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Ekonominin Can Yakan Gerçeği: Genç İșsizlik

Türkiye ekonomisinin en önemli yapısal problemlerinin bașında yeterli “iș imkânı” 
olușturamaması gelmektedir. Yeni iș imkanları üretemeyen Türkiye ekonomisi, insanlarımıza 
geçimlerini temin edebilecekleri iș olanakları sağlayamamaktadır. Dolayısıyla insanlarımız 
ișsiz kalmakta ve yıllar içerisinde ișsiz insanlarımızın sayısı maalesef hızla artmaktadır. Bu 
durum 2014 yılı itibariyle kronikleșmiș ve ișsizlik problemi 2018 yılından sonra kontrolden 
çıkmıștır. Türkiye ekonomisinin geldiği son noktada; bırakın ișsiz insanların iș bulmalarını, 
artık iși olan insanlarımızın sayısı (istihdam rakamları) azalmaya bașlamıștır.

Kronikleșen ișsizlik problemini en ağır șekilde eğitimini tamamlamıș çalıșma çağına girmiș 
15-25 yaș arası genç insanlarımız yașamaktadırlar. En büyüğü 7 yașından itibaren AK Parti 
iktidarlarıyla büyüyen 15-25 yaș grubu gençlerimize ait ișsizlik rakamları ve oranları 
Grafik-1’de gösterilmektedir. 2014 yılında 858 bin olan ișsiz genç sayısı 2019 yılına 
gelindiğinde 458 bin artarak 1 milyon 316 bine yükselmiștir. Maalesef geçen bu 5 yılda 
genç ișsiz sayısında %53 artıș yașanmıștır. 2014 yılı itibariyle kronikleșen ișsizlik problemi 
2019 yılında kontrolden çıkmıștır. 2014-2018 yılları arasında 4 yılda ișsiz genç sayısı 194 
bin kiși artarken, sadece 2019 yılında bir yılda ișsiz genç sayısı 264 bin artmıștır. Yani, 
genç ișsiz sayısında 2019 yılında bir yılda geçmiș 5 yıla denk bir artıș yașanmıștır.

2014 yılında %17,9 olan genç ișsizlik oranı 2019 yılına gelindiğinde %25,4’e fırlamıștır. 
2014 yılında neredeyse her 6 gençten biri ișsizken, 2018 yılında her 5 gençten biri ve 2019 
yılında her 4 gençten biri ișsiz hale gelmiștir. 

Bu gençlerin tamamı AK Parti iktidarlarının sürekli değiștirerek sil baștan kurduğu yeni Milli 
Eğitim sisteminde eğitim alarak yetiștiler ama maalesef yine AK Parti iktidarları tarafından 
dizayn edilen yeni ekonomik yapı içerisinde ișsizlik problemini en derinden yașamak 
durumunda kaldılar. Dolayısıyla bu can yakan acı durumun tek sorumlusu uygulamıș 
olduğu yanlıș eğitim ve ekonomi politikaları nedeniyle AK Parti iktidarlarıdır. Hal 
böyleyken, AK Parti iktidarı apaçık ortada bariz yașanan bu problemi hala görmezden 
gelmekte ve umursamaz bir tavırla siyaset yapmaya devam etmektedir.

Keșke genç insanlarımızın yașadığı problemin gerçek boyutu duymak bile istemediğimiz 
bu rakamların ifade ettiği seviyede olsaydı. Maalesef AK Parti iktidarları tarafından genç 
insanlarımızın yașadığı can yakan ekonomik durumun gerçek seviyesi rakamların ve 
tanımların arkasına saklanmaktadır. Yukarıda ifade edilen ișsiz genç sayısı tanım gereği 
sadece son 4 hafta içerisinde aktif olarak iș arayan genç insanları kapsamaktadır. 
Çalıșmaya hazır, eğitimli fakat iș bulma ümidini kaybettiği için veya eğitimine, isteklerine 
veya beklentilerine uygun iș fırsatı göremediği için iș aramaktan vaz geçen gençlerimiz 
ișsiz olarak tanımlanmamaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki rakamlar “iși olmayan” gençlerin 
gerçek sayısını eksik göstermektedir.   

