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Gençl�k, gençl�ğ�n sorunları ve gençler�n sorunlarına yönel�k talepler�n
yüksek sesle d�le get�r�lmes� Türk�ye’de son yıllarda g�derek daha fazla yer
kaplayan b�r olgu hal�ne geld�. Gençl�ğ�n sorunları son 10 yılda Türk�ye’n�n
sosyal, ekonom�k ve özell�kle de s�yas� gündem�nde artan b�r etk�ye ve
görünüme sah�p oldu. Doğal olarak bunun sosyo-ekonom�k ve s�yas�
nedenler� var. Sosyal nedenlere bakacak olduğumuzda, Türk�ye’de eğ�t�ml�
genç nüfusun 1980’den bu yana artıyor olması başat sebeplerden b�r�.
Türk�ye’dek� ün�vers�tel� ve ün�vers�te mezunu sayısının artması gençler�n
beklent�ler�n� artırdığı g�b� bu beklent�lere uygun b�r yaşamın gerekl�l�ğ� ve
görünümü g�derek güçlend�. 

Eğ�t�mde kazanılan becer� ve kültürel/sosyal sermaye çeş�tler� doğal olarak
gençler�n bunları uygulamak �stemes�yle sonuçlandı. Türk�ye’n�n s�yas�
s�stem� �le rej�m �l�şk�ler� ve bu �k�s�n�n şek�llend�rd�ğ� ekonom�k �kl�m
gençler�n beklent� ve aks�yonlarıyla uyumlu g�tt�ğ� ya da b�rb�rler�n� çok
rahatsız etmed�kler� müddetçe gençl�k s�yasal b�r sorundan z�yade tekn�k
b�r mesele olarak sosyal b�l�mlerde kıyıda köşede kalmış b�r akadem�k konu
başlığı olarak kaldı.

Ancak son 10 yılda Türk�ye’n�n s�yasal s�stem� ve rej�m �l�şk�ler�
demokras�den uzaklaştıkça ve dahası bu s�yasal �kl�m�n şek�llend�rd�ğ�
ekonom�de �şler kötü g�tt�kçe, gençler�n beklent�ler� b�r sorun hal�n� aldı.
S�yasal s�stem�n 2017 yılında değ�şmes� �le b�rl�kte (Cumhurbaşkanlığı
Hükümet S�stem�) sadece metropollerde değ�l aynı zamanda metropol
har�c� küçük, orta ve büyük sayılab�lecek şeh�r ve yerleş�m yerler�nde
gençler, sorunlarını çözdüreb�lecekler� (s�yasal kültürde de yer�n� bulan b�r
söylemle �şler�n� hallett�reb�lecekler�!) mekan�zmaların dağılmasına şah�t
oldular. 

Yen� Hükümet S�stem� gücü tekel�ne aldıkça, 2000’l� yıllara damgasını
vuran “�kt�darın sorun çözeb�lme” ve “�ş yaratab�lme” mekan�zma ve
potans�yel� g�derek zayıfladı. Bu durum �se gençl�ğ�n beklent�ler�n�n
çözülmes� b�r yana mevcut sorunların üstüne yen� sorunlar eklenmes�ne ve
esk� sorunların da yen�lerle b�rl�kte der�nleşmes�ne neden oldu. Tam bu
noktada gençl�ğ�n kend�s�n�n Türk�ye’de g�derek s�yasallaşma potans�yel�
olan b�r sorun hal�ne gelmeye başladığını gözlemled�k. Ancak 2017 sonu
�t�bar�yle gençl�k ve gençler�n sorunları Türk�ye’de halen s�yasette ağırlıkla
seslend�r�len b�r s�yasal sorun değ�ld�. Bunun b�r sorun olarak devreye 
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g�rmes� ve gençl�ğ�n g�derek kend� k�ml�ğ�n�n toplumun kalanından farklı
olduğunu h�ssetmeye başlaması ve hatta b�lf��l kend� sorunlarından
s�yasetç�ler�, s�yasal part�ler� ya da �kt�darın kend�s�n� sorumlu tutmaya
başlaması ekonom�n�n de g�derek kötüleşt�ğ� 2018 sonrasında gerçekleşt�. 

