 9’da
gösterilmektedir. Buna göre toplam kayıtlı iĢsizlerin %46’sının 1 yıl ve uzun süre
beklediği görülmektedir. Gençler açısından değerlendirildiğinde ise tüm yaĢ grupları ve
bekleme süreleri içerisinde en fazla bekleyen grubun 20 – 24 yaĢ grubu olduğu
görülmektedir. Ayrıca 20 – 24 yaĢ grubundaki kayıtlı iĢsizlerin %38’inin ve 25 – 29 yaĢ
grubundaki kayıtlı iĢsizlerin %51’inin ise 1 yıl ve daha fazla süre bekledikleri
görülmektedir. Bu durum, kayıtlı iĢsiz gençlere yönelik iĢe yerleĢtirme hizmetlerini
daha hızlı gerçekleĢtirmeyi sağlayacak tedbirleri gündeme getirmektedir.
Tablo 9: Kayıtlı ĠĢsizlerin Bekleme Süreleri (2015)
YaĢ
Grupları

Bekleme Süreleri
30 Gün ve
Daha Az

1-2
Ay

2-3
Ay

3-4
Ay

4-5
Ay

5-6
Ay

6-7
Ay

7-8
Ay

8 - 12
Ay

1 Yıl ve
Daha Fazla

Genel
Toplam

15-19

8.422

9.675

8.341

5.371

5.268

5.976

7.486

3.704

9.559

9.632

73.434

20-24

28.620

38.228

36.620

25.320

23.396

23.767

21.682

14.219

60.749

164.835

437.436

25-29

24.320

27.495

26.931

18.312

16.270

14.709

13.530

11.203

52.504

221.621

426.895

30-34

20.445

19.829

21.410

14.036

11.020

9.330

9.362

8.659

40.423

170.980

325.494

35-39

19.669

20.164

22.560

14.698

10.620

8.467

8.901

8.198

38.687

148.476

300.440

40-44

16.011

16.302

18.266

12.092

8.144

6.333

6.891

6.576

30.920

110.617

232.152

45-49

11.638

11.600

12.789

8.336

5.543

4.245

4.603

4.384

22.201

77.426

162.765

50-54

6.953

7.992

9.122

5.216

3.000

2.285

2.382

2.543

13.689

50.334

103.516

55-59

3.005

3.595

3.880

2.144

1.284

918

1.029

1.117

6.315

18.474

41.761

60-64

1.126

1.583

1.835

898

503

386

447

559

2.977

7.424

17.738

2.769

6.864

65 +
Toplam

407

590

648

316

194

192

198

299

1.251

140.616

157.053

162.402

106.739

85.242

76.608

76.511

61.461

279.275

982.588 2.128.495

Kaynak: Türkiye ĠĢ Kurumu, Aylık Ġstatistik Bülteni, Aralık 2015

Ayrıca 2014 ve 2015 yılı TÜĠK verilerine göre iĢsizlerin kullandıkları iĢ arama
kanalı olarak “Türkiye ĠĢ Kurumu’na baĢvurmak”; eĢe dosta rica, doğrudan iĢverene
baĢvuru ve gazete-dergi-internet ilanlarına bakmaktan sonra en çok kullanılan 4. iĢ
arama kanalı olarak görülmektedir.217
Sonuç olarak Türkiye ĠĢ Kurumu hizmetlerinden faydalanmak için en fazla
gençlerin kayıt olduğu, toplam iĢe yerleĢtirmeler içerisinde en fazla gençlerin iĢe
yerleĢtirildiği ancak bekleme süreleri açısından ise en fazla gençlerin beklediği ve
Türkiye ĠĢ Kurumu’nun iĢ arama kanalları açısından görece daha az tercih edildiği
görülmektedir. Buna göre Türkiye ĠĢ Kurumu’na kayıt olmanın özellikle aktif

217

TÜĠK; ĠĢ
(30.04.2016)

Aradıkları

Kanala

Göre

ĠĢsizler,
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olmayanlar açısından teĢvik edilmesi, gençlere yönelik iĢe yerleĢtirme hizmetlerinin
daha etkili ve hızlı gerçekleĢtirilmesi gerektiği söylenebilir.
4.4.4 Aktif ĠĢgücü Piyasası Politikaları
Aktif iĢgücü piyasası politikaları, 1950’lerin baĢında Ġsveç’te anti-enflasyonist
politikalar sonucu düĢük verimliliğe sahip sektörlerde oluĢacak iĢsizliğin, iĢgücünün
yeniden eğitimi ile iĢgücü talebi yüksek olan farklı sektörlere yönlendirilmesi amacıyla
sistematik bir Ģekilde uygulanmaya baĢlamıĢtır.

218

“Aktif” kavramı ise pasif

politikaların yerine iĢgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması yoluyla bireylerin
çalıĢmaya teĢvik edilmesine vurgu yapmaktadır.219
Aktif iĢgücü programları, iĢsizliği ve iĢsizlik süresini azaltmak amacıyla
uygulanan danıĢmanlık hizmetlerini, mesleki ve iĢbaĢı eğitimleri, kendi iĢini
kuracakların desteklenmesine yönelik faaliyetleri ve kamunun doğrudan iĢ oluĢturma
faaliyetlerini kapsamaktadır.220
Bu doğrultuda istihdamın korunmasına ve artırılmasına, iĢsizlerin mesleki
niteliklerinin geliĢtirilmesine, iĢsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren
grupların iĢgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye ĠĢ Kurumu
tarafından aktif iĢgücü piyasası programları uygulanmaktadır.

221

Bu programlar,

“istihdam garantili iĢgücü yetiĢtirme kursları” adı altında ilk olarak 1980’li yılların
sonunda sunulmaya baĢlamıĢ 222 olup değiĢen koĢullar ve ihtiyaçlar doğrultusunda
çeĢitlenmiĢ, geliĢtirilmiĢ ve yaygınlaĢtırılmıĢtır.
Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından sunulan aktif iĢgücü hizmetlerinin finansmanı ise
kurum bütçesinden, iĢsizlik sigortası fonundan, özelleĢtirme sonrası iĢsiz kalanların
mesleki eğitimi için aktarılan bütçeden ve uluslararası kurumlarla gerçekleĢtirilen
anlaĢmalarla sağlanan kaynaklardan karĢılanmaktadır.223

218

Calmfors, Lars; Forslund, Anders; Hemström, Maria; “Does active labour market policy work?
Lessons from the Swedish Experiences”, Swedish Economic Policy Review, Sayı 85, 2001, ss. 65-66
219
Martin, John.P; Activation and Active Labour Market Policies in OECD Countries: Stylized Facts and
Evidence on their Effectiveness. IZA Policy Paper No:84, Bonn 2014, s. 4
220
Varçın, Recep; Ġstihdam ve ĠĢgücü Piyasası Politikaları, Siyasal Kitapevi, Ankara 2004, ss. 3, 23,
32, 43
221
Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği; RG. 12.03.2013-28585
222
Türkiye ĠĢ Kurumu; 1989 Yılı Ġstatistik Yıllığı, Ankara, 1989, s. iv
223
Aktif ĠĢgücü Hizmetleri Yönetmeliği; RG. 12.03.2013-28585
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Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından uygulanan aktif iĢgücü piyasası programları,
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençleri doğrudan hedef almasa da özellikle
gençlerin istihdam edilebilirliğini ve genç istihdamını artırmayı da hedeflediğinden
aĢağıda incelenmektedir.
4.4.4.1 ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı Hizmetleri
ĠĢgücü piyasasının heterojen yapısı, iĢ arayanlar ve iĢverenler açısından bir
eĢleĢme problemi yaratmaktadır. Bununla birlikte tam rekabet piyasası varsayımlarının
aksine iĢgücü piyasasındaki bilgiler her zaman eriĢilebilir olmamaktadır. EĢleĢme ve
bilgiye eriĢim sorunlarına çözüm olarak devlet, kamu istihdam kurumları vasıtasıyla
eĢleĢtirme ve iĢgücü piyasasına yönelik bilgi sağlamaktadır.224
Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından sağlanan iĢ ve meslek danıĢmanlığı hizmeti ile
iĢsizlere ve iĢverenlere bilgilendirme, yönlendirme ve danıĢmanlık hizmetleri
sunulmaktadır. ĠĢ ve meslek danıĢmanlığı; iĢ ve meslek seçme aĢamasında bulunanlara,
ilk kez çalıĢma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli iĢsizlere ve iĢsizlik ödeneği
alanlara yönelik meslekler, eğitim olanakları, açık iĢler ve iĢyerleri hakkında
bilgilendirme ve danıĢmanlık sunma amacını taĢıyan hizmettir. Ayrıca iĢ ve meslek
danıĢmanlığı kapsamında Türkiye ĠĢ Kurumu’na baĢvuranlara iĢ arama, iĢverenle
görüĢme ve özgeçmiĢ hazırlama konularında yardımcı olmak üzere iĢ arama becerileri
eğitimleri verilmektedir.225
Tablo 10, 11 ve 12’de 2013, 2014 ve 2015 yılları bazında iĢ ve meslek
danıĢmanlığı hizmetlerinden faydalananların yaĢ gruplarına göre dağılımı ve yaĢ
gruplarının toplam hizmet alanlar içindeki oranları gösterilmektedir.

224

Biçerli, Kemal; ĠĢsizlikle Mücadelede Aktif Ġstihdam Politikaları, Anadolu Üniversitesi Yayınları
No: 1563, EskiĢehir 2004, ss. 176-178
225
Türkiye ĠĢ Kurumu; DanıĢmanlık, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/isarayan/danismanlik.aspx
(20.04.2016)
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Tablo 10: ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı Hizmetlerinden Faydalananların YaĢ Gruplarına
Göre Dağılımı (2013)
Bireysel
DanıĢan
Sayısı

Bireysel
DanıĢanlardan
DanıĢanlardan
DanıĢanların
ĠĢe
ĠĢe
YaĢ Gruplarına
YerleĢenlerin
YerleĢen Sayısı
Göre Yüzdesi
Yüzdesi

DanıĢanlardan
Kursa
Giden Sayısı

DanıĢanlardan
Kursa
Gidenlerin
Yüzdesi

Bireysel
GörüĢme
Sayısı

15-19

80.075

7

25.970

32

6.337

8

99.152

20-24

278.006

23

82.104

30

18.864

7

363.559

25-29

262.953

21

73.690

28

13.265

5

350.990

30-34

212.233

17

56.343

27

8.173

4

285.797

35-39

162.304

13

40.738

25

5.577

3

218.611

40-44

118.993

10

27.901

23

3.188

3

159.343

45-49

72.267

6

16.255

22

1.428

2

95.741

50-54

29.042

2

6.789

23

453

2

38.415

55-59

10.606

0,9

2.454

23

126

1

13.951

60-64

2.913

0,2

697

24

29

1

3.801

904

0,1

195

22

4

0,4

1.129

1.230.296

100

333.136

27

57.444

5

1.630.489

65+
Toplam

Kaynak: ĠġKUR veri tabanından derlenmiĢtir.

Tablo 11: ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı Hizmetlerinden Faydalananların YaĢ Gruplarına
Göre Dağılımı (2014)
Bireysel
DanıĢan
Sayısı

Bireysel
DanıĢanlardan
DanıĢanlardan
DanıĢanların
ĠĢe
ĠĢe
YaĢ Gruplarına
YerleĢenlerin
YerleĢen Sayısı
Göre Yüzdesi
Yüzdesi

DanıĢanlardan
Kursa
Giden Sayısı

DanıĢanlardan
Kursa
Gidenlerin
Yüzdesi

Bireysel
GörüĢme
Sayısı

15-19

109.588

6

30.316

28

8.816

8

139.620

20-24

378.276

20

92.004

24

27.747

7

511.521

25-29

369.443

20

79.609

22

19.320

5

510.117

30-34

319.597

17

64.318

20

12.804

4

447.699

35-39

262.482

14

49.725

19

9.331

4

371.664

40-44

206.182

11

35.879

17

6.043

3

291.150

45-49

127.611

7

21.010

16

2.787

2

178.425

50-54

54.035

3

9.144

17

1.147

2

76.119

55-59

20.017

1,1

3.362

17

393

2

27.886

60-64

5.532

0,3

907

16

114

2

7.754

65+

1.728

0,1

255

15

21

1

2.419

1.854.491

100

386.529

21

88.523

5

2.564.374

Toplam

Kaynak: ĠġKUR veri tabanından derlenmiĢtir.

