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Dünya genelinde önemli say da genç, i sizlik, eksik istihdam, dü ük ücret ve dü ük verimli
i ler ile kar kar yad r. Bu durum gençlerin potansiyellerini ortaya koymalar n engellemektedir.
Buna ba$l olarak gençlerin gelecekte i gücü piyasas nda ya ad klar sorunlar n devam edece$ini
göstermektedir. Genç i sizli$i son y llarda iktisat yaz n nda dikkat çekmeye ba layan önemli bir
sorun olarak kar m za ç kmaktad r. Bu sorunun çözümünde çe itli ülkelerin farkl tecrübeleri ve
farkl çözüm yollar olmu tur. Bu çal ma Türkiye’de genç i sizli$inin boyutlar n ortaya koymay ve
e$itim, ekonomik büyüme ve genç i sizli$i aras ndaki ili kiyi (1988-2008) dönemi için ekonometrik
olarak test etmeyi amaçlamaktad r.

Ekonomik büyüme, e$itim ve i sizlik üçleminde, e$itim ve büyüme ili kisi pozitif yönlü
ç km t r. Genç i sizli$i ve büyüme ili kisi anlaml de$ildir. Bu durum, büyümenin tek ba na i sizli$i
aç klayabilmesinin mümkün olmamas ile aç klanabilir. Bu noktada e$itim de$i kenleri analize dahil
edilmi tir. Bu da söz konusu verilerin temin edilebildi$i dönemde genç i siz olarak de$erlendirilen
nüfus ile yüksek e$itim alm olan ayn ya grubunun ayn gruplar olmad $ n ortaya koymaktad r.
Bir ba ka deyi le Türkiye’de genç i siz olarak de$erlendirilen kesim büyük oranda yüksek ö$renim
almam olan gençler aras ndan ç kmaktad r.
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The Relationship Between Youth Unemployment, Education and
Growth Relationship In Turkey (1988-2008)
Abstract
A lot of young people face with the problems of unemployment, underemployment,
low wages and low productive jobs in the world. This situation averts the young people to betray
their potentials. Thus, this shows that the problems and collusion of labor market will continue in
the future. Youth unemployment
is a highlighting topic in economics literature nowadays.
Different countries have different experiences and different solutions to this problem. This study
aims, showing the
position of youth unemployment in Turkey and to measure the relation
between the economic growth and youth unemployment econometrically.
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1.G R
Genç i sizli$i son y llarda ya grubu itibar yla kendisine özgü ve i gücü piyasas n n
yap s na ba$l çe itli nedenleri ile, gerek ülkemizde gerekse di$er ülkelerde ya anan
i sizlik oran n n daha üzerinde dikkat çekici olarak s k nt yaratmaktad r. ktisat
literatüründe ekonomik büyüme ve i sizlik aras ndaki ili ki incelenirken, konunun genç
i sizli$i boyutu önem ta maktad r. Küreselle en ve geli en ülke ekonomilerine
bak ld $ nda, genç i sizlik oranlar n n artt $ dikkati çekmektedir. Türkiye son 10 y lda
büyüme hedeflerini, yabanc sermayeye, dolay s yla ithalata dayal yat r mlara ve
tüketime ba$lam t r. thalata ve d kayna$a dayal büyümenin a$ rl kl olmas , kambiyo
rejimi ile birlikte yabanc sermaye mevzuat n n da serbestle tirilmesiyle, d kaynaklar,
sabit sermaye yat r mlar ve üretim yerine, k sa vadeli portföy yat r mlar na yönelerek
“s cak para” halini alm t r. Buna ba$l olarak k sa vadeli yabanc sermaye giri ine ba$l
olarak büyüme ile istihdam aras ndaki nedensellik ili kisi giderek ortadan kalkm t r.
Özellikle 90’l y llarda, yat r m olanaklar n n tükenmesine, h zl nüfus art , k rsal
kesimden kentlere göç, verimlilik art lar , i gücü piyasas ndaki yap sal kat l klar gibi
etkenler eklenince, ekonomik büyümenin istihdam yaratma kapasitesi güçsüzle mi tir. Bu
yönü ile büyüme ve i sizlik aras ndaki ili kinin nedensellik yönü zay flam t r.