İșsiz gençlerin sayısına “iși olmayan” ama çalıșmaya hazır genç insanları ilave ettiğimizde 
ortaya çıkan “gerçek genç ișsizlerin” sayısı Grafik-2’de gösterilmektedir. Grafikte 
çalıșmaya hazır ama iș aramayan gençler siyah alanla gösterilmektedir. Dolayısıyla 2014 
yılında gerçek genç ișsizlerin sayısı 858 binden 649 bin daha fazla yani 1 milyon 507 bin 
kișidir. Maalesef bu rakam 2019 yılına gelindiğinde 1 milyon 843 bin kișiye yükselmiștir. 
Gerçek genç ișsizlik oranı 2014 yılında %17,9 değil %27,7 seviyesindedir. Bu oran 2019 
yılında %32,3 seviyesine ulașmıștır. Yani 2019 yılında çalıșmaya hazır her 3 gençten biri iș 
bulamamaktadır. Genç insanlarımızın yașamıș olduğu bu ağır ișsizlik problemi artık 
tahammül sınırlarını așmıștır.

Türkiye ekonomisinin can yakan ișsizlik gerçeği Türkiye siyasetinin bir numaralı gündemi 
olmalıdır. Uygulamıș olduğu yanlıș eğitim ve ekonomi politikaları nedeniyle gizlenmesi 
artık mümkün olmayan seviyelere ulașmıș ișsizlik problemini çözmek için seferberlik ilan 
ederek gece gündüz çalıșması gereken AK Parti iktidarı maalesef yanlıș politikalarında 
ısrar etmektedir. İktidar çözümün değil problemin bir parçası haline gelmiștir.   

Bugüne kadar uygulanan eğitim ve ekonomi politikaları gözden geçirilmeli ve sadece “tam 
istihdam” hedefiyle yeniden tasarlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Yani, tek hedef herkesin 
iș sahibi olmasını temin etmek olmalıdır. Üretim yapan bir alet veya materyal gibi, insanı 
bir üretim faktörü olarak gören ve dolayısıyla “insan kaynağı” olarak isimlendiren eğitim ve 
ekonomi yaklașımından acilen vazgeçilmelidir. 

Bunu yapamayan veya yapamayacağı belli olan yeni veya eski siyasi aktörlerin 
desteklenmemesi çözümün en önemli ve birinci adımı olacaktır. Herkese iș herkese aș 
söyleminden, bana iș oğluma aș uygulamasına dönen iktidarın desteklenmesi, yangına 
benzin dökmek gibi olacaktır, ișsizlik problemini daha da büyütecektir.
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Gra�ik-1: Genç İşsizlik (İşsiz sayısı bin kişi sol eksen. İşsizlik oranı sağ eksen. Kaynak: TÜİK) 
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Gra�ik-2: Gerçek Genç İşsizlik (İşsiz sayısı bin kişi sol eksen. İşsizlik oranı sağ eksen. Kaynak: TÜİK) 
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2019 yılında kontrolden çıkmıștır. 2014-2018 yılları arasında 4 yılda ișsiz genç sayısı 194 
bin kiși artarken, sadece 2019 yılında bir yılda ișsiz genç sayısı 264 bin artmıștır. Yani, 
genç ișsiz sayısında 2019 yılında bir yılda geçmiș 5 yıla denk bir artıș yașanmıștır.

2014 yılında %17,9 olan genç ișsizlik oranı 2019 yılına gelindiğinde %25,4’e fırlamıștır. 
2014 yılında neredeyse her 6 gençten biri ișsizken, 2018 yılında her 5 gençten biri ve 2019 
yılında her 4 gençten biri ișsiz hale gelmiștir. 

Bu gençlerin tamamı AK Parti iktidarlarının sürekli değiștirerek sil baștan kurduğu yeni Milli 
Eğitim sisteminde eğitim alarak yetiștiler ama maalesef yine AK Parti iktidarları tarafından 
dizayn edilen yeni ekonomik yapı içerisinde ișsizlik problemini en derinden yașamak 
durumunda kaldılar. Dolayısıyla bu can yakan acı durumun tek sorumlusu uygulamıș 
olduğu yanlıș eğitim ve ekonomi politikaları nedeniyle AK Parti iktidarlarıdır. Hal 
böyleyken, AK Parti iktidarı apaçık ortada bariz yașanan bu problemi hala görmezden 
gelmekte ve umursamaz bir tavırla siyaset yapmaya devam etmektedir.