Tablo 12: ĠĢ ve Meslek DanıĢmanlığı Hizmetlerinden Faydalananların YaĢ Gruplarına
Göre Dağılımı (2015)
Bireysel
DanıĢan
Sayısı

Bireysel
DanıĢanlardan
DanıĢanlardan
DanıĢanların
ĠĢe
ĠĢe
YaĢ Gruplarına
YerleĢenlerin
YerleĢen Sayısı
Göre Yüzdesi
Yüzdesi

DanıĢanlardan
Kursa
Giden Sayısı

DanıĢanlardan
Kursa
Gidenlerin
Yüzdesi

Bireysel
GörüĢme
Sayısı

15-19

142.906

6

27.482

19

15.184

11

184.511

20-24

474.361

19

78.799

17

42.290

9

660.461

25-29

445.285

19

66.923

15

28.122

6

631.761

30-34

377.685

16

52.739

14

17.300

5

544.439

35-39

341.668

14

44.202

13

13.824

4

498.847

40-44

273.798

12

32.064

12

9.411

3

400.610

45-49

179.295

8

19.840

11

4.791

3

260.865

50-54

87.235

4

10.063

12

2.199

3

128.297

55-59

34.667

1,5

3.763

11

779

2

49.652

60-64

10.277

0,4

1.115

11

236

2

14.716

65+

3.345

0,1

330

10

71

2

4.790

2.370.522

100

337.320

14

134.207

6

3.378.949

Toplam

Kaynak: ĠġKUR verilerinden derlenmiĢtir.
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ĠĢ ve meslek danıĢmanlığı hizmetlerinden 2013, 2014 ve 2015 yıllarında
yararlananların yaĢ gruplarına göre dağılımı incelendiğinde iĢ ve meslek danıĢmanına
bireysel olarak danıĢanların 2013 yılında %51’inin, 2014 yılında %46’sının ve 2015
yılında ise %44’ünün 15 – 29 yaĢ arası gençlerden oluĢtuğu görülmektedir. Bu
doğrultuda iĢ ve meslek danıĢmanlığı hizmetlerinden yararlananların yaklaĢık yarısının
15 – 29 yaĢ arası gençler olduğu söylenebilir. DanıĢanlar arasından iĢe yerleĢenlerin
oranlarına bakıldığında ise danıĢmanlık hizmetlerinin iĢe yerleĢme açısından, diğer tüm
faktörlerin etkisi göz ardı edildiğinde, 15 – 29 yaĢ arası gençlerde diğer yaĢ gruplarına
göre daha etkili olduğu görülmektedir.
2015 yılı verilerine göre danıĢmanlık hizmeti neticesinde hem iĢe yerleĢenler
hem de kurslara katılanlar birlikte değerlendirildiğinde 15 – 19 yaĢ arası gençlerin
%30’u, 20 – 24 yaĢ arası gençleri %26’sı ve 25 – 29 yaĢ arası gençlerin ise %21’i iĢe
yerleĢmekte veya aktif iĢgücü programlarına yönlendirilmektedir. Bir baĢka ifadeyle
sadece bu oranların içinde yer alan gençlerin, danıĢmanlık hizmetiyle iĢgücü piyasasına
yönelik bir sonuca ulaĢtığı söylenebilir. Bu durumun, gençlerin durumlarına ve
ihtiyaçlarına uygun yönlendirmenin yapılabilmesi adına profilleme veya bireyselleĢmiĢ
hizmet

sunumu

gibi

hizmet

sunum

modellerinin

gerekliliğine

iĢaret

ettiği

düĢünülmektedir.
Yine 2015 yılı verilerine göre bireysel danıĢanlardan 15 – 19 yaĢ arasındakilerin
%29’unun, 20 – 24 yaĢ arasındakilerden %39’unun ve 25 – 29 yaĢ arasındakilerden
%41’inin iĢ ve meslek danıĢmanı ile birden fazla görüĢme yaptığına; 20 – 29 yaĢ
grubundaki bir gencin ortalama 1,4 defa danıĢmanı ile görüĢtüğüne ulaĢılabilmektedir.
Bu oranlar ve ortalama görüĢme sayısı, danıĢmanlık hizmetlerinin eriĢilebilirliğine dair
bilgi sağlayarak çeĢitli Ģekillerde yorumlanabilir. Bu görüĢmeler, belirli bir kariyer planı
veya bireysel eylem planı dâhilinde gerçekleĢiyorsa, danıĢmanla ortalama 1,4 defa
görüĢmenin kariyer planını gerçekleĢtirmede katkılarının sınırlı olacağı söylenebilir.
Kariyer planı veya bireysel eylem planı oluĢturulmadan danıĢmanlık hizmeti
sunuluyorsa, iĢ arayanların danıĢmanlık hizmetinden ilk seferde beklediklerini
bulamadığından

birden

fazla

defa

danıĢmanı

yorumlanabilmektedir.
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ile

görüĢtüğü

Ģeklinde

de

Sonuç olarak incelenen veriler doğrultusunda gençlerin, iĢ ve meslek
danıĢmanlığı hizmetlerinden yoğun olarak yararlandığı görülmektedir. Gençlerin iĢgücü
piyasasına iliĢkin ihtiyaçlarının belirlenebilmesi, bu doğrultuda bir hizmet sunulabilmesi
ve gerekli yönlendirmenin yapılabilmesi adına bu hizmetlerin geliĢtirilmesinin hem
gençler hem de Türkiye ĠĢ Kurumu açısından faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Ayrıca iĢ ve meslek danıĢmanlığı hizmetlerinin eriĢilebilirliğinin artırılmasının ve
hizmetlerin, gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda bireyselleĢtirilmesinin, eğitimde ve
istihdamda

yer

almayan

gençlere

ulaĢılması

açısından

da

faydalı

olacağı

değerlendirilmektedir.
4.4.4.2 Mesleki Eğitim Kursları
Aktif iĢgücü piyasası programlarının kavramsallaĢmasının ve sistematik bir
Ģekilde sunulmaya baĢlamasının, iĢgücünün yeniden eğitim yoluyla farklı sektörlere
yönlendirilmesi amacını taĢıdığı yukarıda belirtilmiĢti. Bu doğrultuda mesleki eğitim
programlarının, aktif iĢgücü piyasası politikalarının en önemli bileĢenlerinden birini
oluĢturduğu söylenebilir. Genel mesleki eğitime eriĢimde yaĢanan zorluklar, iĢgücünün
mesleki hareketliliği sağlanarak yapısal iĢsizlik ile mücadele, beĢeri sermayenin
geliĢtirilmesi ve meslek edindirme yoluyla sosyal yardımların azaltılması hedefi; aktif
iĢgücü piyasası politikaları kapsamında mesleki eğitim programları düzenlenmesinin
temel nedenleri olarak gösterilmektedir.226
Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından sunulan mesleki eğitim kursları, iĢgücü
piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklerde iĢsizlerin niteliklerini geliĢtirerek istihdam
edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenen meslek edindirme ve geliĢtirme
kurslarından oluĢmaktadır. ĠĢ ve meslek danıĢmanının uygun görüĢüne sahip olmak,
kurslara katılım için aranan Ģartlardan biridir. Eğitim programları, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından onaylanmakta ve kurs konusu mesleğin varsa Ulusal Meslek
Standardına uygunluğu sağlanmaktadır. Bazı kurslar, istihdam garantili olarak
düzenlenmekte ve eğitim alınan meslekte en az kurs süresi kadar istihdam garanti
edilmektedir. Kursiyerlere, eğitimlere katıldıkları gün üzerinden zaruri gider ödemesi

226

Biçerli, 2004, ss. 141-145

120

yapılmakta ve yine kurs süresi boyunca genel sağlık sigortası ile iĢ kazası meslek
hastalığı sigortası primleri Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından karĢılanmaktadır.227
Mesleki eğitim kurslarına katılanların yıllar itibariyle yaĢ gruplarına göre
dağılımı ve yaĢ gruplarının toplam katılımcılar içindeki oranı Tablo 13’te
gösterilmektedir.
Tablo 13: Yıllar Bazında Mesleki Eğitim Kurslarına Katılanların YaĢ Gruplarına Göre
Dağılımı
2013

%

2014

%

2015

%

15-19

18.330

14

15.151

14

18.768

11

20-24

40.570

31

30.886

28

41.064

24

25-29

28.927

22

21.389

20

31.097

18

30-34

17.870

14

14.792

13

23.256

14

35-39

12.543

10

11.539

11

21.345

13

40-44

7.698

6

8.554

8

16.424

10

45-49

3.718

3

4.543

4

9.711

6

50-54

1.181

1

1.946

2

5.018

3

55-59

297

0,2

618

1

1.876

1

60-64

96

0,1

205

0,2

675

0,4

65+

19

0,01

43

0,04

168

0,1

131.249

100

109.666

100

169.402

100

Toplam

Kaynak: ĠġKUR veri tabanından derlenmiĢtir.

Yıllar itibariyle mesleki eğitim kurslarından yararlananların yaĢ gruplarına göre
dağılımına bakıldığında mesleki eğitim kurslarına katılanların 2013 yılında %67’sinin;
2014 yılında %62’sinin ve 2015 yılında ise %53’ünün 15 – 29 yaĢ arası gençlerden
oluĢtuğu görülmektedir. Gençlerin mesleki eğitim kurslarına katılımındaki bu azalıĢ
eğilimin nedenlerinin ortaya konması, programın gençler açısından aksayan yönlerinin
araĢtırılması ve bu doğrultuda programların geliĢtirilmesinin faydalı olabileceği
değerlendirilmektedir. Ayrıca tüm yaĢ grupları arasında ise mesleki eğitim kurslarından
en fazla yararlananların 20 – 24 yaĢ gençlerden oluĢtuğu görülmektedir. Bu durum,
zorunlu eğitimi tamamlamıĢ olan gençlerin, iĢ hayatına geçiĢte ayrıca bir mesleki eğitim
programına katıldığını göstermektedir.
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Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin genelde düĢük eğitim seviyesine
sahip gençlerden oluĢtuğu göz önünde bulundurularak mesleki eğitim kurslarının, genel
ve mesleki becerileri düzeyleri düĢük olan gençlerin bu becerilerinin geliĢtirilerek
iĢgücü piyasasına girmeleri ve iĢe yerleĢtirilmeleri açısından önemli bir kaynak olarak
değerlendirilmektedir.
4.4.4.3 ĠĢbaĢı Eğitim Programları
ĠĢbaĢı eğitim programı, yapısal iĢsizlikle ve iĢgücü arzı ile talebi arasındaki
beceri ve özellikle deneyim konusundaki uyumsuzlukla mücadelede etkin bir araç
olarak değerlendirilmektedir.228
ĠĢbaĢı eğitim programı, iĢsizlerin daha önceden edindikleri teorik bilgileri
uygulama yaparak pekiĢtirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarını hedefleyen, en az
iki çalıĢanı bulunan iĢyerlerinde iĢbaĢında verilen eğitimdir. Program katılımcılarına
zaruri gider ödemesi yapılmakta ve genel sağlık sigortası ile iĢ kazası ve meslek
hastalığı sigortası primleri ĠġKUR tarafından karĢılanmaktadır.229 Program ile özellikle
mesleki deneyimi olmayan kiĢilere mesleki deneyim ve iĢ tecrübesi kazandırılmaktadır.
ĠĢverenler de program katılımcılarını iĢyerinde gözlemleyerek ve onlara iĢbaĢında
eğitim vererek iĢe alma konusunda doğru bir karar verme imkânı bulmaktadır. Böylece,
iĢ arayan ancak tecrübesi olmadığı için iĢ bulamayan kiĢiler iĢ tecrübesi kazanmakta;
iĢverenler

ise

kavuĢmaktadır.

ihtiyaç

duydukları

iĢgücünü

kendileri

yetiĢtirme

imkânına

230

ĠĢbaĢı eğitim programlarından yararlananların yıllar itibariyle yaĢ gruplarına
göre dağılımı ve yaĢ gruplarının toplam katılanlar içindeki oranı Tablo 14’te
gösterilmektedir.

228

Varçın; a.g.e., s. 36
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230
Türkiye ĠĢ Kurumu, 10 Soruda ĠĢbaĢı Eğitim Programı,
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/Duyurular/10_soruda_isbasi_egitim_programi.pdf (20.04.2016)
229
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Tablo 14: Yıllar Bazında ĠĢbaĢı Eğitim Programlarına Katılanların YaĢ Gruplarına Göre
Dağılımı
2013

%

2014

%

2015

%

15-19

8.247

13

8.301

14

22.135

14

20-24

24.106

38

22.885

38

62.128

39

25-29

15.858

25

13.625

23

35.890

23

30-34

7.908

12

7.153

12

17.432

11

35-39

4.218

7

4.117

7

11.604

7

40-44

2.141

3

2.203

4

6.324

4

45-49

865

1

849

1

2.574

2

50-54

243

0,4

250

0,4

754

0,5

55-59

61

0,1

57

0,1

190

0,1

60-64

13

0,02

12

0,02

40

0,03

65+

0

0

4

0,01

5

0,003

63.660

100

59.456

100

159.076

100

Toplam

Kaynak: ĠġKUR veri tabanından derlenmiĢtir.