2. Literatür Özeti
Genç i sizli$i konusu günümüz toplumlar n n ya ad $ istihdam sorunlar n n farkl
bir boyutunu ortaya koymaktad r. Geli mi toplumlarda i sizlik, insanlar üretken durumda
iken, ortaya ç kan bir teknolojik de$i im veya ekonomik faktör nedeniyle i lerini
kaybetmelerinden kaynaklanmaktad r. Geli mekte olan toplumlarda ise, i sizlik, fakirlik,
üretken olmayan i ve gelir payla t ran istihdam biçimleri olarak ortaya koymaktad r.
Dolay s yla geli mekte olan ülkeler, henüz sanayi toplumuna dönü emeden, bilgi ça$ n n
çok yönlü sorunlar n ya amaktad rlar. Dolay s yla bu ülkeler gelir yaratmak yerine gelir
payla t ran ve üretken olmayan bir sisteme mahkum olmaktad rlar (Uyan k,2006:2).
Literatürde, büyümenin istihdam üzerindeki etkisi daha çok Okun Yasas ile
aç klanmaktad r. Okun Yasas nda (1970), reel büyüme oran ndaki de$i me ile i sizlik
oran aras ndaki ili ki, BUt =-1/k BlnGDPt formülü ile aç klanmakta, formüldeki k: Okun
katsay s n ifade etmektedir. Okun bu katsay y ABD için k=3 olarak hesaplam t r. Bu
formül yard m yla “i sizlik e$risi” yani i sizli$i azaltmak için gerekli olan reel büyüme
oran hesaplanabilmektedir (Döpke,2001:6). ABD’de de, son y llardaki verimlilik
art ndan dolay , ekonomik büyümenin istihdam yaratma etkisinin s n rl kald $
dolay s yla, yeni i imkanlar yaratman n tek yolunun ekonomik büyüme olmad $ ileri
sürülmektedir (Bluestone,2003:1).
sizlik, yap sal ve kronik bir olgu olmaya ba lad $ nda, onun uzun dönemli
ekonomik büyüme potansiyeli üzerindeki etkisi negatif olmaktad r (Kim-Chang,2005:75).
sizlik ve büyümeye ili kin çal malar 1990’lardan günümüze artmaktad r. Brecher vd.
(2002), büyüme i sizlik ili kisini etkili bir ücret modeli çerçevesinde ara t rm t r.
Brauninger ve Pannenberg (2002), Solow tipi bir model ile bir ülkenin i sizlik düzeyinin
uzun dönemli büyüme oran n etkileyip etkilemedi$ini ara t rm lar ve i sizlikteki bir
art n uzun dönemli büyümeyi dü ürdü$ü sonucuna ula m lard r. Bu konuda Türkiye için
uygulamal çal malarda ise, Y lmaz (2005), iki de$i ken aras ndaki ili kiyi standart
Granger nedensellik testi ve son tahmin hata kriteri (FPE) ile belirlemeye çal m ve
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i sizlik oran ndan büyüme oran na do$ru tek yönlü bir nedensellik oldu$u sonucuna
ula m t r. Bunun yan s ra K z lgöl (2006) çal mas nda, büyüme ve i sizlik oranlar
aras nda tek bir uzun dönem veya denge ili kisi oldu$u ve nedenselli$in i sizlik oran ndan
büyüme oran na do$ru oldu$u sonucuna ula m t r.
Neoklasikler,temelde her arz n kendi talebini yaratt $ n savunan Say Yasas na
ba$l kalm lard r. Onlar n i gücü piyasas analizi, bir k smi denge analizi çerçevesindedir.
Bu k smi uyarlama mekanizmas yakla m , klasik dikotomi diye bilinen i gücü
piyasalar n n para piyasalar ndan ba$ ms z oldu$u varsay m na dayanmaktad r.
Dolay s yla i sizlik sorunu, çözümü ücretlerin dü mesi ile sonuçlanacak bir dengesizlikten
kaynaklanmaktad r. Neoklasik yakla m bu yönü ile 1930’larda ya anan depresyonu
aç klamakta yetersiz kalm t r. Bunun yan s ra, neoklasik teoriye göre, verimlili$in
artmas n n halihaz rdaki i leri azaltaca$ na dair olan yayg n kan günümüze kadar devam
etmi tir. Kamuoyunda genel bir yanl anla lma, ç kt büyümelerinin yüksek kapasite
kullan m ndan
m
yoksa
ekonomik büyümeden mi
kaynakland $
konusuna
odaklanmaktad r. Ücretlerin dü mesi ve istihdam n artmas , uyarlanma sürecinde ç kt n n
da büyümesine yol açacakt r. Ç kt büyümesi sermaye stokundaki büyümenin gecikmesi
ile peki tirilmi olacakt r. Çünkü sermayenin getirisi artt $ takdirde yat r mlar daha karl
hale gelecektir. Bu da i gücü verimlili$inde art lara ve i gücü talebinde art lara yol
açacakt r.
gücü talebi e$risi kademe kademe sa$a do$ru kayacakt r. Bu uyarlanma
süreci sermayenin getirisi orijinal düzeyine dönünceye kadar devam edecektir. Sermaye
stokundaki art n anlam , i gücü piyasas ndaki yap lanman n reel ücretleri uzun dönemde
k sa döneme oranla daha az dü ürece$ini göstermektedir (Bean,1998).
Neoklasiklere Keynes’in kar
ata$ temelde Say Yasas ’na olan ele tirileri ile