Ekonom�k planda yaşanan Türk l�rasının değers�zleşmes�, enflasyonun
kontrol ed�lemez yüksel�ş�, �st�hdam ver�ler�n�n düşmes� ve mevcut
�st�hdamın g�derek güvences�z hale gelmes� ve hayat pahalılığı g�b�
unsurlar Türk�ye’de gençler�n hem eğ�t�mden hem küreselleşmen�n
get�rd�ğ� teknoloj�k fırsatların yarattığı beklent�lerle taban tabana zıt b�r
dünya sundu. Türk�ye’de özell�kle sosyal medya platformlarında 2018
sonrasında sıkça rastlanan hayaller & gerçekler et�ket�yle yapılan
paylaşımlar gençler�n beklent�ler� �le karşılaştıkları hayat arasındak�
çatışmayı çok net b�ç�mde göstermekte. Gençler�n büyük b�r kes�m�
yukarıda sayılan ekonom�k tablo �le buna neden olduğunu düşündükler�
s�yas� s�stem arasında g�derek daha fazla neden sonuç �l�şk�s� kurmaya ve
dolayısıyla s�yasetle �ster �stemez b�r karşıtlık �l�şk�s� kurmaya başladı. Bu
karşıtlık �l�şk�s� zaman �ç�nde sorunların çözümsüzlüğü ve der�nleşmes�yle
g�derek s�yasal n�tel�k kazandı. 

Bu tabloyu g�derek tamamlayan üçüncü b�r unsur �se s�yaset�n kend�s�
oldu. 2019 beled�ye seç�mler�nde d�llend�r�lmeye başlanan “gençl�k ve
sandık �l�şk�s�” �le gençler�n s�yasal b�r yaptırım gücünün de olduğu anlaşıldı.
Anket ş�rketler�n�n yaptığı hesaplamalara göre, Türk�ye’n�n kader seç�m�
olarak adlandırılan 2023 Haz�ran seç�mler�nde yaşları 18 �le 22 arasında
değ�şecek yaklaşık 6 m�lyon yen� kayıtlı seçmen�n �lk defa oy kullanacağı
hesaplanıyor. Bu sayı s�yas� part�ler arasında mevcut s�yas� dengey�
değ�şt�reb�lecek öneml� b�r oy rezerv� olarak görüldüğünden gençlere
yönel�k rapor, not, anal�z, söylem ve pol�t�kalara ağırlık ver�lmeye başlandı. 

Doğal olarak, gençler�n sandıktak� gücü onların sosyal ve s�yasal plandak�
koz gücünü artırmaya başladı. Bu durumun hem makro s�yasette hem de
sokakta seslend�r�l�yor olmasıyla gençler sorunlarının g�derek s�yasal b�r
yönü olduğunu ve dahası kend�ler�n�n talepler�n�n Türk�ye’n�n geleceğ�yle
�lg�l� talepler olduğunu anlamaya başladılar. Bu yukarıda bahsed�len süreç
yaklaşık 10 yılda gerçekleşt� ve bu süreç �çer�s�nde gençler�n beklent�ler�n�n
oluşmasından, bu beklent�ler� karşılayamayan ve �çeremeyen b�r s�yasal
s�steme, oradan da s�yas� part�ler üzer�ndek� sandık gücünü keşfeden
gençlere doğru s�yasallaşan b�r ç�zg� görüyoruz. Ancak bu s�yasallaşma
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henüz b�r part� bünyes�nde kurumsallaşmış değ�l. Gençl�k o yüzden bugün
Türk�ye’de mevcut hal�yle s�yasal b�r sorun hal�n� almış ve bu konuda
çözümler üretecek s�yasal tems�lc�ler�n� beklemekted�r. Bu konuyla �lg�l�
öner�lere geçmeden önce Türk�ye’de gençl�ğ�n temel olarak hang�
gruplardan oluştuğu ve bu grupların ortaklaşan dertler� tartışılacaktır. Daha
sonra bu konuyla �lg�l� nasıl b�r gençl�k pol�t�kası stratej�s� �zlenmel�
öner�ler�nde bulunulacaktır. 