Yıllar bazında iĢbaĢı eğitim programlarından yararlananların yaĢ gruplarına göre
dağılımı incelendiğinde öncelikle programdan yararlananların sayısındaki önemli artıĢ
göze çarpmaktadır. Bu durum; iĢ tecrübesi eksikliğinin giderilmesini amaçlayan iĢbaĢı
eğitim programlarının, önemli bir iĢgücü piyasası müdahale aracı olarak geliĢmekte
olduğu

ve

iĢgücü

piyasasında

önemli

bir

ihtiyacı

karĢıladığı

Ģeklinde

grupları

açısından

değerlendirilebilmektedir.
ĠĢbaĢı

eğitim

programlarından

yararlananlar

yaĢ

incelendiğinde ise ele alınan her yıl için katılımcıların 3’te 2’sinin 15 – 29 yaĢ arası
gençlerden oluĢtuğu görülmektedir. Gençlerin iĢgücü piyasasına giriĢlerinde en önemli
engellerden biri olan deneyim eksikliği, iĢbaĢı eğitim programları yoluyla giderilmeye
çalıĢılmaktadır. Tüm yaĢ grupları arasında ise iĢbaĢı eğitim programlarından
yararlananların, mesleki eğitim kursu katılımcılarında olduğu gibi, 20 – 24 yaĢ arası
gençlerden oluĢtuğu görülmektedir. Bu durum da zorunlu eğitimi tamamlamıĢ olan
gençlerin iĢgücü piyasasına giriĢte iĢ deneyimi eksikliğinin giderilmesi açısından
desteklenmeye ihtiyacı olduğu Ģeklinde yorumlanabilmektedir.
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Bununla birlikte iĢbaĢı eğitim programlarının katılımcı sayısındaki artıĢ, diğer
taraftan iĢverenlerin de programa yoğun ilgisini göstermektedir. Bu açıdan iĢbaĢı eğitim
programı kapsamında iĢgücü maliyetlerinin Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından karĢılanarak
iĢverenin kendi iĢçisini yetiĢtirebilmesi, iĢverenler için de önemli bir hizmet olarak
değerlendirilmektedir.
Mesleki eğitim kurslarından yararlanan gençlerin oranındaki azalma eğilimine
karĢın iĢbaĢı eğitim programlarından yararlanan gençlerin oranındaki artıĢ eğiliminin,
politika geliĢtirme ve kaynak dağılımı süreçleri için önemli bir girdi sağlayabileceği
düĢünülmektedir. ĠĢbaĢı eğitim programının temel hedefi iĢ arayanların iĢbaĢında
tecrübe kazanması olsa da program, iĢverenlere herhangi bir mali yük getirmemesi
açısından bir sübvansiyon programı olarak da değerlendirilebilir. Mali yüklerin kamu
istihdam kurumu tarafından karĢılandığı sübvansiyon programlarının iĢgücü piyasasında
görece daha hızlı kabul görmesi ve bu programlara yönelik yoğun ilgi, aktif iĢgücü
politikaları kapsamında ne tür programların geliĢtirilebileceği hakkında da bilgi
sağlamaktadır. Program geliĢtirme sürecinde eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençlerin ayrıca hedef grup olarak belirlenerek programların buna göre tasarlanması, bu
gençlerin aktifleĢtirilmesi ve düĢük eğitim düzeylerinin iĢ tecrübesi ile telafi
edilebilmesi açısından ayrıca önemli olarak değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bu
tür programların hedef gruplar özelinde orta ve uzun vadeli etkilerinin incelenmesinin
izleme ve sürdürülebilirlik açısından önemli olduğu düĢünülmektedir.
4.4.4.4 GiriĢimcilik Eğitim Programı
ĠĢsizlerin kendi iĢlerini kurmaları amacıyla giriĢimcilik eğitimleri verilmesi, iĢ
planı hazırlama ve iĢ kurma süreçleri hakkında teknik destek sağlanması, giriĢimcilik
kültürünün oluĢturulması ve iĢ kurma sürecindeki idari ve hukuki iĢlemlerin
kolaylaĢtırılması, giriĢimciliğin teĢvik edilmesine yönelik önemli düzenlemelerdir. 231
Bu doğrultuda giriĢimciliğin teĢvik edilmesi ve kendi iĢlerini kurmak isteyenlere
yönelik eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri, iĢsizlikle mücadelede önemli bir araç olarak
değerlendirilmekte ve aktif iĢgücü programları kapsamında yer almaktadır. Yeni
iĢletmelerin kurulması yoluyla yeni iĢlerin ve istihdam olanaklarının oluĢturulması

231

Gündoğan; Biçerli; a.g.e., ss. 174-175
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amacıyla Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından aktif iĢgücü programları kapsamında
giriĢimcilik eğitim programları düzenlenmektedir.
GiriĢimcilik eğitim programı, kayıtlı iĢsizlere ve iĢ arayanlara yönelik kendi
iĢlerini kurmalarına ve geliĢtirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan
programlardır. GiriĢimcilik eğitim programı, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri
GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye ĠĢ Kurumu
tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleĢtirilmektedir. Eğitim sonunda
katılımcılara KOSGEB Yeni GiriĢimci Desteğine baĢvurabilmek için gerekli olan
Uygulamalı GiriĢimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir. Diğer programlarda
olduğu gibi program katılımcılarına zaruri gider ödemesi yapılmakta ve genel sağlık
sigortası ile iĢ kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri Türkiye ĠĢ Kurumu
tarafından karĢılanmaktadır.232
GiriĢimcilik eğitim programlarından yararlananların yıllar itibariyle yaĢ
gruplarına göre dağılımı ve yaĢ gruplarının toplam katılanlar içindeki oranı Tablo 12’de
gösterilmektedir.
Tablo 15: Yıllar Bazında GiriĢimcilik Eğitim Programından Yararlananların YaĢ
Gruplarına Göre Dağılımı
2013

%

2014

%

2015

%

15-19

481

2

555

2

690

2

20-24

4.092

16

5.493

17

6.135

15

25-29

5.706

23

7.027

22

8.853

21

30-34

5.343

21

6.270

20

8.486

20

35-39

4.358

17

5.235

17

7.387

18

40-44

2.840

11

3.576

11

5.171

12

45-49

1.438

6

1.936

6

2.786

7

50-54

634

3

1.015

3

1.468

4

55-59

199

1

384

1

631

2

60-64

56

0,2

122

0,4

226

1

65+

19

0,1

35

0,1

74

0,2

25.166

100

31.648

100

41.907

100

Toplam

Kaynak: ĠġKUR veri tabanından derlenmiĢtir.
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Buna göre mesleki eğitim kursları ve iĢbaĢı eğitim programındaki kadar olmasa
da program yararlanıcılarının önemli bir bölümünün (2013 %41; 2014 %41; 2015 %38)
15 – 29 yaĢ arası gençlerden oluĢtuğu görülmektedir. Yeni iĢler yoluyla yeni istihdam
alanlarının oluĢturulmasında giriĢimcilik önemli bir role sahip olup gençlerin ilgi
alanları doğrultusunda özellikle bilgi ve iletiĢim teknolojileri sektörüne yönelik genç
giriĢimciliğinin desteklenmesinin faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.
Bu doğrultuda kamu istihdam kurumlarının, giriĢimcilik eğitim programlarının
düzenlenmesi ve yürütülmesiyle sınırlı görevlerinin ötesinde eğitim, danıĢmanlık,
finansman ve izlemenin bir arada sunulduğu bütüncül hizmetler sağlaması ile
giriĢimciliğin teĢvik edilmesi gerektiği düĢünülmektedir. Ayrıca giriĢimcilik alanında
faaliyet gösteren kamu kurumları ile gerçekleĢtirilen iĢbirliklerinin haricinde
giriĢimcilik destekleri sunan kuluçka merkezleri, teknoparklar, araĢtırma merkezleri gibi
çeĢitli kuruluĢlarla gerçekleĢtirilecek iĢbirlikleri, kamu istihdam kurumlarının
giriĢimcilik alanındaki etkinliğini artırabileceği gibi bu tür yeni yöntemlerle özellikle
yüksek eğitim düzeyine sahip ancak eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin
desteklenebileceği düĢünülmektedir.
4.4.4.5 Toplum Yararına Program
Belirli bir dönemde veya bölgedeki yoğun iĢsizlikle mücadele etmek, istihdam
edilebilirlik açısından dezavantajlı olan grupların istihdam edilerek iĢgücü piyasasından
kopmalarını önlemek, bu gruplara mesleki tecrübe kazandırmak ve iĢsizlik ödeneğinden
faydalananlara özel sektörde iĢe yerleĢene kadar doğrudan kamu tarafından çalıĢma
olanağı sağlamak amacıyla devlet, doğrudan iĢ oluĢturarak istihdam olanakları
sağlayabilmektedir.233
Bu doğrultuda Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından uygulanan toplum yararına
programın amacı da iĢsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya bölgelerde toplum
yararına bir hizmetin gerçekleĢtirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen
iĢsizlerin çalıĢma alıĢkanlık ve disiplininden uzaklaĢmalarını engelleyerek iĢgücü
piyasasına uyumlarının sağlanması ve bu kiĢilere geçici gelir desteği sağlanmasıdır.
Toplum yararına program kapsamında; çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi,
okullarda çevre düzenlemesi ve bakım-onarım iĢleri, restorasyon, ağaçlandırma, park
233
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düzenlemeleri,

vadi

ve

dere

ıslahı,

erozyon

engelleme

çalıĢmaları

gerçekleĢtirilmektedir. En fazla 9 ay uygulanabilecek programda katılımcılara asgari
ücret ödenmekte ve katılımcıların sosyal güvenlik primleri karĢılanmaktadır.234
Tablo 16’da yıllar itibariyle toplum yararı programlarına katılanların yaĢ
gruplarına göre dağılımı ve yaĢ gruplarının toplam katılanlar içindeki yüzdesi
gösterilmektedir.
Tablo 16: Yıllar Bazında Toplum Yararına Programlara Katılanların YaĢ Gruplarına
Göre Dağılımı
2013

%

2014

%

2015

%

15-19

3.809

3

1.740

1

11.153

3

20-24

17.527

14

10.516

9

51.602

12

25-29

20.037

16

12.855

11

53.166

12

30-34

21.924

18

15.892

13

59.874

14

35-39

21.022

17

24.791

21

76.606

18

40-44

18.391

15

24.268

20

73.244

17

45-49

12.291

10

15.647

13

51.306

12

50-54

6.036

5

8.480

7

32.405

8

55-59

2.369

2

3.257

3

13.946

3

60-64

643

1

958

1

4.832

1

65+

123

0,1

132

0,1

1.099

0,3

124.172

100

118.536

100

429.233

100

Toplam

Kaynak: ĠġKUR veri tabanından derlenmiĢtir.

Buna göre toplam katılımcıların 2013 yılında %33’ü, 2014 yılında %21’i ve
2015 yılında %27’si 29 yaĢ altı gençlerden oluĢmaktadır. 25 yaĢ altı gençler için bu
oranlar daha da düĢmekte olup gençlerin toplum yararına programlara ilgisinin zayıf
olduğu söylenebilir.
Ancak birkaç farklı dezavantajlılık veya sosyal durum nedeniyle eğitimde ve
istihdamda yer almayan gençler, bu hedef gruba özel geliĢtirilecek doğrudan kamu
tarafından oluĢturulan bu iĢler kapsamında istihdam edilebilir. Bunun sağlanabilmesi
için, diğer aktif iĢgücü piyasası programlarında olduğu gibi, eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlerin ihtiyaçlarının ve eğilimlerinin tespit edilmesi ve programların da bu
doğrultuda geliĢtirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
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4.4.5 Pasif ĠĢgücü Piyasası Programları
Pasif iĢgücü piyasası programları, iĢsizliğin birey ve toplum açısından ortaya
çıkaracağı olumsuz sonuçların giderilebilmesi için uygulanan programlardır.235
Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından pasif iĢgücü piyasası programları kapsamında
iĢsizlik ödeneği, kısa çalıĢma ödeneği, iĢ kaybı tazminatı ve ücret garanti fonu
ödemeleri gerçekleĢtirilmektedir. Ancak bu çalıĢma kapsamında yalnızca iĢsizlik
ödeneği uygulaması ele alınmaktadır.
Kendi istek ve kusuru dıĢında bir nedenle iĢsiz kalanlardan iĢ sözleĢmesinin
feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalıĢan ve son üç yıl içinde
en az 600 gün süre ile iĢsizlik sigortası primi ödeyenler Türkiye ĠĢ Kurumu’na
baĢvurarak iĢsizlik ödeneğinden yararlanabilmektedir. ĠĢsizlik ödeneği alanların genel
sağlık sigortası primleri ödenmekte, bu kiĢilere yeni bir iĢ bulma sürecinde mesleki
eğitim fırsatları sağlanmaktadır.236
Tablo 17’de iĢsizlik ödeneğine baĢvuranlar ile iĢsizlik ödeneği alanların yaĢ
gruplarına göre dağılımı gösterilmektedir.
Tablo 17: Yıllar Bazında ĠĢsizlik Ödeneğine BaĢvuranların ve Hak Edenlerin Alanların
YaĢ Gruplarına Göre Dağılımı
2013
BaĢ vuru
Sayıs ı

2014

Hak Eden
Sayıs ı

BaĢ vuru
Sayıs ı

2015

Hak Eden
Sayıs ı

BaĢ vuru
Sayıs ı

Hak Eden
Sayıs ı

15-19

4.477

1.181

5.159

1.476

7.094

1.878

20-24

67.498

29.449

77.495

34.094

92.854

38.176

25-29

163.907

92.781

194.435

108.580

224.395

119.498

30-34

169.348

103.834

202.132

119.084

230.391

130.427

35-39

131.997

82.539

163.468

97.433

202.961

115.606

40-44

103.954

64.858

133.508

79.115

163.338

92.881

45-49

65.571

41.218

86.712

51.876

110.484

63.306

50-54

18.216

10.804

26.857

15.021

37.828

19.940

55-59

6.533

3.849

9.692

5.470

13.590

7.272

60-64

1.097

615

1.780

900

2.711

1.308

404

227

570

309

912

448

733.002

431.355

901.808

513.358

1.086.558

590.740

65+
Toplam

Kaynak: ĠġKUR veri tabanından derlenmiĢtir.
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Gündoğan; Biçerli; a.g.e., s. 169
Türkiye ĠĢ Kurumu; ĠĢsizlik Sigortası, http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/isarayan/issizliksigortasi.aspx
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Yıllar itibariyle iĢsizlik ödeneğine baĢvuranların ve iĢsizlik ödeneğini hak
edenlerin sayısının gösterildiği Tablo 17 incelendiğinde 2015 yılında 29 yaĢ altı
gençlerin toplam baĢvuranların %30’unu ve toplam hak edenlerin %26’sını oluĢturduğu
sonucuna

ulaĢılabilmektedir.