ortaya ç km t r. Keynes’e göre, i sizlik, mal ve hizmetlere olan efektif talep
yetersizli$inden kaynaklanmaktad r. Sermayenin marjinal verimlili$indeki azalma
yat r mlar n da ani olarak dü mesine neden olmakta ve dolay s yla i sizli$e yol
açmaktad r. Bu dalgalanman n temel kayna$ , gelecekteki karl l $a ili kin giri imsel
beklentilerdeki belirsizliktir. Yat r mlardaki dü menin ba lang ç etkisi, çarpan n da yan
etkisiyle ekonominin spiral
eklinde resesyonlara girmesine neden olmaktad r.
Ekonominin tam istihdam düzeyine do$ru k sa dönemli bir hareketi yoktur. Ücretler
i gücü piyasas nda arz ve talebi e itleyecek ekilde dü mezler. Keynes’in dönemi
boyunca neoklasik yakla mlar canl kalmaya devam etmi lerdir. Keynes’ten sonra Milton
Friedman’ n
dü üncelerinden
esinlenen
parasalc lar
klasik
teoriye
katk larda
bulunmu lard r. Friedman’ n temel katk s , reel ücretin cari fiyatlardan ziyade beklenen
fiyatlardan etkilendi$i noktas ndad r. Yeni klasik iktisatç lar olarak an lan Lucas, Sargent,
Muth gibi iktisatç lar ise i gücü piyasas nda beklentilerin uyarlanabilir de$il rasyonel
oldu$unu vurgulam lard r. Do$al i sizlik oran ndan uzakla malar n k sa süreli oldu$unu
belirtmi lerdir. Rasyonel beklentiler devrimi, ekonomik ajanlar n gelece$e ili kin tam
bilgiye sahip olamayacaklar n vurgulamas bak m ndan önemlidir. Orijinal rasyonel
beklentiler hipotezi ile ilgili bir problem, i sizli$in rassal bir de$i ken olmad $ fakat
çevrimsel dalgalanmalara konu oldu$u ile ilgilidir. Buna ba$l olarak i sizli$in gecikmeli
de$erlerinin dikkate al nmas gerekti$i gündeme gelmi tir. Bu gecikmeli de$erlerin
dikkate al nmas teorik olarak bilgi gecikmeleri ile aç klanabilmi tir. Bu bilgi gecikmeleri
ekonomik ajanlar n para stokunu de$erinin alt nda tahmin etmelerine ve dolay s yla fiyat
düzeyini oldu$undan daha dü ük tahmin etmelerine yol açmaktad r. Bu uyarlanma
sürecinde birçok iktisadi de$i ken etkilenmekte, net etki olarak bak ld $ nda ise fiyat
düzeyi denge de$erinin alt na dü mekte, parasal olarak ise para stokunda art
ve
i sizlikte azal olarak olu maktad r.
sizlik konusunda parasalc ve Keynesyen yakla mlar iki temel grubu
olu tururken, i sizli$i aç klamada yap sal de$i imi dikkate alan bir üçüncü gruptan söz
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edilebilir (Hudson,1982:10). Schumpeterci olarak de$erlendirilen bu guruba göre, yap sal
i sizlik, i gücü piyasas n n gidi at ndaki de$i melerden kaynaklanan bu yap sal
de$i melere ba$l olarak olu maktad r. Bu yönü ile yap sal i sizlik tart malar temelde bir
neoklasik/parasalc analizden etkilenmektedirler. Bunlardan her ikisinde de i sizlik ücret
kat l $ ndan kaynaklan r ve ücretlerin denge düzeylerine dü mesi ile önlenir. Burada
i sizlik, zaman içerisindeki teknik de$i ime ba$l dinamik ekonomilerden kaynaklanan bir
olgudur. Yukar da sözü edilen Keynesyen ve Klasik yakla mlar n temel ayr m noktas ,
gücü piyasalar zaman
ücretlerin piyasay temizleme rolü üzerinde odaklanm t r.
içerisinde otomatik olarak dengeye do$ru hareket eder ve i sizli$i de$i tirir mi ve bu
de$i im kabul edilebilir bir zaman aral $ nda gerçekle ir mi? Klasik ve parasalc bu soruya
evet cevab n verirken, Keynesyen görü bu sorunun ampirik bir soru oldu$unu ve gerçek
dünyada resesyon zamanlar nda hükümet müdahalelerine ihtiyaç oldu$unu savunmu tur.
Gençler aras ndaki i sizli$in yüksek oranlarda olmas iki farkl yakla mla
aç klanmaktad r. Bunlardan geleneksel yakla m, i lerin bulunabilirli$inin az olmas ile
ilgilidir. Genel olarak yeni aç lan i lerin az olmas , gençlerin i bulmas n zorla t ran bir
unsurdur. Yeni yakla m ise, istihdamdaki istikrars zl klar i sizlik probleminin temeli
olarak görmektedir. Bu yönü ile bu yakla m i sizli$in önlenmesi için yeni i lerin
yarat lmas gerekti$i görü üne de kar
ç kmaktad r. Clark (1990) ise çal mas nda
geleneksel görü ü destekler nitelikte sonuçlara ula m t r. Buna göre, istihdam
piyasalar nda k sa süreli i sizli$in büyük bir k sm n n ihmal edilebilir büyüklükte oldu$u
ancak, uzun süreli i siz kalan küçük gruplar n ise patolojik nedenlerden ziyade uygun i
bulamama nedeni ile i siz kald $ sonucuna ula m t r.