Gençliğin sorunları ve beklentileri neler?

Gençl�k kavramı kolaylıkla kullanılsa da kend� bünyes�nde pek çok farklı
k�ml�ğ� ve toplumsal b�leşen� barındırıyor. Dolayısıyla, gençl�k yaş d�l�m�
üzer�nden �fade ed�ld�ğ�nde homojen ama �çerd�ğ� unsurlar bakımından
son derece heterojen b�r çatı k�ml�k olarak ortaya çıkıyor. Gençl�ğ�n ne
zaman başlayıp b�tt�ğ�yle �lg�l� üzer�nde uzlaşılmış evrensel b�r kr�ter yok.
Ancak y�ne de heterojen grupların ve bu akışkanlığın ortaklaşan sorunları
ve beklent�ler� bulunuyor. Türk�ye’de gençl�ğ�n s�yasallaşması �se �çerd�ğ�
farklı k�ml�kler�n talepler�yle ve bunları öne çıkarmasıyla değ�l d�ğer alt
gruplarla kurduğu ortaklık üzer�nden gerçekleş�yor. Her grubun en büyük
avantajı bu durumda çatı k�ml�k olarak gençl�k altında b�rleşmes� ve bu
çatının sah�p olduğu sandık ve s�yasal yaptırım gücüdür.

Türk�ye’de bu heterojen gruplar arasında �lk olarak akla gelen ve kamuoyu
nezd�nde de d�kkat çekeb�lm�ş olan ve sosyo-ekonom�k sınıflandırmaya
uygun olarak başlıcaları şunlardır: Ne eğ�t�mde ne �st�hdamda yer alan
gençler, genç �şs�zler, çalışan yoksullar. Ancak b�r de y�ne kamuoyu
nezd�nde d�kkat çekmey� başarmış ama sosyo-ekonom�k ya da meslek�
statüsüyle değ�l de s�yas� yelpazedek� yerler� �t�bar�yle ağırlık oluşturan
gruplar var. Muhafazakâr gençler, m�ll�yetç� gençler, Atatürkçü gençler g�b�.
Tab� b�r de toplumsal c�ns�yet yönüyle anılan gruplar bulunmakta: Genç
kadınlar lgbt-� gençler g�b�. S�yas� ya da toplumsal c�ns�yet k�ml�kler�
yönüyle öne çıkan gruplar ve s�yaset arasındak� temas daha zayıfken,
ekonom�k talepler� �le s�yas� s�stem arasında bağ kuran genç gruplarının
s�yasette gençl�k algılanışı üzer�nde daha büyük etk�s� olduğunu görüyoruz.
S�yasetç�ler, gençl�ğe ya da gençlere referans ver�rken özel b�r k�ml�k
grubunu ya da s�yas� görüşe sah�p olanları değ�l daha çok bütün bu grupları
ortak kesen yoksulluk, güvences�zl�k, geleceks�zl�k g�b� sosyo-ekonom�k
temalar üzer�nden yol alıyorlar. Türk�ye’de s�yasal b�r kavram ve sorun
olarak gençl�ğe en büyük güç �se bu noktadan gel�yor. Dolayısıyla pol�t�k 
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stratej� ve pol�t�ka önlemler� gel�şt�r�rken bu b�lg�n�n öneml� olduğu gözden
kaçırılmamalı. 