Ayrıca

yine

2015

yılında

ödenek

almak

için

baĢvuranlardan 15 – 19 yaĢ arasındakilerin %26’sının, 20 – 24 yaĢ arasındakileri
%41’inin ve 25 – 29 yaĢ arasındakilerin %53’ünün ödenek almayı hak ettiği sonucu
çıkarılabilmektedir.
Gençlerin sınırlı iĢ tecrübesi olması nedeniyle iĢsizlik ödeneği alabilmek için
sağlamaları gereken prim günü Ģartına ulaĢamadıkları ve böylece iĢsizlik ödeneğine
eriĢemedikleri söylenebilir. Ancak bu durumda iĢsizliğin ortaya çıkaracağı gelirden
yoksunluğun giderilebilmesi için iĢ aramayla iliĢkili olarak verilebilecek iĢ arama
ödeneği gibi farklı sosyal koruma yöntemleri gündeme gelebilir. Böylece özellikle
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler iĢ aramaya teĢvik edilirken aynı zamanda
iĢsizliğin veya aktif olmamanın ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçların da önlenebileceği
düĢünülmektedir.
4.4.6 Yürütülen Projeler
Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına,
iĢsizlerin mesleki niteliklerinin geliĢtirilmesine ve özel politika gerektiren grupların
iĢgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere Türkiye ĠĢ Kurumu bütçesi ve
iĢsizlik sigortası fonundan finanse edilen aktif iĢgücü programlarının yanı sıra ulusal ve
uluslararası finansman kaynakları ile proje bazlı olarak destekler de sunulmaktadır.
UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM), engelli ve eski
hükümlülere yönelik proje bazlı giriĢimcilik destekleri ve diğer destekler ile Avrupa
Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen projeler, özel
politika gerektiren gruplar ile gençlere yönelik destekleri oluĢturmaktadır.
4.4.6.1 UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10
Projesi
UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri Projesinin (UMEM) genel amacı,
iĢsizlerin meslek edinmesi ve iĢverenlerin de nitelikli iĢgücü ihtiyacının karĢılanması
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yoluyla ülkemiz iĢgücü piyasasında görülen iĢgücü arzı ve talebi arasındaki nitelik
açısından uyumsuzluğun ortadan kaldırılmasıdır.237
Proje; Türkiye ĠĢ Kurumu, MEB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ortaklığında yürütülmektedir. Proje
kapsamında 81 ilde seçilen MEB’e bağlı 111 meslek lisesinin teknik alt yapısının
iyileĢtirilmesi, makine-teçhizatın yenilenerek gerekli donanımın tedarik edilmesi ve
eğiticilerin yenilenen teknolojik donanıma uygun eğitim alması yoluyla teknolojik
geliĢmelere uygun ve iĢgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim
verilebilmesi hedeflenmektedir. Projenin beklenen çıktıları ise eğitim alan iĢsizlerin staj
imkânlarından yararlanarak baĢarılı kursiyerlerin istihdam edilmeleri ve iĢverenlerin de
ihtiyaç duydukları becerilere sahip iĢgücüne ulaĢmalarıdır. ĠĢgücü piyasası analizi
sonuçlarına göre proje kapsamında sunulan teorik eğitimler, teknik altyapısı
geliĢtirilmiĢ olan meslek liselerinde; pratik eğitimler ise eĢleĢtirme yapılan özel sektör
kuruluĢlarında gerçekleĢtirilmektedir. Proje kapsamında kursiyerlerin zaruri giderleri ile
zorunlu sigorta primleri ĠġKUR tarafından karĢılanmaktadır. 2010 yılı sonunda
baĢlayan ve 5 yıl sürmesi planlanan proje kapsamında 1 milyon iĢsize ulaĢılması
hedeflenmektedir.238
UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi; kamu, özel sektör ve
üniversite arasındaki iĢbirliği mekanizmasının kurulması ve ticaret ve sanayi odalarının
da mesleki eğitim sisteminde aktif rol alması açısından önem taĢımaktadır.239
Ancak diğer taraftan sanayi sektöründe çalıĢmanın görece daha az talep
edilmesi, sanayi sektöründeki ücretlerin düĢük bulunması ve bu sektördeki mesleklere
karĢı önyargılar nedeniyle iĢsizlere ulaĢmakta sorunlar yaĢandığı dikkat çekmektedir.
Ayrıca kamu ve özel sektör iĢbirliğinin yerel düzeyde yeterince kurumsallaĢamaması da
proje için sürdürülebilirlik açısından bir diğer risk faktörünü oluĢturmaktadır.240
UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi, gençlerin istihdam
edilebilmesi adına yerelde kurulan kamu ve özel sektör iĢbirliği açısından önem
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UMEM-Beceri’10 Ġnternet sitesi; http://www.beceri10.org.tr/index.php/becerinedir.html (03.05.2016)
UMEM-Beceri’10 Projesi; UzmanlaĢmıĢ Meslek Edindirme Merkezleri Projesi Bilgilendirme
Kitapçığı; 2010, ss. 26-39
239
UMEM-Beceri’10 Projesi; a.g.e., s. 28
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Dinççağ, AyĢegül; “OECD Beceri Stratejisi ve UMEM Projesi”, TEPAV Politika Notu 2011/16,
2011, ss. 7-8
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taĢımaktadır. Kurumların proje kapsamındaki görevlerinin, iĢgücü piyasasının
ihtiyaçları doğrultusunda ve esnek bir Ģekilde belirlendiği, hedef grubun açıkça
tanımlandığı, belirli bir sektör odaklı ve gençlere yönelik tanıtım ve bilgilendirme
faaliyetleri ile desteklenmiĢ bir programın, özellikle eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlere yönelik sunulacak fırsatların çeĢitlendirilebilmesini sağlayacağı
değerlendirilmektedir. Ayrıca bu tür programların gerçekleĢtirilebilir ve izlenebilir
hedeflerle pilot olarak uygulanması ve değerlendirilmesinin ise programların hedef grup
özelindeki baĢarısına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
4.4.6.2 Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Desteği
ĠĢ Kanununa göre iĢverenler, 50 veya daha fazla iĢçi çalıĢtırdıkları özel sektör
iĢyerlerinde çalıĢan sayısının %3’ü kadar engelliyi; kamu iĢyerlerinde ise %4’ü kadar
engelli ve %2’si kadar eski hükümlüyü uygun iĢlerde çalıĢtırmakla yükümlüdürler. Bu
düzenleyici hükme aykırılık halinde ise iĢverenlere çalıĢtırmadığı her bir engelli ve eski
hükümlü için idari para cezası uygulanmaktadır. ĠĢverenlerden tahsil edilen bu para
cezaları, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi iĢlerini kurmaları, engellilerin iĢ
bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin iĢe yerleĢtirilmesi ve uyumunun
sağlanması için hazırlanacak projeler doğrultusunda kullanılmaktadır. Tahsil edilen
cezalardan oluĢan fonun kullanımı ise Türkiye ĠĢ Kurumu koordinatörlüğünde ÇalıĢma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile
iĢçi, iĢveren ve engelli temsilcilerinden oluĢan komisyon tarafından yürütülmektedir.241
Komisyonun çalıĢma esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre Türkiye ĠĢ
Kurumu tarafından projelere iliĢkin detaylı bilgileri içeren bir baĢvuru rehberi
yayımlanmaktadır. Desteklerden yararlanmak isteyen faydalanıcılar ise bu rehber
doğrultusunda hazırladıkları projelerle Türkiye ĠĢ Kurumu’na baĢvurmaktadır.242 Ġlgili
mevzuat ve baĢvuru rehberi doğrultusunda desteklenecek projelerin amaçları ve destek
Ģekilleri aĢağıda kısaca belirtilmektedir:243
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ĠĢ Kanunu, RG. 10.06.2003-25134
Engelli ve Eski Hükümlü ÇalıĢtırmayan ĠĢverenlerden Tahsil Edilen Ġdari Para Cezalarını
Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik, RG. 09.01.2014- 28877
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Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Desteği BaĢvuru Rehberi 2016/2,
http://www.iskur.gov.tr/TabId/189/ArtMID/1139/ArticleID/474/%C4%B0%C5%9EKUR-Engelli%C4%B0stihdam%C4%B1-%C4%B0%C3%A7in-Projelerinizi-Bekliyor.aspx (03.05.2016)
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1. Engellilerin kendi işlerini kurmalarına yönelik projelerde belirli bir üst
limite kadar kuruluĢ iĢlemleri, iĢletme gideri ve kuruluĢ desteğine yönelik hibe desteği
sağlanmaktadır.
2. Eski hükümlülerin kendiişlerini kurmalarına yönelik projelerde belirli bir
üst limite kadar kuruluĢ desteği hibesi sağlanmaktadır.
3. Engellilerin bir iĢyerinde istihdam edilmesi, iĢe uyumunu, etkin ve güvenli bir
Ģekilde çalıĢmasını sağlayacak

destek

teknolojilerine

yönelik projelerde

bu

teknolojilerin temin edilmesine yönelik gider, fatura karĢılığında finanse edilmektedir.
4. Engellilerin kendi yaĢamlarının sorumluluğunu alabilen bağımsız bireyler
olmasına katkıda bulunmak amacıyla işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun
sağlanmasına yönelik projelerde engelli baĢına uygun görülecek miktarda idari giderler
ve projede görev alacak personele yönelik maliyetler finanse edilmektedir.
5. Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitim kursları
sayesinde bir meslek öğrenerek rehabilitasyonu ve iĢgücü piyasasına entegrasyonunu
amaçlayan mesleki eğitim projelerinde idari giderler, kursiyer zaruri gideri ve sosyal
güvenlik primleri, projede görev alanların ücretleri ve sosyal güvenlik primleri ve
uygun görülen diğer giderler karĢılanmaktadır.
Engelli ve eski hükümlülere yönelik proje destekleri, bu grupların istihdamı ve
sosyal entegrasyonu açısından yine bu grupların kendilerinin çabalarını gerekli
kılmaktadır. Engelli ve eski hükümlüler böylece ekonomik ve sosyal açıdan aktifleĢerek
kendi giriĢimleri doğrultusunda iĢgücü piyasasında ve toplumda yer edinmektedirler.
Ayrıca, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde de örneklerine rastlandığı üzere, kamu
kurumları dıĢındaki sivil toplum kuruluĢları, yerel yönetimler ve üniversiteler gibi tüzel
kiĢiliklerin de projeler aracılığıyla sorumluluk altında girerek dezavantajlı grupların
topluma ve iĢgücü piyasasına kazandırılması açısından aktif rol almaları sağlanarak
sosyal

diyaloğun

ve

toplumsal

karar

mekanizmalarının

geliĢmesine

katkıda

bulunulmaktadır.
Değerlendirici kurumların bu yöndeki kapasitelerinin artırılması, tanıtım ve
bilgilendirme faaliyetleri ile toplumda farkındalık oluĢturulması ve bu tür proje
desteklerinin yaygınlaĢtırılması yoluyla engellilik veya hükümlülük geçmiĢi nedeniyle
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin de faydalanabilmesi sağlanmalıdır.
Ayrıca değerlendirici kurumların proje hazırlık süreçlerine iliĢkin rehberlik sağlaması,
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desteklenen projelerin hedef gruba yönelik olumlu etkilerinin artırılması açısından
faydalı olarak değerlendirilmektedir.
4.4.6.3 Sektörel Yatırım Alanlarında Genç Ġstihdamının Desteklenmesi
Operasyonu
Sektörel Yatırım Alanlarında Genç Ġstihdamının Desteklenmesi Operasyonu,
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi
Operasyonel Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından
finanse edilmektedir. Operasyonun genel hedefi; genç istihdamını destekleyerek ve
genç iĢsizlik oranını azaltarak daha çok kiĢinin istihdam edilmesi ve istihdamda
kalmalarının sağlanmasıdır. Özel hedefler ise hibe projelerinin desteklenmesi yoluyla
gençlerin istihdam edilebilirliklerini ve giriĢimcilik becerilerini artırmak, iĢgücü arz ve
talep tarafları arasındaki uyumu sağlamak, genç istihdamını destekleyici rehberlik ve
danıĢmanlık hizmetleri sunmak ve okuldan iĢe geçiĢi kolaylaĢtıracak tedbirleri hayata
geçirmektir. Operasyonun hedef grubu ise eğitim düzeyine bakılmaksızın 15 – 29 yaĢ
arası gençlerdir. Operasyon kapsamında kâr amacı gütmeyen kamu kurumları, yerel
yönetimler, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluĢları ve kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluĢları tarafından hazırlanan projelerin hayata geçirilebilmesi için hibe
desteği sağlanmaktadır. Bu projelerin 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından
açıklanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da belirtilen sektörlere
yönelik olması gerekmektedir. 2016 ve 2017 yıllarında uygulanacak Operasyon
kapsamında genel beceri eğitimleri, rehberlik ve danıĢmanlık hizmetleri, mesleki eğitim
faaliyetleri, giriĢimcilik eğitimleri ve okuldan iĢ hayatına geçiĢi kolaylaĢtıracak
faaliyetler desteklenmektedir.244
Operasyonun hibe programı, yatırım teĢvikleri doğrultusunda sektörel yaklaĢımı
benimsemesi açısından yenilikçi bir niteliğe sahiptir. Böylece teĢviklerle büyümesi ve
geliĢmesi planlanan sektörlerdeki iĢgücü ihtiyacının da karĢılanmasına katkı sağlanması
hedeflenerek kapsamlı ve tamamlayıcı bir yaklaĢım da sergilenmektedir. Ayrıca genç
istihdamının artırılması çabalarının ve sorumluluğunun, engelli ve eski hükümlülere
yönelik proje desteklerinde olduğu gibi, hibe projeleri faydalanıcıları aracılığıyla
toplumun çeĢitli katmanlarına yayılması sağlanmaktadır. Bununla birlikte hibe
244

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Sektörel Yatırım Alanlarında Genç Ġstihdamının
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projelerinin; yerel kurumlar ile sivil toplum kuruluĢlarının karar alma, finansal yönetim,
proje bazlı ve iĢbirliği içerinde çalıĢma açısından kapasitelerinin geliĢimine olumlu
katkıları da göz ardı edilmemelidir.
Avrupa Birliği fonlarının projeler aracılığıyla eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlerin desteklenmesi için kullanımı, Avrupa Birliği’nde yaygın bir
uygulamadır.