3. TÜRK YE’DE

GÜCÜ P YASASININ YAPISI

Küresel i sizlik son y llarda ya anan yüksek ekonomik performansa ra$men art
göstermi tir. Bunun önemli nedenlerinden biri, son 10 y lda i gücü verimlili$inde
meydana gelen art n i gücü arz ndaki art tan fazla olmas d r. Artan küresel rekabet ve
dünya ticaret hacmi ile birlikte teknolojik geli meler, maliyetler üzerinde bask yaratarak
küresel i gücü verimlili$ini artt rm t r. Dünyada bir bak ma “istihdams z büyüme” süreci
ya anmaktad r (Kaynak,2007:68). Son 10 y lda meydana gelen ekonomik büyüme,
verimlilik art
üzerinde önemli olumlu etkiler yarat rken, istihdam geni lemesi üzerinde
çok s n rl bir biçimde etkili olabilmi tir. Dünya ölçe$inde verimlilik, son 10 y lda %26
düzeyinde artarken, istihdam kapsam ndaki toplam nüfus say s ndaki art ancak %16
olarak gerçekle mi tir (a.g.e:68). sizli$in en çok etkiledi$i kesim, 15-24 ya aras ndaki
genç nüfus olmaktad r. Gençler, yeti kinlere göre i gücü piyasas nda daha fazla güçlükle
kar la maktad r. Tablo’da da görüldü$ü gibi genç i sizlik oranlar toplam i sizlik
oranlar n n yakla k 2 kat d r.
Tablo1 : Toplam =sizlik ve Genç =sizlik OranlarA
Bölgeler

T O (%) (2006)

G O (%) (2005)

Geli mi ekonomiler ve AB

6,2

13,1

Do$u Asya

3,6

7,8

Güney Asya

5,2

10,0

Güneydo$u Asya ve Pasifik

6,6

15,8

12,2

25,7

9,8

18,1

Ortado$u ve Kuzey Afrika
Sahra alt Afrika
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9,9