Tüm bu sosyo-ekonom�k, s�yasal ve toplumsal c�ns�yet alt kırılımlarını ortak
kesen �k� temel eğ�l�m bulunmakta. Bunlardan �lk� yukarıda da bel�rt�ld�ğ�
üzere, Türk�ye’dek� s�yasal s�stem ve rej�m �l�şk�ler�n�n 2017 ve sonrasında
�zled�ğ� g�d�şat. Cumhurbaşkanlığı Hükümet S�stem� altında
çerçevelend�r�len yen� s�stem gençler�n sorunlarını çözeb�lme kapas�tes�n�
ya da b�r�n�n onlar adına bunu yapab�lmes� �ht�mal�n� ortadan kaldırmış
durumda. 

G�derek otor�terleşen s�stem altında, gençler�n en büyük sorunlarından b�r�
gençler�n yeter�nce saygı görmed�kler�n� düşünmeler�d�r. Hem sahada
yapılan gözlemler hem de gençlerle �lg�l� yürütülen çalışmalar gençler�n
�şyerler�, l�se, ün�vers�te, a�le ve s�yaset dah�l tüm bu mekân ve kurumlarda
yeterl� saygıyı görmed�kler�ne �şaret etmekted�r. 

Özell�kle genç �şs�zler ve ne eğ�t�mde ne �st�hdamda yer alan gençler
arasında ün�vers�telerden aldıkları d�plomaların b�r �şe yaramadığı algısı
onlarda R�chard Sennett’�n dey�m�yle b�r “�şe yaramazlık kâbusu” meydana
get�rmekted�r. Bu ağır h�ss�yat karşısında çıkış arayan gençler�n en büyük
umudu �se s�yaset değ�l öncel�kle a�le kurumu ve yakın akrabalar
olmaktadır. Ancak ekonom�k kr�z�n ağırlaşmasıyla a�le kurumunun da
gençlere verd�ğ� destekte b�r düşüş olduğu ya da olacağı tahm�n ed�leb�l�r. 

Gençler�n öneml� b�r kes�m� kend�ler�ne yeterl� fırsat sunulmadığını da
düşünmekte. Fırsat eş�ts�zl�ğ� sosyo-ekonom�k kırılımlara göre değ�şse de
özell�kle daha yoksul gençler arasında fırsat meseles�n�n vurgulandığını
gözleml�yoruz. Bu konuda b�r önlem alınmazsa haksızlık ve adalets�zl�k
algısının toplum ve ulus olma �dealler�ne yara verd�ğ� görüleb�l�r. 

B�r başka mesele �se s�yasetç�ler tarafından çokça d�llend�r�len kamu
kadrolarında l�yakat sorunsalı. Özell�kle muhalefet part�ler� son yıllarda
kamuya alımlardak� haksızlık ve adalets�zl�klerden bahsetmekte hatta çoğu
zaman yaşanan haksızlıkları belgeler�yle ortaya koymaktadır. Sosyal medya
platformlarında �nf�ale sebep olan bu olayların ardından, h�çb�r hukuk�
soruşturma ve kovuşturmaya g�d�lmemes�, sorumlulara kamuoyunu tesk�n
ed�c� sah�c� b�r ceza� yaptırım uygulanmaması başta kamuoyu olmak üzere
gençl�ğ�n büyük b�r kısmında kapanmaz yaralara ve haksızlık duygusuna
sebep olmaktadır. 
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Özell�kle ekonom�k kr�z der�nleş�rken, özel sektörün güvences�zl�ğ� ve
dahası buradak� �st�hdam olanaklarının g�derek kısılması söz konusuyken,
kamuda çalışmak gençler �ç�n dün olduğu g�b� bugün de halen öneml� b�r
�st�hdam ve güvence kaynağıdır. Ancak bu �st�hdam kapısının, yen� rej�m�n
yarattığı �l�şk�ler net�ces�nde sadece Cumhur İtt�fakı b�leşenler�n�n yakın
ağlarına ayrılması ya da ya da bu algının toplumda hâk�m olması kamuda
�st�hdam ve güvence kapısını gençlere kapatmaktadır. Dahası 15 Temmuz
Darbe G�r�ş�m� sonrasında çıkartılan KHK’lar �le atılan yüz b�n�n üstündek�
personel�n ardından, kamusal �st�hdamda güvence de sorgulanmaktadır.
Ayrıca kamusal �st�hdamda sadakat sorunsalı da en az l�yakat sorunsalı
kadar öneml� hale gelm�şt�r. Devlette çalışmanın sadakat�n�n b�r part�ye,
l�dere m� yoksa devlet kurumunun kend�s�ne m� olduğu tartışmalarının da
ulusal dayanışma ve gençl�k algısı üzer�nde yaralayıcı etk�ler�
bulunmaktadır.