Özellikle

Avrupa

Sosyal

Fonunun

Gençlik

Garanti

Programı

kapsamındaki projelerin finansmanı için kullanılması, Gençlik Garanti Programının da
genel uygulama çerçevesini oluĢturmaktadır. Bu doğrultuda Katılım Öncesi Yardım
Aracı Fonları baĢta olmak üzere uluslararası finansman kaynaklarının, ülkemizdeki
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençleri de hedefleyecek Ģekilde yerel ve ulusal
düzeyde yaygın kullanımı sağlanmalıdır. Ayrıca Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014 –
2020 dönemi Ġstihdam, Eğitim ve Sosyal Politika Sektörel Operasyonel Programının,
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere özellikle yer verdiği göz önünde
bulundurularak AB fonlarının kullanımı ile pilot uygulamaların ve yeni hizmet sunum
modellerinin geliĢtirilmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.
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SONUÇ VE ÖNERĠLER

Gençlerin iĢgücü piyasasında yaĢadıkları çok çeĢitli nedenlerden kaynaklanan
zorluklar, literatürde de belirtildiği üzere, gençlerin dezavantajlı, kırılgan ve özel
politika gerektiren gruplar arasında sayılmasına neden olmaktadır. Ayrıca genç
iĢsizliğinin, genelde yapısal sorunlar nedeniyle ortaya çıktığı ve sonuçlarının ise görece
daha uzun sürerek bir yara izi etkisi oluĢturduğu söylenebilir. Bununla birlikte ülkelerin
genç iĢsizliği oranı da genel iĢsizlik oranının yaklaĢık 2 katı düzeyinde olduğu
gözlenmektedir. Nedenleri, ortaya çıkardığı sorunlar ve boyutları açısından genç
iĢsizliği, ekonomi ve sosyal politika alanlarında ayrıca ele alınmakta, değerlendirilmekte
ve çözüm için özel politikalar geliĢtirilmektedir.
Ancak görünen ve çeĢitli düzeylerde ele alınan genç iĢsizliğinin ötesinde
gençlerin çeĢitli nedenlerle iĢgücüne dâhil olmaması, bir diğer ifadeyle aktif olmaması
ise en az genç iĢsizliği kadar ele alınması gereken bir olgudur. ĠĢgücü piyasasına
yönelik politikaların çoğunun, iĢgücüne yönelik olduğu, istihdam artıĢını hedeflediği ve
bu nedenle iĢgücüne dâhil olmayan gençlerin genelde politika tedbirleri dıĢında kaldığı
söylenebilir. Ayrıca iĢgücü piyasasındaki çeĢitli uygulamaların da gençleri, iĢgücü
politikalarının ve istatistiklerinin dıĢına çıkardığı görülebilmektedir.
Nitekim BirleĢik Krallık’ta 18 yaĢ altındaki çalıĢmayan ve eğitime devam
etmeyen gençleri mesleki eğitim programlarına katılmaya teĢvik etmek üzere bu
gençlerin iĢsizlik yardımları kesilmiĢ ve bu gençler iĢsiz olarak değerlendirilmemeye
baĢlamıĢtır. Böylece çalıĢmayan, mesleki eğitim programlarına katılmayan ve iĢsiz
olarak da değerlendirilmeyen bu gençleri sınıflandırma ihtiyacı ortaya çıkarak bu
gençler, zaman içerisindeki yaygın ve genel kabul görmüĢ kullanımıyla “eğitimde ve
istihdamda yer almayan gençler” olarak sınıflandırılmıĢtır.
DeğiĢen ekonomik, sosyal ve yasal koĢullar doğrultusunda ortaya çıkan
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler kavramı, yaklaĢık son 30 yılda geliĢerek
iĢgücü piyasasında kabul görmüĢ ve karĢılaĢtırmalara konu olan önemli bir gösterge
haline gelmiĢtir. Kavram günümüzdeki kullanımı doğrultusunda 15-24 yaĢ arasındaki
iĢsiz ve eğitim harici bir nedenden dolayı iĢgücüne dâhil olmayan (aktif olmayan)
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gençleri kapsamaktadır. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin rakamsal olarak
ifadesi ve karĢılaĢtırmaların gerçekleĢtirilebilmesi için ise eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlerin oranı kullanılmaktadır. Bu oran, iĢsiz ve eğitim harici bir nedenden
dolayı çalıĢmayan gençlerin toplamının, ilgili yaĢ nüfusuna bölünmesiyle elde
edilmektedir.
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler kavramının kapsamından da
anlaĢılabileceği üzere yalnızca iĢsiz gençler, yani ekonomik ve sosyal politikalara konu
olanlar değil aynı zamanda daha az görünür olan iĢgücüne dâhil olmayanlar da dikkate
alınmaktadır. Bu doğrultuda kavram, genç iĢsizliğinden daha geniĢ bir hedef grubu
tanımlamaktadır. Eğitim haricindeki çeĢitli bireysel ve sosyal nedenlerle iĢgücüne dâhil
olmayanların da hesaba katılmasıyla eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin
oranının hesaplanmasında paydada ilgili yaĢ grubundaki toplam nüfus yer almaktadır.
Böylece kavramın yalnızca iĢgücü verilerini değil aynı zamanda iĢgücüne dâhil
olmayanları da içerdiğinden daha toplumsal ve kapsayıcı verileri içerdiği söylenebilir.
Bu doğrultuda genç iĢsizliği göstergesinin gençlerin çok kısıtlı bir bölümünü
temsil etmesi ve sınırlı kapsamına karĢılık eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler
göstergesinin daha geniĢ bir hedef kitleye iliĢkin veri sunması, kavramın görece kısa
sürede geliĢerek önemli ve sıklıkla kullanılan bir gösterge haline gelmesinde etkili
olduğu söylenebilir.
Ancak kavram; birbirinden farklı profillere ve ihtiyaçlara sahip gençleri
kapsayarak grup içi heterojen bir yapıya sahip olması ve görece yeni bir kavram olarak
ülkeler ve çeĢitli uluslararası kuruluĢlar arasında standart bir kullanımının henüz tam
yerleĢmemiĢ olması açısından çeĢitli eleĢtirilere de maruz kalmaktadır. Bununla birlikte
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin oranı genelde istatistik altyapısı geliĢmiĢ
ülkeler tarafından hesaplanabilmektedir. Nitekim eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençlerin, Avrupa Birliği ülkeleri baĢta olmak üzere geliĢmiĢ ülkelerin ekonomik ve
sosyal gündemlerinde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin Avrupa Birliği ülkelerindeki
oranına bakıldığında 2014 yılında %22,1 ile en yüksek Ġtalya’da ve %5,5 ile en düĢük
Hollanda’da ve AB ortalaması ise %12,5 olarak kaydedilmektedir. AB ortalamaları
dikkate alındığında eğitimde ve istihdamda olmayan kadınların oranının, erkeklere göre
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daha fazla olduğu gözlenmektedir. Ancak cinsiyete iliĢkin dağılım, ülkeler bazında
incelendiğinde bazı ülkelerde kadınların bazılarında ise erkeklerin oranının daha fazla
olduğu görülmektedir. Bu veriler ıĢığında AB üyesi ülkelerin birbirinden çok farklı
boyutlarda ve içerikteki sorunlara sahip olduğu söylenebilir. Yine AB ortalamaları
açısından incelendiğinde en yüksek oran, 25 – 29 yaĢ arası kadınlarda kaydedilmektedir.
AB ortalamaları iĢgücü piyasasındaki durum açısından incelendiğinde eğitimde
ve istihdamda olmayan kadınların her yaĢ grubunda büyük çoğunluğunun aktif
olmayanlardan; erkeklerde ise 15 – 19 yaĢ grubu hariç diğer yaĢ gruplarında iĢsizlerden
oluĢtuğu görülmektedir. Bu durum genç erkek ve kadınların iĢgücü piyasasına iliĢkin
ihtiyaçlarını ve dolayısıyla uygulanacak politikaları da farklılaĢtırmaktadır.
Eğitim durumu açısından incelendiğinde ise eğitimde ve istihdamda olmayan 15
– 19 yaĢ aralığındaki kadın ve erkeklerin büyük çoğunluğunun ortaokul ve altı düzeyde
eğitime sahip olduğu; diğer yaĢ gruplarında ise ortaokul ve yüksekokul arası eğitim
düzeyinde eğitime sahip gençlerin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Ayrıca tüm yaĢ
gruplarında eğitimde ve istihdamda olmama oranının en düĢük yükseköğretim
mezunları arasında kaydedildiği gözlenmektedir.
AB üyesi ülkelerde görülen eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin
görece yüksek oranları ve ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal maliyetler, Avrupa
Birliği açısından Avrupa 2020 Stratejisi’nin hedeflerine ulaĢmada önemli bir sorun
olarak görülmektedir. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler sorunun çözümüne
yönelik Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu’nun da katkılarıyla 2013 yılında Gençlik
Garanti Programının (Youth Guarantee) uygulanmasını üye ülkelere tavsiye etmiĢtir.
Gençlik Garanti Programının temel hedefi; 25 yaĢ altı gençlere mezun olduktan
veya iĢsiz kaldıktan sonraki 4 ay içerisinde ihtiyaçlarına uygun (kaliteli) bir iĢ, ileri bir
eğitim, çıraklık veya staj imkânı sunulmasıdır. Bu açıdan bakıldığında Gençlik Garanti
Programının, temel bir yaklaĢım ve genel bir hedefi olan çerçeve bir program olduğu
söylenebilir. AB Komisyonu, bu temel yaklaĢımın hayata geçirilebilmesi için
gerçekleĢtirilecek reformları, uygulamaları, bir diğer ifadeyle yol haritasını içeren
Gençlik Garanti Programı Ulusal Eylem Planlarını hazırlamalarını üye ülkelere tavsiye
etmiĢtir. Ayrıca Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planlarının finanse
edilebilmesi için Avrupa Sosyal Fonu kaynaklarına ilave olarak Avrupa Konseyi
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tarafından Genç Ġstihdamı GiriĢimi Fonu oluĢturulmuĢtur. Bu çalıĢma kapsamında
çeĢitli kriterler doğrultusunda bazı ülkelerin Gençlik Garanti Programı Ulusal
Uygulama Planları ele alınıp değerlendirilmiĢtir.
Avrupa