18,2

Kaynak:ILO (2007):Global Employment Trends 2007,
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2007/2.htm, ILO(2006):Global
Employment Trends For Youth, eri im
tarihi:3.12.2007.http://www.ilo.org/public(english/employment/strat/download/get06en.
pdf.
Türkiye’nin Avrupa ülkelerine k yasla en önemli avantaj sahip oldu$u genç
nüfustur. Ancak bu genç nüfusa yeterince i sa$lanamad $ için 2006 y l nda toplam
i sizler içindeki genç i sizli$i oran %36,1 gibi yüksek bir rakama ula m t r. Konunun bir
ba ka önemli yönü ise, niteliksiz i gücü bak m ndan arz fazlal $ var iken, nitelikli i gücü
bak m ndan arz k tl $ vard r. Türkiye, en az bir dil bilen, alan nda gerçekten donan ml ,
enformasyon ve ileti im teknolojileriyle yak ndan ili kili ve dünyadaki geli meleri günü
gününe izleyen iyi yeti mi kaliteli i gücü bak m ndan s k nt l bir ülkedir. Bu anlamda
birçok i yeri, mesleki e$itim veya yüksek donan m gerektiren aç k pozisyonlar için, i
tan mlar na uygun yeterli i gücünü bulamamaktad r. Bunun yan s ra, Türkiye, e$itimli ve
dolay s yla nitelikli i gücü say s nda ya anan art a ra$men hala birçok ülkenin gerisinde
yer almaktad r.
Tablo 2:Seçilmi= Ülkeler ve Türkiye çin Emek Kalitesi BakAmAndan Rekabet
Göstergeleri
Ülke

OkumaYazma
Bilmeyenlerin
OranlarA
(2003)

lkokul Net
KayAt
OranlarA
(2004)

Ortaokul
ve Lise Net
KayAt
OranlarA
(2004)

Yüksek
ÖHretim
Brüt KayAt
OranlarA
(2004)

Yüksek
ÖHretim
Ba=arAsA

Fransa

1,0

99

96

56

37,0

Almanya

1,0

100

100

-

22,0

Hindistan

39,0

90

62,5

12

9,5

3,1

98

89

56

42,0

Japonya

1,0

100

100

54

52,2

G.Kore

2,1

100

88

89

47,0

ABD

1,0

92

90

82

39,0

11,7

89

79

29

11,0 (57
ülke içinde
51.)

srail

Türkiye

(61 ülke içinde
56.)

Kaynak: UNDP (2006):Human Development Report 2006, Printed by Hoechsetter
Printing
Co.,
Washington,
D.C.,IMD
(2006):IMD
World
Competitiveness
Yearbook,http://www.uis.unesco.org/profiles/EN/EDU/countryProfile(Eri im
Tarihi:03.12.2007).
Yukar daki tabloda da görüldü$ü gibi 2003 y l verileriyle okuma yazma
bilmeyenlerin oran 11,7’dir. Bu oran ile Türkiye, 61 ülke içinde 56. s radad r. Türkiye’de
yap sal i sizli$e neden olan sebepler içerisinde a$ rl kl olarak geçerli olan istihdam
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l k ile e$itim ve genç i sizli$i ili kisinde ya anan sorunlar ön plana