Kamusal seçenek har�c�nde gençler�n özel sektöre yönelmes� ve burada �ş
bulab�l�rse çalışması durumunda �se çalışan yoksullar kavramının devreye
g�rd�ğ� görülmekted�r. Var olan �st�hdamdak� ücretl�ler�n yarıya yakınının
asgar� ücretle çalışması, tüm ücretl�ler�n yaklaşık yüzde 85’l�k b�r kes�m�n�n
�se asgar� ücretten çok az yüksek ücret alıyor oluşu mevcut gel�r�n gençler
başta olmak üzere çalışanlara yetmemes� durumunu get�rmekted�r. Dahası
önlenemez hayat pahalılığı �le b�rleşt�ğ�nde özell�kle gençler arasında
karşımıza büyük b�r çalışan yoksullar k�tles� çıkmaktadır. Ayrıca,
ün�vers�teden yen� mezun olan gençler arasında rekabet g�derek artarken,
aynı oranda �st�hdam yaratılamaması, gençler�n �ş p�yasasında özell�kle �şe
g�recekler� f�rmalar nezd�nde pazarlık payını azaltmaktadır. Bu durum
gençler�n �lk �ş tuzağı olarak adlandırab�leceğ�m�z b�r durumla
karşılaşmasına neden olmaktadır. Mevcut rekabet ve ekonom�k �kl�mde b�r
�şe hemen yerleşmes� gerekt�ğ�n� düşünen ve pazarlık payı az olan genç, �ş
p�yasasındak� herhang� b�r �ş� kolaylıkla kabul edeb�lmekte ama bu �ş� kabul
etmes�n�n bedeller�n� ömrünün sonuna kadar yaşayab�lmekted�r. 

Ayrıca �şyerler�ndek� h�yerarş�k �ş modeller�n�n gençler üzer�nde büyük
tes�rler� bulunmaktadır. P�ram�dal b�r yetk� h�yerarş�s�n�n bulunduğu
noktada yen� �şe başlayanların �ş yerler�nde toplu b�r şek�lde hakkını
arayamaması ve bunun karşısında tehd�t ya da tac�zlerle karşılaşması
gençler� end�şe ve korku �le dolu b�r �ş yaşamına �tmekted�r. 

Bunların har�c�nde, gençler�n ortaklaşan dertler�nden b�r d�ğer� de kend�
yaşam tarzlarına �kt�darın ya da bazı a�le üyeler�n�n saygı duymaması 
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durumudur. Özell�kle son dönemde g�derek artan fest�val �ptaller� ya da
kamusal alanda gençler�n hayatlarına dışarıdan müdahale gençler özel�nde
saygısızlık olarak değerlend�r�lmekted�r.

Sosyal, s�yas� ve ekonom�k olarak temel dertler�n bunlarla
sınırlanamayacağı ve çok daha uzun ve der�nleşt�r�lm�ş çalışmalarda d�le
get�r�lmes� gerekt�ğ� açıktır. Ancak sonuç olarak tüm bu dertler ve süreç,
gençlerde hem b�reysel hem de toplumsal olarak b�r geleceks�zl�k
h�ss�yatını körüklem�şt�r. Kend� b�reysel kaderler�n� ülken�n kader�nden ayrı
görmeyen gençler o yüzden bugün fırsat ver�ld�ğ� anda yurtdışına ama
özell�kle gel�şm�ş batı ve kuzey ülkeler�ne göç etmey� talep ya da hayal
etmekted�rler. Yed�tepe Ün�vers�tes� ve MAK araştırmanın 2020 yılında
yaptığı araştırmaya göre yaşları 18-29 arasında değ�şen gençler�n yüzde
76’sı fırsatı olsa yurtdışına g�tmey� �sted�kler�n� bel�rtm�şt�r.