Birliği

ülkelerinin

Gençlik

Garanti

Programı

uygulamalarına

bakıldığında iĢbirliği ve ortaklık bileĢeni altında programın hazırlanması, uygulaması ve
izlenmesi için çeĢitli düzeylerde oluĢturulmuĢ kurullara rastlanmaktadır. Bu kurullar
farklı görev ve sorumluluklara sahip kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluĢlarının,
ticaret odalarının, sosyal tarafların, eğitim kurumlarının, gençlik merkezlerinin ve
ülkelere göre farklılık gösteren diğer ilgili paydaĢların eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlerin aktifleĢtirilmeleri ve iĢe yerleĢtirilmeleri için ortak hareket
edilebilmesi açısından önem taĢımaktadır.
Gençlik Garanti Programının erken müdahale ve gençlerin aktifleĢtirilmesi
bileĢeni altında ülkelerin uygulamalarına bakıldığında; gerekli yasal alt yapının
oluĢturulması, kamu istihdam kurumlarının kapasitesinin geliĢtirilmesi ve iĢgücü
piyasası bilgi sistemlerinin oluĢturulması, gençlerin kamu istihdam kurumundan
faydalanmaya teĢvik
ihtiyaçlarının

edilmeleri ve gençlere

belirlenmesi,

gençlere

ve

kamu

yönelik profilleme çalıĢmasıyla
istihdam

kurumuna

karĢılıklı

sorumluluklar yükleyen bireysel eylem planı oluĢturulması, eylem planlarının
uygulanmasıyla bağlantılı olarak ödenen iĢ arama ödeneği ve internet üzerinden
bilgilendirme ve danıĢmanlık hizmetleri, okuldan erken ayrılmanın önlenmesi ve
okuldan iĢe geçiĢi kolaylaĢtıracak iĢbirliği modelleri öne çıkan uygulamalar olarak
görülebilmektedir.
Programın iĢgücü piyasasına giriĢin desteklenmesi bileĢeni altında ise kupon
yöntemiyle uygulanan aktif iĢgücü programları ve iĢveren teĢvikleri, iĢgücünün coğrafi
hareketliliğinin sağlanması adına taĢınma maliyetlerinin karĢılanması, giriĢimciliğin
inovatif yöntemlerle teĢvik edilmesi, yeni iĢlerin oluĢturulması adına iĢverenlerle
ortaklıklar, hedef grup özelinde tasarlanmıĢ toplum yararına çalıĢmalar, iĢ ve aile
yaĢamının uyumlaĢtırılması çalıĢmaları, sadece gençlere yönelik hizmet sunan kamu
istihdam ofisleri ve belirli gruplara yönelik destek hizmeti sağlanabilmesi için hizmet
satın alınması, eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik projelerin
desteklenmesi hayata geçirilen uygulamalardan sadece bazılarıdır.
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Bu çalıĢma kapsamında bazı ülkelerin Gençlik Garanti Programı Ulusal
Uygulama Planlarının ele alınmasıyla çok çeĢitli ve değerli uygulama örnekleri
hakkında bilgi edinilmesi sağlanarak eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere
yönelik politikaların geliĢtirilebilmesi amacıyla ülkemiz ve özellikle de ülkemizin kamu
istihdam kurumu olan Türkiye ĠĢ Kurumu için politika önerilerine ulaĢılmaya
çalıĢılmıĢtır.
Bu çalıĢmada ayrıca Türkiye’deki eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler;
yaĢ, cinsiyet, iĢgücü piyasasındaki durum ile eğitim durumları çerçevesinde ele
alınmıĢtır. Buna göre ülkemizdeki eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin oranı
2014 yılı için erkeklerde %14,6, kadınlarda %35 ve Türkiye ortalaması %24,8 olarak
kaydedilmektedir. Ayrıca her yaĢ grubundaki kadınlar arasındaki oranın, erkeklere göre
çok daha yüksek olduğu görülmekle birlikte kadınlarda en yüksek oran %56,2 ile 25 –
29 yaĢ arasında; erkeklerdeki en yüksek oran ise %18,3 ile 20 – 24 yaĢ aralığında
görülmektedir.
Ülkemizdeki eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler, iĢgücü piyasasındaki
durumlarına göre incelendiğinde her yaĢ grubundaki kadınların büyük çoğunluğunun
aktif olmadığı görülmektedir. Bu durum, kadınlar açısından iĢsizlik değil ancak
iĢgücüne katılım sorununa iĢaret etmektedir. Erkeklerde ise hem iĢsizlik hem de aktif
olmama durumunun görece birlikte seyrettiği görülmektedir.
Eğitim düzeyi açısından incelendiğinde ise erkek ve kadınlarda her yaĢ
düzeyindeki eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin çoğunluğunu ortaokul ve altı
eğitim düzeyine sahip gençlerin oluĢturduğu ve düĢük eğitim düzeyinin eğitimde ve
istihdamda olmama durumu üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Özellikle kadınlarda,
eğitim seviyesi arttıkça eğitimde ve istihdamda olmama durumunun azaldığı
görülmektedir. Bu doğrultuda eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik
geliĢtirilecek politikaların, bu gençlerin yaĢ, cinsiyet, eğitim durumu ve iĢgücü
piyasasındaki durumlarına göre Ģekilleneceği unutulmamalıdır.
Bu çalıĢma kapsamında gerçekleĢtirilen araĢtırmalarda ülkemizde eğitimde ve
istihdamda olmayan gençlerin mevcut durumunu yansıtan herhangi bir resmi veriye
rastlanmamıĢtır. Bununla birlikte eğitimde ve istihdamda olmayan gençler, 10.
Kalkınma Planı Temel ve Mesleki Becerileri GeliĢtirme Öncelikli DönüĢüm Programı
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kapsamında ele alınarak bu gençlerin sayısının azaltılması hedeflenmektedir. Ancak bu
hedefin izlenmesini sağlayacak bir göstergenin bulunmadığı görülmektedir.
Bununla birlikte ülkemizin kamu istihdam kurumu olan Türkiye ĠĢ Kurumu’nun
Genel Kurul kararları, stratejik planları ile uyguladığı iĢe yerleĢtirme hizmetleri, aktif ve
pasif iĢgücü piyasası programları ve proje uygulamaları gençler açısından ele alınmıĢtır.
ÇalıĢma hayatıyla ilgili kamu kurumları, sosyal paydaĢlar, sivil toplum kuruluĢları ve
ilgili diğer kuruluĢların temsil edildiği Türkiye ĠĢ Kurumu Genel Kurul kararlarında
ulusal genç istihdamı eylem planı oluĢturulması gerektiği ve Türkiye ĠĢ Kurumu
hizmetlerinin gençlere yönelik geliĢtirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Türkiye ĠĢ
Kurumu stratejik planlarında ise doğrudan gençlere yer verilmemekle birlikte stratejik
amaç ve hedeflerin genel olarak toplumun tüm kesimlerine iĢgücü piyasası açısından
katkı sağlayacak Ģekilde tasarlandığı görülebilmektedir.
Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından sunulan iĢe yerleĢtirme hizmetleri ve ilgili veriler
ele alındığında kayıtlı iĢsizlerin ve iĢe yerleĢtirmelerin büyük bölümünü gençlerin
oluĢturduğu, bekleme süreleri açısından ise en fazla gençlerin beklediği görülmektedir.
Bu doğrultuda Türkiye ĠĢ Kurumu’na kayıt olmanın teĢvik edilmesi, gençlere yönelik
iĢe yerleĢtirme hizmetlerinin daha etkili ve hızlı gerçekleĢtirilmesi gerektiği sonucuna
ulaĢılabilmektedir.
Avrupa Birliği ülkelerinde de görüldüğü üzere gençlere yönelik hizmet
sunumunun baĢlangıç noktasını ve temelini, kamu istihdam kurumları tarafından
sunulan danıĢmanlık hizmetleri oluĢturmaktadır. Bu doğrultuda ele alınan veriler
ıĢığında

Türkiye

ĠĢ

Kurumu

tarafından

sunulan

danıĢmanlık

hizmetlerinin

yaygınlaĢtırılması ve profilleme araçları gibi inovatif yöntemlerle desteklenmesi
gerektiği, böylece gençlerin ihtiyaçlarının tespit edilerek bu doğrultuda destek
sağlanması ve yönlendirmenin yapılaması gerektiğine ulaĢılabilmektedir.
Mesleki eğitim kurslarının, düĢük eğitim düzeyine sahip eğitimde ve istihdamda
yer almayan gençlerin bilgi ve beceri düzeylerinin geliĢtirilebilmesi için önemli bir
kaynak olduğu; iĢbaĢı eğitim programının hem gençlerin iĢ deneyimi eksikliğini
giderme açısından etkili olduğu hem de iĢverenlerin mali yükleri Türkiye ĠĢ Kurumu
tarafından yüklenildiğinden iĢverenlerce de talep gördüğü ve genel olarak aktif iĢgücü
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piyasası programlarının gençlerin ve iĢgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda
geliĢtirilmesi ve yaygınlaĢtırılması gerektiği sonuçlarına ulaĢılmaktadır.
Pasif iĢgücü piyasası politikalarından iĢsizlik ödeneği ele alındığında ise
gençlerin daha fazla sosyal korumaya ihtiyaç duyduğu ve finansal açıdan
desteklenmeleri gerektiği sonucuna ulaĢılmaktadır. Bu doğrultuda gençlerin aktif olarak
iĢ aramalarının teĢvik edilmesi ve iĢsizlik ödeneği almayanların finansal açıdan
desteklenebilmeleri için iĢ arama ödeneği önerilmektedir.
Ayrıca uygulanan projelerin de iĢbirliklerini geliĢtirmesi, genç istihdamı
konusunda toplumun farklı kesimlerine de sorumluluk verilmesi ve özellikle yerel
düzeyde kapasitenin geliĢtirilmesi açısından faydalı olduğu; bu doğrultuda benzer
uygulamaların kapsamının ve etki alanlarının geniĢletilerek yaygınlaĢtırılması
önerilmektedir.
Sonuç olarak Türkiye ĠĢ Kurumu tarafından sunulan iĢe yerleĢtirme hizmetleri,
aktif ve pasif iĢgücü piyasası programları ile proje uygulamaları gençler açısından
değerlendirildiğinde eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin iĢgücüne dâhil
olmalarının ve iĢe yerleĢtirilmelerinin sağlanması adına hizmetlerin geliĢtirilebileceği
çeĢitli fırsatlar alanları görülebilmektedir.
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler sorunu, gerek AB düzeyindeki
gerekse üye ülkeler düzeydeki politika metinlerinde yer alarak belirli hedeflere sahip
politika ve programlar ile çözülmeye çalıĢılmakta ve sorun, iĢgücü piyasasına iliĢkin
önemli bir gösterge olarak izlenmektedir. Bu doğrultuda 2014 – 2018 yılları için
büyüme ve kalkınmaya iliĢkin ülkemizin en üst politika metni olan 10. Kalkınma
Planımızda yer alan “eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin sayısının
azaltılması” hedefi; ülkemizde de bu konunun çeĢitli düzeylerde ele alınması, konuya
iliĢkin verilerin üretilmesi, sorunun çözümüne yönelik kapsamlı politika ve
programların geliĢtirilmesi ve izlemeyi sağlayacak göstergelerin oluĢturulması için
önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.
Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler sorununun politika düzeyinde ele
alınması ve ülkemizin iĢgücü piyasası gündeminde yer edinmesi ise sorunun çözümüne
yönelik tedbirlerin, programların ve uygulamaların da geliĢtirilmesini gerekli kılacaktır.
Bu programların kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaĢımla hazırlanması, etkili bir Ģekilde
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yürütülmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi adına ülkemizin kamu istihdam kurumu
olan Türkiye ĠĢ Kurumu’nun önemli görev ve sorumluklar üstleneceği açıktır.
Bu doğrultuda eğitimde ve istihdamda yer almayan gençleri doğrudan
hedefleyen ve bu çalıĢma kapsamında ele alınarak çeĢitli açılardan değerlendirilen
Avrupa Birliği Gençlik Garanti Programı ülke planları ve uygulamaları çerçevesinde
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere ulaĢılarak mümkün olan en kısa zamanda
bu gençlerin ihtiyaçlarına uygun iĢgücü piyasasına iliĢkin bir teklif sunulabilmesi ve
uygulamaların etkilerinin izlenebilmesi amacıyla ülkemiz için önerilebilecek Türkiye
Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planı Önerisi aĢağıda yer almaktadır.
Bu program önerisi, Türkiye ĠĢ Kurumu’nun görev ve sorumluluk alanıyla sınırlı
olup birtakım yeni uygulamalar önerirken mevcut uygulamaların geliĢtirilmesine de
katkı sağlayabilecek niteliktedir. Ortaklık ve iĢbirliği yaklaĢımı çerçevesinde paydaĢ
kurum ve kuruluĢların programın hazırlanmasına, yürütülmesine ve izlenmesine
katılımı, programın uygulanabilirliği ve kapsayıcılığı açısından önem arz etmektedir.
Ayrıca bu önerinin hazırlanmasında, Katılım Öncesi Yardım Aracı Fonları baĢta olmak
üzere çeĢitli fon kaynakları ile programın pilot olarak uygulanabilirliği de mümkün
olduğunca gözetilmeye çalıĢılmıĢtır.