Keșke genç insanlarımızın yașadığı problemin gerçek boyutu duymak bile istemediğimiz 
bu rakamların ifade ettiği seviyede olsaydı. Maalesef AK Parti iktidarları tarafından genç 
insanlarımızın yașadığı can yakan ekonomik durumun gerçek seviyesi rakamların ve 
tanımların arkasına saklanmaktadır. Yukarıda ifade edilen ișsiz genç sayısı tanım gereği 
sadece son 4 hafta içerisinde aktif olarak iș arayan genç insanları kapsamaktadır. 
Çalıșmaya hazır, eğitimli fakat iș bulma ümidini kaybettiği için veya eğitimine, isteklerine 
veya beklentilerine uygun iș fırsatı göremediği için iș aramaktan vaz geçen gençlerimiz 
ișsiz olarak tanımlanmamaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki rakamlar “iși olmayan” gençlerin 
gerçek sayısını eksik göstermektedir.   

İșsiz gençlerin sayısına “iși olmayan” ama çalıșmaya hazır genç insanları ilave ettiğimizde 
ortaya çıkan “gerçek genç ișsizlerin” sayısı Grafik-2’de gösterilmektedir. Grafikte 
çalıșmaya hazır ama iș aramayan gençler siyah alanla gösterilmektedir. Dolayısıyla 2014 
yılında gerçek genç ișsizlerin sayısı 858 binden 649 bin daha fazla yani 1 milyon 507 bin 
kișidir. Maalesef bu rakam 2019 yılına gelindiğinde 1 milyon 843 bin kișiye yükselmiștir. 
Gerçek genç ișsizlik oranı 2014 yılında %17,9 değil %27,7 seviyesindedir. Bu oran 2019 
yılında %32,3 seviyesine ulașmıștır. Yani 2019 yılında çalıșmaya hazır her 3 gençten biri iș 
bulamamaktadır. Genç insanlarımızın yașamıș olduğu bu ağır ișsizlik problemi artık 
tahammül sınırlarını așmıștır.

4
YENİDEN REFAH PARTİSİ EKONOMİK İŞLER BAŞKANLIĞI

Türkiye ekonomisinin can yakan ișsizlik gerçeği Türkiye siyasetinin bir numaralı gündemi 
olmalıdır. Uygulamıș olduğu yanlıș eğitim ve ekonomi politikaları nedeniyle gizlenmesi 
artık mümkün olmayan seviyelere ulașmıș ișsizlik problemini çözmek için seferberlik ilan 
ederek gece gündüz çalıșması gereken AK Parti iktidarı maalesef yanlıș politikalarında 
ısrar etmektedir. İktidar çözümün değil problemin bir parçası haline gelmiștir.   

Bugüne kadar uygulanan eğitim ve ekonomi politikaları gözden geçirilmeli ve sadece “tam 
istihdam” hedefiyle yeniden tasarlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Yani, tek hedef herkesin 
iș sahibi olmasını temin etmek olmalıdır. Üretim yapan bir alet veya materyal gibi, insanı 
bir üretim faktörü olarak gören ve dolayısıyla “insan kaynağı” olarak isimlendiren eğitim ve 
ekonomi yaklașımından acilen vazgeçilmelidir. 

Bunu yapamayan veya yapamayacağı belli olan yeni veya eski siyasi aktörlerin 
desteklenmemesi çözümün en önemli ve birinci adımı olacaktır. Herkese iș herkese aș 
söyleminden, bana iș oğluma aș uygulamasına dönen iktidarın desteklenmesi, yangına 
benzin dökmek gibi olacaktır, ișsizlik problemini daha da büyütecektir.

Saygılarımızla

Yeniden Refah Partisi
Ekonomik İşler Başkanlığı
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