Dahası bunu gerçekleşt�renler�n sayısının da gün geçt�kçe arttığını
görmektey�z. Mevcut ekonom�k buhran �le gençlere s�yas� çözüm yollarını
kapatan b�r s�stem arasında sıkışan gençler�n, bu �kl�mden kaçmayı �lk
hedef olarak koymasının son derece doğal olduğu düşünüleb�l�r. Ancak
tüm bu perspekt�fe karşı, Türk�ye s�yaset�n�n ama özell�kle de s�yasal
part�ler�n hem seç�me g�derken hem de seç�m sonrasında �nşa etmes�
gereken b�r pol�t�k program ve önlemler bütünü bulunduğunun altını
ç�zmek gerek�yor. Bu yapılırsa hem seç�m sürec�nde hem de seç�m
sonrasında gençl�ğ�n Türk�ye’de öneml� kazanımları olab�lecekt�r. 

Politika Önerileri

S�yasal part�ler�n �lk olarak d�kkat etmes� gereken unsur gençl�ğ�n
sorunlarının temel olarak sosyo-ekonom�k olduğunu anlamaktan geç�yor.
Farklı k�ml�k gruplarına göre değ�şeb�lecek ve �st�krarsız b�r ana hattan
z�yade gençl�ğ�n sorunları s�yasal ve ekonom�k güvences�zleşme
(prekaryalaşma) temel�nde değerlend�r�lmel� ve çözümler de buna uygun
şek�lde gelmel�d�r. Gençl�ğ�n sorunlarının ve çözümler�n�n ekonom�k
pol�t�kalardan ve sosyal pol�t�kalardan ve hatta çalışma �l�şk�ler�nden
bağımsız olduğu düşünülmemel�. O yüzden, öncel�kle s�yasal part�ler�n
çalışma, sosyal pol�t�ka, ekonom� ve gençl�kten sorumlu genel başkan
yardımcıları arasında kurulması gereken kom�syonlarda bu konunun
gündeme get�r�lerek yapılacakların bel�rlenmes� gerekmekted�r. Bu tür
kom�syonları gençl�kten sorumlu s�yasal tems�lc�ler�n koord�ne etmes�
ortaya çıkacak pol�t�kaların gençl�k ağırlıklı olmasını sağlayacaktır. S�yas� 

[���]
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part�ler�n akıllı uygulamalar aracılığıyla kend� tabanlarına �l/�lçe bazında
seslenmes� ve gençlerle onların yereldek� problemler�n� konuşab�lecekler�
haftalık toplantılar düzenlemes� gerek�yor. Burada hem çevr�m�ç� hem de
yüz yüze �k� sürec�n �şlemes� gerek�yor. Onl�ne görüşme ve akıllı
uygulamalar aracılığıyla yapılab�lecek aks�yonlar toplumsal hacm�
artırırken, yüz yüze yapılan görüşmeler �sten�len der�nleşmey� sağlayacaktır.

Bu toplantılarda �lk olarak gençler�n d�nlenmes� gerekmekted�r.
D�nlemen�n de b�r örgütlenme b�ç�m� olduğu düşünülürse gençler�n
problemler�n� düzenl� olarak aktarmaları ve bunun düzenl� olarak �zlenmes�
gençlere b�r k�ml�klenme şansı yaratacaktır. En öneml� unsurlardan b�r� �se
s�yasal part�ler nezd�nde, bu �ş� yürütecek kadroların n�tel�kl� ve gençlerle
çalışmaya uygun k�ş�ler arasından seç�lmes� ya da eğ�t�lmes�d�r. 