Türkiye Gençlik Garanti Programı Ulusal Uygulama Planı Önerisi
Türkiye ĠĢ Kurumu’nun genel yönetim ve koordinasyonundan sorumlu olduğu
bu programın amacı; eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere ulaĢılması,
bireyselleĢtirilmiĢ hizmetlerle mümkün olan en kısa zamanda bu gençlerin ihtiyaçlarına
uygun iĢgücü piyasasına iliĢkin bir teklif sunulabilmesi ve uygulamaların etkilerinin
izlenebilmesidir.
1. Erken müdahale ve gençlerin aktifleĢtirilmesi bileĢeni
1.1. Planlanan reformlar
1.1.1. Yasal çerçevenin oluşturulması: Eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençlerin iĢgücüne katılımlarının desteklenmesi, istihdam edilebilirliklerinin ve
istihdamlarının artırılması için hayata geçirilebilecek olan bu program kapsamındaki
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uygulamaların yasal dayanaklarının oluĢturulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda
çeĢitli düzeylerdeki mevzuat metinlerinde gerekli değiĢikliklerin yapılması teklif
edilerek proje tabanlı iĢbirliği yaklaĢımının, tarafları bağlayıcı kariyer planlarının, iĢ
arama destek ödeneğinin, eğitim kurumları ile iĢbirliği modelinin, ĠĢsizlik Sigortası
Fonunun çeĢitli alanlarda kullanılmasının, istihdam teĢviklerinin birleĢtirilmesinin ve
hizmet paylaĢım modellerinin yasal çerçevesinin oluĢturulması gerekmektedir.
1.1.2. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere ilişkin verilerin
oluşturulması: Uluslararası kuruluĢların çalıĢmaları da gözetilerek ulusal istatistik
üreten kurumlar ile politika geliĢtiren ve uygulayan kurumlar tarafından iĢbirliği ve
koordinasyon içerisinde eğitimde ve istihdamda yer almayan gençler konusunun
merkezi ve üst düzeyde ele alınması amaçlanmaktadır. Bu gençlere iliĢkin veriler,
karĢılaĢtırılabilir Ģekilde hesaplanarak bir gösterge olarak iĢgücü piyasası göstergelerine
dâhil edilmeli ve ulusal düzeyde izlenmesi sağlanmalıdır. Eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençlerin oranı ve bununla ilgili veriler, TÜĠK Hanehalkı ĠĢgücü AraĢtırması
çerçevesinde üretilebileceği gibi mevcut durumun ortaya konmasına yönelik özel
çalıĢmalar da gerçekleĢtirilebilir. Ancak bu noktada önemli olan, kavramın ulusal ve
politika düzeyinde ele alınabilmesidir. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere
iliĢkin verilerin, çeĢitli değiĢkenler açısından dağılımlarının ve risk faktörlerinin
belirlenebilmesinin,

politika

geliĢtirme

sürecinin

de

ilk

adımı

olacağı

değerlendirilmektedir. Ayrıca 10. Kalkınma Planının hedeflerinden biri olan “eğitimde
ve istihdamda yer almayan gençlerin sayısının azaltılması” hedefinin gerçekleĢme
durumu da böylece izlenebilecektir.
1.1.3. İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi: Politika geliĢtirme sürecinin; güncel,
güvenilir, zamanında elde edilebilen ve karĢılaĢtırılabilir verilere ve bilgilere dayanması
ve iĢgücü piyasasının izlenmesi amaçlanmaktadır. Kurumların kendi çalıĢmaları
neticesinde elde edilen iĢgücü piyasasına iliĢkin veriler, ilgili kurumlar tarafından
mevcut teknolojiler vasıtasıyla paylaĢılarak ve uyumlaĢtırılarak ortak bir veri tabanı
oluĢturulmalıdır. Bu veri tabanı, merkezi ve yerel düzeyde eğitim ve istihdam iliĢkisinin
güçlendirilmesine olanak sağlayacak verilerin yanı sıra gelecek dönemlere iliĢkin
tahminleri de üretebilmelidir. ĠĢgücü piyasası bilgi sisteminin kurulabilmesi için gerekli
insan kaynağı ve teknolojik altyapı da belirlenmelidir. Bu verilerin tek bir noktadan
eriĢilebilir olmasının politika geliĢtirme süreçlerine katkısının yanı sıra ayrıca kamuoyu
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nezdindeki güveni de artıracağı düĢünülmektedir. Türkiye ĠĢ Kurumu’nun mevzuatla
belirlenmiĢ görevlerinden olan iĢgücü piyasası verilerinin derlenerek analiz edilmesi
görevi ile stratejik plan hedefleri arasında yer alan iĢgücü piyasası bilgi sisteminin
kurulması hedefi bu tedbiri desteklemektedir.
1.1.4. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi: ĠĢgücü piyasasına zamanında ve
etkili müdahaleler gerçekleĢtirebilmesi, kamu istihdam hizmetlerine eriĢimin artırılması,
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerin iĢgücü piyasasına iliĢkin ihtiyaçlarının
belirlenebilmesi

ve

bunları

karĢılayabilecek

bireyselleĢtirilmiĢ

programların

uygulanabilmesi adına insan kaynakları, hizmet sunum modelleri, fiziki ve teknolojik
altyapı açısından Türkiye ĠĢ Kurumu’nun mevcut kapasitesi geliĢtirilmelidir. Ayrıca
iĢgücü piyasası ve gençlik alanında çalıĢan ulusal ve yerel düzeydeki kamu kurumları,
meslek birlikleri, odalar, sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluĢları da benzer Ģekilde
desteklenerek kapsamlı bir etki alanı yaratılmalıdır.
1.1.5. Veri yönetim sistemi: Türkiye ĠĢ Kurumu’nun veri yönetimi ve istatistik
üretim kapasitesinin geliĢtirilerek doğru, zamanında ve eriĢilebilir veri üretilmesi
amaçlanmaktadır. Bu veri yönetim sistemi, iĢgücü piyasası bilgi sistemi ile uyumlu
olarak iĢgücü piyasasına müdahale araçlarının etkilerinin de izlenebilmesini mümkün
kılmalıdır.
1.1.6. Proje tabanlı ortaklık ve işbirliği yaklaşımı: Ekonomik ve sosyal
politikaların kesiĢim noktası olarak istihdam, çok boyutlu ve çok taraflı bir yapıya
sahiptir. Bu nedenle eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere ulaĢma, mevcut
durumlarının tespiti, iĢgücüne katılımlarının ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması
adına merkezi ve özellikle yerel düzeyde birlikte iĢ geliĢtirme ve uygulama yaklaĢımı
benimsenmelidir. Yerel düzeydeki mevcut kurulların iĢlevselliği ve etki alanı
geliĢtirilebileceği gibi yeni kurullar da oluĢturulabilir. Ayrıca ortaklık ve iĢbirliği
yaklaĢımın geliĢtirilebilmesi adına Avrupa Sosyal Fonu ve Katılım Öncesi Yardım
Aracı Fonu uygulamalarında görüldüğü gibi gençlik alanında çalıĢan sivil toplum
kuruluĢlarının, her düzeyde eğitim kurumlarının, meslek birlikleri ve odaların,
geliĢtirecekleri projeler aracılığıyla aktif rol almaları sağlanmalıdır. Engelli ve eski
hükümlü proje desteklerinde olduğu gibi ulusal fonlar da bu amaçla kullanılabilmelidir.
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1.1.7.

İstihdam

teşviklerinin

düzenlenmesi:

Farklı

yasal

düzenlemeler

doğrultusunda uygulanan çeĢitli istihdam teĢvik uygulamaları, Türkiye ĠĢ Kurumu
hizmetleri ile ilgili olacak Ģekilde tek bir yasal düzenlemede birleĢtirilerek
sadeleĢtirilmeli, etkileri düzenli olarak izlenmeli ve ayrıca eğitimde ve istihdamda
olmayan gençlere de vurgu yapılarak bu gençler teĢvikler kapsamına alınmalıdır.
1.2. Erken müdahalede kamu istihdam kurumu uygulamaları
1.2.1. Kamu istihdam kurumu hizmetleri hakkında bilgilendirme: Gençlerin
eğitimde ve istihdamda olmama durumuna girmelerinin önlenebilmesi adına her düzey
eğitim

kurumunda

kamu

istihdam

hizmetlerine

iliĢkin

bilgilendirme

gerçekleĢtirilmelidir. Bu bilgilendirme çalıĢmaları; okul ziyaretleri veya okulların Ġl
Müdürlüklerini ziyaretleri, üniversite irtibat noktalarının self-servis hizmet alımını ve
çalıĢma hayatına iliĢkin bilgiye eriĢimi mümkün kılacak güncel teknolojik altyapı ile
donatılarak etkinleĢtirilmesi, yenilikçi ve yaygın bilgilendirme kampanyalarını içerecek
Ģeklinde gerçekleĢtirilmelidir. Kamu istihdam kurumuna kayıt olmanın faydalarına
vurgu yapılarak eğitime devam eden gençler de dâhil olmak üzere çalıĢmayan ve
eğitime devam etmeyen gençler kamu istihdam kurumuna kayıt olmaya teĢvik
edilmelidir. Ayrıca kamu istihdam kurumunun aracı olduğu bireysel baĢarı
hikâyelerinin çeĢitli yollarla özellikle gençler arasında duyurulması sağlanmalıdır.
1.2.2. Yenilikçi kariyer ve istihdam günleri: Kamu istihdam kurumu tarafından
düzenlenen kariyer ve istihdam günlerine özellikle gençleri çekebilecek yenilikçi
etkinlikler

eklenmelidir.

Kariyer

günlerinin

belirli

bir

tema

çerçevesinde

yapılandırılması, tanınmıĢ ve baĢarılı kiĢilerin bu etkinliklere katılımı, baĢarı
hikâyelerinin paylaĢılması, kısa süreli sertifika programları veya iĢgücü piyasasına
yönelik farklı atölye çalıĢmaları gerçekleĢtirilebilir. Böylece gençlere yönelik
bilgilendirmenin yanı sıra eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere ulaĢılmasına
katkı sağlanabilir.
1.2.3. Eğitim kurumları ile işbirliği: Kamu istihdam hizmetlerinin tanıtılması ve
öğrencilere yönelik bilgilendirme hizmetleri kapsamında eğitim kurumları ile
gerçekleĢtirilen iĢbirliğinin yanı sıra özellikle yükseköğretim öncesi her düzeyden
öğrencilerin yönlendirilmesini sağlayacak bir iĢbirliği modeli geliĢtirilebilir. Bu iĢbirliği
modeli, okul ile rehberlik ve araĢtırma merkezleri (RAM) arasındaki koordinasyon ve
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iĢbirliği modeli gibi okul ile kamu istihdam kurumu arasında kurulabilir. Buna göre
okulu erken terk etme riski taĢıyan, meslek veya bölüm seçimi aĢamasında sorunlar
yaĢayan, seçtiği mesleği veya bölümü değiĢtirmek isteyen, okuldan iĢ hayatına geçiĢte
zorluk yaĢaması muhtemel olan veya benzeri sorunlar yaĢayan öğrenciler, rehber
öğretmenler tarafından kamu istihdam kurumuna yönlendirilerek bu öğrencilerin
meslekler ve iĢgücü piyasası hakkında bilgi edinmesi sağlanabilir, öğrencilerin
ihtiyaçlarına göre gerekli yönlendirmeler yapılabilir veya destek faaliyetleri sunulabilir.
Böylece okuldan erken ayrılmanın önlenebilmesi adına kamu istihdam kurumunun da
etkin rol alması sağlanabilir. Bu modelde ayrıca ĠĢgücü Piyasası Bilgi Sistemi ile
uyumlu bir veri tabanı da geliĢtirilerek gerçekleĢtirilen iĢlemlerin izlenebilmesi
sağlanabilir.
1.2.4. Gençlik merkezleri ile işbirliği: Sosyal yardım faydalanıcılarının kamu
istihdam kurumlarına yönlendirilmesini sağlayan iĢbirliği modeli gibi Gençlik ve Spor
Bakanlığı’na bağlı gençlik merkezlerinden faydalanan gençlere ulaĢmayı sağlayacak
iĢbirliği modeli geliĢtirilebilir. Buna göre gençlik merkezleri bünyesinde kamu istihdam
kurumu personeli görevlendirilerek gençlere yönelik bilgilendirme yapılabilir ve
kuruma kayıtları sağlanabilir; merkez çalıĢanlarının eğitimi ile bu gençlerin kamu
istihdam kurumuna yönlendirilmeleri de sağlanabilir. Bu modelde de ĠĢgücü Piyasası
Bilgi Sistemi ile uyumlu bir veri tabanı da geliĢtirilerek gerçekleĢtirilen iĢlemlerin
izlenebilmesi sağlanabilir.
1.2.5. Çevrimiçi hizmetlerin çeşitlendirilmesi: Gençlerin yoğun internet
kullanımı dolayısıyla internet üzerinden sunulan hizmetler; gençleri özendirici, güncel,
kullanıcı dostu ve engelli gençler için eriĢilebilir olmalıdır. Sosyal medyanın yoğun
olarak kullanılarak gençlere yönelik hizmetlerin tanıtılması, danıĢmanların çevrimiçi
eriĢilebilir olması sağlanmalıdır. ÖzgeçmiĢ oluĢturmanın ötesinde interaktif, güncel,
güvenilir ve basit çevrimiçi uygulamalar yoluyla gençlerin kendi profilleri
doğrultusunda kariyer planlarını oluĢturabilmeleri, risk değerlendirmesi yapabilmeleri
ve bu bireysel profillemenin, çevrimiçi iĢ eĢleĢtirme sistemi ile uyumlu olması veya
gençleri aktif programlara veya ihtiyacına uygun farklı programlara yönlendirmesi
sağlanmalıdır.
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1.2.6. Gezici hizmet sunumu: Bireysel, coğrafi veya altyapısal sorunlar nedeniyle
kamu istihdam hizmetlerine eriĢimde zorluk çeken gençlere de ulaĢmak amacıyla gezici
hizmet araçlarının temin edilerek gerekli teknolojik imkânlarla donatılması ve
dezavantajlı bölgelere hizmet götürülmesi sağlanmalıdır.
1.2.7. Danışmanlık hizmeti ve profilleme çalışması: Gençlere eğitimden
ayrıldıktan veya iĢsiz kaldıktan sonra mümkün olan en kısa zamanda durumlarına ve
ihtiyaçlarına uygun bir teklif sunulabilmesini sağlayacak temel aracın, kamu istihdam
kurumları tarafından sunulan danıĢmanlık hizmetidir. Bu kapsamda geliĢtirilecek
profilleme

