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Gençlerin geleceğe ilişkin ciddi sorunları
ve beklentileri var.
SODEV tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan “Türkiye’nin Gençliği Araştırması
Raporu”na göre, ülkemizde;
15-24 yaş arası nüfusun % 25,7’si ne eğitimde, ne istihdamda.
15-24 yaş arası üniversite mezunu gençler arasında ise, ne eğitimde ne de işte olanların oranı
%33,3.
Rapora göre, Mesleki ve teknik lise mezunu gençlerin (15-24 yaş) % 31,5’i ne eğitimde, ne
istihdamda!
Benzer şekilde, Yükseköğretim mezunu gençlerin (15-24 yaş) % 34,9’u ne eğitimde, ne
istihdamda!
Bu oranlar aynı yaş grubundaki kadınlarda çok daha yüksek.
15-24 yaş grubundaki mesleki ve teknik lise mezunu kadınların % 39,6’sı, yüksek eğitim
mezunu kadınların ise % 38,1’i, şu anda ne bir eğitim alabiliyor, ne de ücretli bir işte
çalışabiliyor.
Araştırmaya göre, gençler arasında işsizlik oranı %25,4.
Yani, her 4 gençten birisi işsiz.
Genç kadınlarda işsizlik oranı 2018 yılında %25,3 iken, 2019 yılında %30,6 ‘a yükseldi.
15-24 yaş arası tarım dışı nüfusta işsizlik oranı ise %26,8.
Gençlerde istihdam oranı ise 2019 yılında %33,1 oldu.
Bu oran genç erkeklerde %43,4, genç kadınlarda %22,6.
İstihdam edilen gençlerin %17,7'si tarım, %28,2'si sanayi, %54,1'i hizmet sektöründe
çalışıyor.
Çalışan gençlerin yarısından fazlası hizmet sektöründe istihdam ediliyor.
OECD ülkeleri arasında, devletin eğitim kurumlarına öğrenci başına en az harcama yaptığı
ülke Türkiye.
İlkokuldan üniversiteye kadarki dönemde öğrenci başına kamu harcamasında Türkiye OECD
ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor.
Gençler sorunların önem sıralamasında “özgürlükleri” en öne koymuşlar.
Gençlerin %68,3’ü “düşüncelerini özgürce ifade edebilmeyi” birincil öncelik, %52’si ise
başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini önemsiyor.
Bilim, kültür ve sanata daha az öncelik veriyorlar.
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Raporun başka bir çarpıcı verisi ise, gençlerin %62.5’i imkânı olsa yurtdışında yaşamak
istiyor.
Bu durum gençlerin ülke geleceğine olan inançlarının azaldığını gösteriyor.
Nitekim, Türkiye’den yurtdışına göç edenlerin %47’si gençler.
Araştırmada, gençlerin %40,8’i Türkiye’deki üniversitelerin iş bulmak için yeterli donanımı
sağladığını düşünmüyor.
Gençlerin %72.2’si yüksek maaş vereceği söylenen Suudi Arabistan ve % 64.3’ü Kuzey Kore
yerine, bu maaşın yarısı kadarını verecek İsviçre’yi tercih etmekte.
Rapordaki bütün bu veriler son derece alarm verici.
Gençlerin geleceğe ilişkin ciddi sorunları ve beklentileri var.
Yapılan reformlar, art arda açıklanan ekonomik paketler, ülkeyi uçuracağı iddia edilen yeni
hükümet sistemi, hiç biri gençlerimize çare olmamış.
En verimli olacakları yaşlarında gençler çalışacakları, üretime katkıda bulunacakları bir iş
bulamamaktadır. Bu kabul edilebilir değildir.
Gençlere iş imkânı yaratacak yatırımların önünü açalım.
Girişimci olarak kendi işlerini kuracakları atmosferi yaratalım.
Bu gençlik bizim, onlara güvenelim ve sahip çıkalım.
Gençlerin geleceği nasıl baktıklarını anlayalım ve taleplerine çözüm bulalım.
Gençlerimizin kendilerini geliştirmesine ve bu ülke için çabalarına destek verip, onların
beyine göçüne kurban olmasının önüne geçelim.
Hükümet yetkililerinin TV ve gazetelerde yer alan açıklamalarına bakarsanız, ülkemiz hızla
büyüyor, enflasyon düşüyor, ekonomi uçuşa geçiyor. Oysaki her geçen yıl daha çok sayıda
gencimiz işsiz kalıyor, evinde oturmak zorunda kalıyor, giderek fakirleşiyor ve yurt dışında
yaşamak istiyor.
Ülkeyi yönetenler, ilgili Bakanlıklar, kurumlar ve YÖK, konuyu bütünlüklü bir bakış açısıyla
ele alarak, geleceğin nitelikli insanı gençlerimiz için yaşanılabilir ve çalışılabilir bir ortam
yaratmak ve onları kendi yurdumuzda tutmak için kapsamlı bir plan geliştirmek zorundadır.
Atatürk diyor ki:
● Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve
sürdürecek sizlersiniz.
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