Part�ler�n özell�kle pol�t�ka oluşturma süreçler�nde bu toplantılardan ve
ortaya çıkan met�nlerden faydalanması gerekmekted�r. 

Pol�t�ka öner�s� �çer�ğ� olaraksa �lk aşamada gençler�n toplumsal olarak
güçlend�r�lmes�ne yönel�k hamleler�n yapılması gerekmekted�r. Bu �se
yukarıda bel�rt�ld�ğ� üzere sadece gençl�kten sorumlu s�yas� tems�lc�ler�n
değ�l aynı zamanda ekonom�, sosyal pol�t�ka ve çalışma �l�şk�ler�
kapsamında sorumlu s�yas�ler�n de rol alması gereken b�r süreçt�r. 

Gençler�n güçlenmes� �ç�n çalışma �l�şk�ler� mevzuatında çalışanı
güçlend�ren ve onun kurum �ç�nde ses oluşturmasına yargısal olarak �mkân
tanıyan değ�ş�kl�kler�n yapılması gerekmekted�r. Bu kuralı �hlal edenlere �se
yüklü ceza� yaptırımların uygulanması kuralının get�r�lmes� gerekmekted�r. 

Buna ek olarak, Türk�ye ekonom� model�n�n ve b�leşenler�n�n d�j�tal
dönüşüm tren�n� kaçırmayarak bu döneme uygun altyapı yatırımlarını
süratle yapması ve yet�şk�n �şgücünü kaçırmamak �ç�n ş�rketler ve çalışanlar
nezd�nde ücret & bonus teşv�k�nde bulunması gerekmekted�r. 

Türk�ye’n�n ayrıca gençler�n gücünü artırab�lmes� adına bel�rlenen
sektörlerde tam �st�hdam stratej�s� �zlemel�d�r. Tam �st�hdam stratej�s�
mevcut �ş arayanlarla, �ş p�yasasındak� �ş sayısını dengelemese de aradak�
uçurumu devlet pol�t�kaları aracılığıyla m�n�m�ze etme şansını doğuracaktır.
Buradak� temel stratej� çalışan yoksulluğunu engelleyeb�lmek �ç�n
çalışanların özell�kle genç çalışanların el�n� kuvvetlend�rmekten
geçmekted�r. 
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Türk�ye’de ayrıca b�r verg� reform gerçekleşt�r�lmes� ve bu verg� reformunda
artan oranlı verg� d�zaynının sağlanması, doğrudan verg� oranının dolaylı
verg� oranından daha çok uygulanması ve bunlara ek olarak döneml�k
servet ve rant verg�ler�n�n uygulanması gerekmekted�r. Bu noktada
çalışanların verg� yükü azalacakken, yen� durumda elde ed�lecek verg� �le
gençler�n yurt ve barınma sorunu �ç�n kaynak yaratılab�lecekt�r. Buradan
elde ed�len gel�r ayrıca d�j�tal dönüşüm altyapısı �ç�n de kullanılab�l�r. Bu �se
n�tel�kl� �ş gücü yet�şt�r�lmes�ne yarayacak ve Türk�ye’n�n katma değer�
yüksek ürün �hracı potans�yel�n� artırarak küresel rekabettek� el�n�
güçlend�recekt�r. 

Türk�ye’n�n b�r an önce yurt sorununu çözmes� ve öğrenc�ler başta olmak
üzere �ht�yaç sah�pler�ne uygun yurtlar �nşa etmes� gerekmekted�r.
Ün�vers�teler�n olduğu her şeh�rde yapılacak yurtlar �ç�n kaynak aktarılması
ve 4 yıllık dönemde Türk�ye’n�n yurt sayısını ve yurtlardak� yatak sayısını
kend� öğrenc� hacm�ne uygun b�r sev�yeye çekmes� gerekmekted�r. 