3.1. stihdam Vergileri ve KayAt DA=A stihdam
gücü talebinin iki önemli belirleyicisi olarak i gücü maliyeti ve büyüme oran
ortaya ç kmaktad r.
gücü talebi, büyüme oran artt kça yükselmekte, i gücü maliyeti
artt kça azalmaktad r. Türkiye’de ücretlilerin net gelirleri dü ük ancak, istihdam n
i letmeye maliyeti oldukça yüksek durumdad r. Aradaki fark, gelir vergisi, sosyal sigorta,
emeklilik, i sizlik sigorta primleri gibi devletin yapt $ kesintilerden ve k dem tazminat
ödemelerinden olu maktad r.
stihdam vergilerinin önemli bir yük olu turdu$u
gözlenmektedir. stihdam üzerindeki prim ve vergi yükünün çok yüksek olmas , girdi
maliyetlerini artt rmakta, kay tl i
imkanlar n s n rlamakta, kay t d
ekonomiyi
büyütmektedir. Türkiye’deki i çi çal t rmaya ili kin bu yükler, i letmelerin yeni i
alanlar na yönelmelerine ve varl klar n devam ettirmelerine engel olu turmaktad r. çi
çal t rman n maliyetindeki art , i letmeleri sermaye yo$un yat r mlara te vik etmektedir.
Dolay s yla i gücü piyasas nda vergi, sigorta primine ili kin düzenlemeler yap l rken
istihdam etkilerinin ara t r lmas önem kazanmaktad r.
Türkiye’de kay t d
istihdam, önemli yap sal kat l klardan bir tanesidir. Kay t d
istihdam n bilinen etkilerinin yan s ra parçalanm bir istihdam yap s getirmesi gibi bir
etkisi de bulunmaktad r (Kara-Duruel,:385). Bu durum sendikal örgütlenmeyi ve i çilerin
pazarl k gücünü zay flatmaktad r. Bunun yan s ra kay t d istihdam edilenler için sigorta
primi ödenmemesi, sosyal sigorta kurulu lar n n finansman n
olumsuz yönde
etkilemektedir.
3.2. EHitim Genç =sizliHi li=kisinde Ya=anan Sorunlar
Türkiye’de i arama tekniklerinin çok yetersiz oldu$u görülmektedir. Genellikle
tan d klar vas tas yla ya da kendi ba na i
arama yöntemlerinin tercih edildi$i
görülmektedir. Bu yöntemler etkinsizli$e yol açmaktad r. Konunun bir ba ka boyutu da
uzun süreli i sizliktir. Uzun süreli i sizlerin toplam i sizlere oran %25 ile AB ortalamas
olan %60’ n alt nda seyretmektedir. Bunun yan s ra ülkemizde, i gücü piyasas nda
nitelikli i gücü talebi artarken ayn zamanda i gücü arz ile i gücü talebi aras nda nitelik
yönünden bir uyu mazl k bulunmaktad r. Buna ba$l olarak, çe itli i ler sahiplerini
beklerken i sizler vas flar na uygun i ler aramak durumunda kalmaktad rlar. Bu konuda
e$itim faktörünün i sizlik süresini uzatan etmenlerden biri oldu$u ilginç bir ekilde ortaya
ç kmaktad r. Ara t rmalar, gençlerin kabul ettikleri vas flara uygun i ararken ilk i lerini
bulmakta zorland klar n göstermektedir. Bu güçlük, vas f uyumsuzlu$unun vas fl
i gücünde yüksek oldu$unu göstermektedir. E$itimli gençler aras nda i sizlik oran a r
yükselmekte ve ortalamay yukar çekmektedir. 2002 y l itibar yla Türkiye’de e$itimli
genç i sizli$in (15-24 ya grubu içinde lise ve daha yüksek e$itimli grubun) %29,4
seviyesinde oldu$u görülmektedir (T SK, 2004:21). Ayr ca meslek lisesi mezunlar n n
i siz kalma riski düz lise mezunlar n nki kadar yüksek olmaktad r. Her iki grubun i sizlik
oranlar birbirine yak n ve ortalaman n üzerindedir. Oysa meslek lisesi mezunlar na a r
bir talep oldu$u kabul edilmektedir. Meslek liselerinin say s n n yetersiz oldu$u s k s k
vurgulanmaktad r. Ancak var olan meslek liseleri, piyasan n talep etti$i vas flarda ve
kalitede e$itim verememektedir. Dolay s yla istihdam-e$itim ba$lant s n n kurulmas n n
önemi ortaya ç kmaktad r (Gürsel,2005:20).
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Gençler aras ndaki i sizlik olgusu, onlar n i hayat na kat lma veya okula devam
etme kararlar yla yak ndan ili kilidir. Örne$in i gücüne kat l m oranlar n n yüksekli$i,
gençlerin okulu bitirip erken ya larda i hayat na ba lamaya ili kin yüksek beklentilerini