yazılımı

belirlenmesinde

ve

ve

sistemi
uygun

ile

gençlerin

ihtiyaçlarının

yönlendirilmelerin

ve

yapılmasında

eğilimlerinin
danıĢmanlar

desteklenmelidir. Kamu istihdam kurumuna baĢvuran gençlerin yaĢ, cinsiyet, eğitim
durumu, mesleki beceri düzeyi, iĢgücü piyasasına iliĢkin geçmiĢi ve sağlık durumu gibi
çeĢitli bilgileri, profilleme yazılımına iĢlenerek gencin istihdam edilebilirliğine,
dezavantajlılığına ve risk faktörlerine yönelik bir puana ulaĢılarak gencin ihtiyaç
düzeyinin sınıflandırılması sağlanmalıdır. Puan aralığı çerçevesinde gencin az, orta veya
yoğun gibi sınıflandırılan destek ihtiyacı belirlenmeli ve danıĢmanlık hizmetinin içeriği
de bu ihtiyaca göre Ģekillenmelidir. Böylece danıĢmanlık hizmetlerinde gençlerin
ihtiyaçlarına göre belirli hedef gruplara ve hizmet alanlarına odaklanma ile kaynakların
etkili tahsisine de katkı sağlanabilir.
1.2.8. Bireysel eylem ve kariyer planı: Profil puanı ve destek ihtiyacı belirlenen
gençlerin okuldan iĢ hayatına geçiĢini, iĢgücü piyasasına giriĢini, istihdam edilmesini,
mesleki eğitime yönlendirilmesini veya eğitime devam etmesini sağlayacak bireysel
eylem planı oluĢturulmalıdır. Bu eylem planı, hem gencin yapması gerekenlere hem de
kamu istihdam kurumunun desteğine iliĢkin karĢılıklı hak ve yükümlülüklerini içermeli
ve tarafları bağlayıcı olmalıdır. Bireysel eylem planları, iĢsizlik ödeneği veya aĢağıda
belirtilen iĢ arama desteği ödeneği ile de bağlantılı olmalı ve plan kapsamında teklif
edilen uygun aktif programlara katılım ve iĢ arama teĢvik edilmelidir. Ayrıca bireysel
eylem planı, gerekli görülen hallerde revize edilebilir ve gençlerin raporlamaları
vasıtasıyla uygulaması izlenebilir olmalıdır.
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1.2.9. İş arama destek ödeneği: KoĢulları sağlamadığından dolayı iĢsizlik
ödeneği alamayan ve farklı sosyal yardımlardan da yararlanmayan gençlere, karĢılıklı
hak ve yükümlülükler çerçevesinde iĢ arama destek ödemesi gerçekleĢtirilebilir. ĠĢ
arama destek ödeneği, gençleri iĢ aramadan ve aktif programlara katılmaktan
vazgeçirmeyecek

düzeyde

olmalı

ve

gençlerin,

bireysel

eylem

planındaki

sorumluluklarını yerine getirmesine bağlı olarak ödenmelidir. Böylece gençler, hem
kamu istihdam kurumuna kayıt olmaya hem de aktif olarak iĢ aramaya teĢvik edilirken
iĢ aramaya iliĢkin katlanacakları giderler de kamu istihdam kurumu tarafından
karĢılanmaktadır.
2. ĠĢgücü piyasasına giriĢin desteklenmesi ve istidamın artırılması bileĢeni
2.1. Aktif iĢgücü programları
2.1.1. Bireysel gönderme yöntemi: Gençlerin aktif iĢgücü programlarından bir
grup oluĢturarak yararlanabilmesinin yanı sıra bireysel olarak da yararlanabilmeleri
sağlanmalıdır. Bir genç, bir açık iĢe yerleĢebilmenin tüm Ģartlarını sadece birisi hariç
sağlıyorsa, örneğin iĢin belgelendirilebilen bir nitelik gerektirmesi ancak gencin buna
sahip olmaması durumunda mesleki eğitime kursuna yönlendirilerek iĢin gerektirdiği
niteliği edinmesi ve bunu belgelendirmesi sağlanabilir. Ayrıca geliĢen ve nitelikli iĢgücü
ihtiyacı bulunan sektörlere yönelik iĢgücünün bireysel gönderme yöntemiyle
yetiĢtirilmesi sağlanabilir. Bireysel gönderme ile iĢgücünü yetiĢtirilmesinde kupon
yöntemi uygulanarak iĢgücünün, kamu istihdam kurumu tarafından belirlenmiĢ olan ve
çeĢitli kriterler açısından kendisine uygun olan eğitim kurumundan faydalanması
sağlanabilir. Mevcut durumda uygulanmasında yasal bir engel bulunmayan bireysel
gönderme yöntemi, esnek, hedef grup ve sektör odaklı bir iĢgücü yetiĢtirme programı
olarak yaygınlaĢtırılmalıdır.
2.1.2. Okuldan işe geçiş desteği ve staj imkânları: Zorunlu eğitimin veya
üniversite eğitiminin son sınıfında olan öğrencilerden iĢgücü piyasasına girecek olanlara
yönelik okuldan iĢe geçiĢ desteği sunulmalıdır. ĠĢgücü piyasası, iĢler ve çalıĢma
koĢulları hakkında bilgilendirmelerin yanı sıra iĢ hayatına geçiĢi kolaylaĢtıracak teorik
ve pratik bileĢenlerden oluĢan kısa süreli eğitimler verilebilir. Ayrıca yaygın bir iĢ
deneyimi elde etme yöntemi olarak gerçekleĢtirilen staj uygulamalarında Türkiye ĠĢ
Kurumu aracılık rolünü de üstlenebilir. Bu doğrultuda açık iĢlere ve aktif iĢgücü
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piyasası programlarına iliĢkin veri tabanı gibi staj veri tabanı ve eĢleĢtirme sistemi
geliĢtirilmelidir.
2.1.3. İzlenebilir aktif işgücü piyasası programları: Mevcut durumda gençler
tarafından yoğun olarak yararlanılan iĢbaĢı eğitim programları baĢta olmak üzere aktif
iĢgücü piyasası programlarının kısa, orta ve uzun vadeli etki değerlendirmesi
gerçekleĢtirilerek programlar buna göre revize edilmeli veya yaygınlaĢtırılmalıdır.
Ayrıca belirli bir süre için sübvansiyonlu istihdamın bir çeĢidi olarak iĢbaĢı eğitim
programının, iĢe yerleĢtirmeleri azaltıcı muhtemel etkisinin önüne geçilmelidir.
2.2. GiriĢimcilik destekleri
2.2.1. Girişim danışmanlığı: Aktif iĢgücü programları kapsamında sunulan
giriĢimcilik eğitimlerinin yanı sıra kendi iĢini kuracak olan gençlere giriĢim
danıĢmanlığı hizmeti sunulmalıdır. Bir fikrin, iĢ planına dönüĢtürülmesinden iĢletmenin
kuruluĢuna kadar geçen süreçte ve iĢletmenin kuruluĢunu izleyen birkaç yılda giriĢimci
genç, doğrudan kamu istihdam kurumu tarafından ya da özel danıĢmanlık firmaları
tarafından kupon yöntemiyle desteklenebilir. Ayrıca kamu istihdam kurumu tarafından
mentorluk hizmetine aracılık edilerek yeni kurulan iĢletmenin, baĢarılı iĢletmelerle
eĢleĢtirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda mentorundan destek alması sağlanmalıdır.
GiriĢim danıĢmanlığı hizmeti, Türkiye ĠĢ Kurumu’nun mevcut insan kaynakları
kapasitesinin geliĢtirilmesi ile sunulabileceği gibi ayrıca hizmet alımı veya kupon
yöntemiyle de gerçekleĢtirilebilir.
2.2.2. Girişimcilere finansman: GiriĢim danıĢmanlığının yanı sıra finansmana
eriĢim de giriĢimciliğin önemli bir boyutunu oluĢturmaktadır. Yeni iĢletmelerin ve
iĢlerin oluĢturulması yoluyla istihdamın artırılması adına kamu istihdam kurumunun da
bu alanda aktif olması sağlanmalıdır. Engelli ve eski hükümlülere yönelik giriĢimcilik
destekleri gibi geliĢtirilecek bir yöntem çerçevesinde ĠĢsizlik Sigortası Fonundan veya
oluĢturulacak ayrı bir fondan giriĢimcilere finansal destek verilmelidir. Bu doğrultuda
giriĢimcilere, bir bölümü faizsiz geri ödemeli olarak finansal destek sunulabilir. Geri
ödenen bölüm ise giriĢimci finansman desteği fonuna sürekli bir gelir kaynağı
oluĢturarak fonunun sürekliliği sağlanabilir. Fonun, geri ödemelerle kendisine yetecek
hale gelmesine kadar gerekli olan finansman ise iĢsizlik sigortası fonundan
karĢılanabilir. Ayrıca giriĢim danıĢmanlığı ile giriĢimci finansman desteğinin birbirini
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tamamlayıcı olarak birlikte sunulması, yenilikçi ve bütüncül bir destek sisteminin
hayata geçirilmesini sağlayabilir. Bu desteklerden yararlananların belirli bir oranının
eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlerden oluĢması için gerekli tedbirler
alınabilir.
2.2.3. Kuluçka merkezlerinin desteklenmesi: Ġlgili Bakanlık ve kurumlarla
iĢbirliği halinde kuluçka merkezleri ve bunların bünyesinde kurulacak iĢletmeler çeĢitli
yollarla desteklenebilir. Bu destekler, kurulacak olan iĢletmelerin, nitelikli iĢgücü
ihtiyacının kamu istihdam kurumu tarafından karĢılanması, yeni istihdam alanları
oluĢturması koĢuluyla yeni kurulan iĢletmelere finansal destek sağlanması veya
doğrudan kuluçka merkezlerinin finansal olarak desteklenmesi Ģeklinde olabilir.
Özellikle yüksek eğitim düzeyine sahip eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin bu
iĢbirliği sisteminden yararlanmaları sağlanabilir.
2.4. Proje destekleri
2.4.1. Ulusal finansman ile proje desteği: Sivil toplum kuruluĢları, eğitim
kurumları, meslek birlikleri ve odalar, yerel yönetimler ve gençlik merkezleri gibi
kurum ve kuruluĢlar tarafından hazırlanacak ve uygulanacak projelere finansman
sağlanarak toplumun çeĢitli kesimlerinin de genç istihdamının artırılmasında rol alması
sağlanmalıdır. Bu kapsamda ĠĢsizlik Sigortası Fonu veya idari para cezaları fonu gibi
özel bir fon kaynağı ile özellikle eğitimde ve istihdamda olmayan gençlere yönelik
projeler, hayata geçirilecek hibe programları kapsamında desteklenmelidir. Kamu
istihdam kurumu da bu fonun yönetiminden, programlanmasından ve tahsisinden, hibe
programının

genel

yönetiminden,

hibe

projelerinin

değerlendirilmesinden

ve

sözleĢmelerinin imzalanmasından, izlenmesinden ve kontrolünden sorumlu olmalıdır.
2.4.2. Uluslararası finansman ile proje desteği: Avrupa Sosyal Fonu
kullanımında yaygın olarak görüldüğü gibi baĢta Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)
fonları olmak üzere uluslararası finansman kaynakları ile eğitimde ve istihdamda yer
almayan gençleri hedefleyen projeler desteklenmelidir. Kamu istihdam kurumu, bu
fonların kullanımı açısından gerekli kriterleri ve akreditasyonu sağlayarak Program
Otoritesi rolünü üstlenebileceği gibi Operasyon Faydalanıcısı rolüyle hibe programları
da geliĢtirebilir. Katılım Öncesi Yardım Aracı 2014 – 2020 dönemi Ġstihdam, Eğitim ve
Sosyal Politika Sektörel Operasyonel Programında eğitimde ve istihdamda yer almayan
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gençlere yönelik politikaların geliĢtirilmesine, bu gençlerin aktifleĢtirilmesine önemli
vurgular yapılarak sonuç göstergelerinde yer verilmektedir. Bu doğrultuda Katılım
Öncesi Yardım Fonlarının etkin kullanımıyla eğitimde ve istihdamda yer almayan
gençlere yönelik çeĢitli bileĢenlerden oluĢan operasyonlar geliĢtirilebilir.
2.5. Eğitimde ve istihdamda yer almayan gençlere yönelik belirli
hizmetlerin yerel düzeyde paylaĢılması
ĠĢgücü piyasasına entegrasyonunda ve istihdamında zorluk çekilen birkaç farklı
dezavantajlılık nedenine sahip olan gençlere yönelik bir bütün olarak sosyal ve iĢgücü
piyasasına yönelik destek hizmetleri, kamu istihdam kurumunun koordinasyonunda ve
gözetiminde sivil toplum kuruluĢları, gençlik ve sosyal çalıĢma merkezleri, üniversiteler
veya özel istihdam büroları aracılığıyla yürütülebilir. Böylece hedef gruba yönelik
belirli bir deneyim ve uzmanlık gerektiren hizmetlerin, hedef grup açısından bu
vasıflara sahip uzman kuruluĢlar tarafından sunulması sağlanabilir. Bu hizmetler ilgili
mevzuat doğrultusunda ihale edilebilir, ulusal veya yerel düzeyde uygulanabilir.
2.6. ĠĢgücünün coğrafi hareketliliğinin desteklenmesi:
Bir gencin kendisine uygun bir iĢe yerleĢmek veya ulusal meslek standartlarına
uygun belgelendirme sağlayacak bir mesleki eğitime katılmak üzere ülke içerisinde yer
değiĢtirmesi teĢvik edilmelidir. ĠĢgücünün coğrafi hareketliliğinin artırılması adına
gençlerin yer değiĢtirmeye iliĢkin maliyetleri, belirli koĢullar dâhilinde ve belirli
oranlarda desteklenebilir. Bu kapsamda taĢınma, yerleĢme giderleri karĢılanabileceği
gibi yeni yerleĢilen bölgeye, iĢe veya eğitim programına uyumun sağlanabilmesi adına
sosyal destek de sağlanabilir.
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