18 yaşına gelm�ş ve l�sey� b�t�rm�ş (ün�vers�te eğ�t�m�ne başlayınca ya da �ş
buluncaya kadar) ve ayrıca ün�vers�tey� b�t�ren gençlere (�ş bulana kadar ve
18 aylık süreyle kısıtlanab�l�r) gel�r�ne bakılmaksızın şartsız, temel gel�r
desteğ� b�r hak olarak sunulmalıdır. Bu durum onların yalnız h�ssetmeler�n�
engelled�ğ� g�b� �ş ararken �lk �ş tuzağına düşmeden karar alab�lmeler�ne
�mkân verecekt�r.

Gel�şm�ş ülkelerde gördüğümüz üzere, güvences�z ve yoksul genç ve
yaşlılara yönel�k k�ra yardımı b�r hak olarak sosyal pol�t�ka öner� ve
met�nler�nde mutlaka yer almalıdır. 

Ün�vers�teye hazırlanan, ün�vers�tede okuyan ya da ün�vers�teden mezun
olduktan sonra �ş ya da yüksek l�sans eğ�t�mler� arayışında olan gençler�n
ücrets�z çalışma alanlarına �ht�yacı bulunmaktadır. Onların bu �ht�yaçlara
ulaşab�lmes� �ç�n �l/�lçe/semt düzeyler�nde ücrets�z �nternet h�zmet�n�n
sağlandığı çalışma ve etüt merkezler� ve ayrıca kütüphaneler açılmalıdır.

Tüm bunların altyapısı olaraksa Türk�ye’n�n s�yasal s�stem�nde
demokrat�kleşme yönünde kuvvetl� adımlar atılması, kurumların gücünün
yen�den tes�s ed�lmes� ve güçler ayrılığı �lkes�ne uygun olarak s�yas�
reformlar gerçekleşt�r�lmel�d�r. Gençler�n hayat tarzına müdahaley�
sıfırlayacak b�r s�yas� �cra makamı �le bunun gerçekleşmes�n� sağlayacak
n�tel�kl� kadroların yet�şt�r�lmes� (Yurtdışına kaybed�len gençler�n teşv�kler  
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yoluyla ger� gelmeler� ve mevcut sürece katılmaları yoluyla da bu kadroların
b�r kısmı sağlanab�l�r.) gerekmekted�r. 

Sonuç olarak, Türk�ye’de gençl�ğ�n kend� yaşlılığı dönem�nde kend�
ebeveynler�nk� g�b� ya da onlardan daha kötü b�r güvences�zl�k ve
yoksullukla karşılaşmaması �ç�n s�yas� part�lere ve onların tems�lc�ler�ne
büyük b�r görev düşmekted�r. Bunun s�v�l toplum kuruluşları, meslek
odaları, �lg�l� düşünce kuruluşları ve devlet kurumları arasında teat� ed�lmes�
ve ortaya çıkacak pol�t�kaların �ved�l�kle uygulanması gerekmekted�r. 

Alphan Telek, Istanbul Pol�t�k Araştırmalar Enst�tüsü’nün

(IstanPol) kurucularından b�r� olup hal�hazırda aynı kurumda

Kalkınma D�rektörü olarak görev yapmaktadır. Sc�ences Po

Par�s’te Centre de Recherches Internat�onales’de (CERI)

araştırmalarına devam etmekted�r. Artık Hep�m�z Prekaryayız

adlı b�r k�tabı olan Telek aynı zamanda Medyascope’da köşe

yazıları kaleme almakta ve ulusal/uluslararası medya ve basına

Türk�ye s�yaset� �le �lg�l� görüş vermekted�r.  

[�] https://www.un.org/en/global-�ssues/youth
[��] https://www.d�ken.com.tr/turk�yede-ucretl�ler�n-yar�ya-yak�n�-asgar�ye-cal�s�yor/
[���] https://www.cumhur�yet.com.tr/haber/arast�rmada-carp�c�-sonuc-gencler-turk�yeye-�nanc�n�-kaybed�yor-1762964
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