yans t rken gençler aras ndaki yüksek i sizlik oranlar , onlar ço$u kez okulda daha uzun
süre kalmaya zorlayabilmektedir (Kavak,1997:24). OECD ülkelerindeki genç i sizlik
oranlar na bak ld $ nda, (15-24) ya i sizlik oranlar birbirine yak n görünürken toplam
talya ve
i sizlik içinde görece yüksek oldu$u görülmektedir. Örne$in 1991 y l nda
spanya’daki genç kad nlar n 2/3’ünden fazlas i siz durumda görünürken, Avustralya,
Yeni Zelanda ve talya’da bu oran n daha dü ük oldu$u görülmektedir (Pole,1995:121).
sizli$i ya aman n çok zor oldu$u, i siz kalma süresi uzad kça kabullenmenin
daha kolayla t $ ve i sizlerin bu durumu giderek içselle tirdi$i görülmektedir. Dolay s yla,
i sizli$e al m
toplumlarda her eye kar
ilgisiz bir gençlik olu maktad r. Gençlik
dönemi, ya am n sosyal ve ruhsal aç dan en hassas dönemi olarak kabul edildi$i için
i sizlik gibi bir sorunla ba a ç kmak daha da zorla maktad r (Savc ,2007:95).
Üniversiteyi kazanmak gençler için ya am n sonras n garantiye almak anlam na
gelmemektedir. Genç i sizlerin bir bölümü üniversite mezunlar aras ndan ç kmaktad r.
siz kalma süresi uzad kça meslek sahibi olmak ile i bulamamak aras ndaki bo lukta
ya anan çeli kinin yaratt $ huzursuzluk artmaktad r.
bulamaman n nedeni olarak sahip
olunan niteliklerin yetersiz oldu$unu dü ünen gençler yüksek lisans program na
yönelmektedir. Bunun yan s ra, gençlerin e$itim ve yeteneklerine uygun olmayan dü ük
ücretli ve dü ük vas fl veya kötü çal ma ko ullar na sahip i lerde çal mas gibi sonuçlar
ortaya ç kmaktad r. Ayr ca vas fs z gençlerin çaresizlikle raz olduklar baz i lerin, ilerideki
daha iyi i lere girme olas l $ n dü ürebilmesi durumunda, gelecekleri olumsuz
etkilenebilmektedir. Bu programlara kay tl olmakla i sizli$i öteleme denilebilecek bir
durum ortaya ç kmaktad r.
Gençlerin i sizli$e kar
geli tirdi$i tutumlardan biri de eski sosyal çevreden
uzakla mak olmaktad r. Bu çevreler genellikle eski okul ve i arkada lar d r. e girmi
okul arkada lar ile i ten ç kar lmam eski arkada lardan uzakla ld $ gözlenmektedir.
Bunun yerine ayn sorunu payla an arkada lar ile bu arkada lar n bulundu$u mekanlar
tercih edilmektedir. Bir ba ka ba a ç kma stratejisi ise, kaybedilen kimlik yerine yeni
kimlik aray lar , çe itli grup ve cemaatlere kat lma eklinde ortaya ç kmaktad r. Bu
durum aileden uzakla ma ve aile içi ileti im sorunlar na yol açabilmektedir (a.g.e:97). Bir
i yapma ve ba arma duygusunun önüne geçen bu faaliyetlerin gençlere ve topluma
zarar vermesi mümkündür. Yans malar n bir k sm da gençlerin suç ekonomisinin
i çilerine dönü ebilmeleri olas l $ d r. Gençler, bu yans man n bir sonucu olarak, yüksek
risk almay gerektiren ancak yüksek gelir temin eden bu tür i lere yönelebilmektedirler.
Bütün dünyada ekonomik amaçl suçlar n art bu konuda dikkat çekici bir gerçektir.
E$itim sistemleri, gençleri i hayat na haz rlayarak i sizli$i azaltmaktad r. Sonuç
olarak, gençlerin e$itim sistemi içinde kalarak, rekabetçi bir dünyada ya amak zorunda
olduklar n unutmadan, aktif bireylere dönü me çabas içinde olmalar n n gereklili$i ortaya
ç kmaktad r.
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4. EkONOMETR K YAKLA IM

Modelde 3 farkl zaman serisi veri seti kullan lm t r. De$i kenler 1988-2008
dönemine ait y ll k bazda genç i sizlik oranlar , yüksek ö$retimde okulla ma oranlar , orta
ö$retimde okulla ma oranlar ve büyüme oranlar d r.Öncelikle serilerin dura$anl $
incelenmi tir. Bunlardan dura$an olmad $ anla lan logaritmik genç i sizlik oranlar serisi
(gio) ikinci fark al nd ktan sonra %5 düzeyinde Mc Kinnon testine göre dura$an ç km t r.
Daha sonra genç i sizlik oranlar ile ba$ ms z de$i kenler regresyona tabi tutulmu tur.
Regresyon sonuçlar a a$ daki tabloda görülmektedir. Buna göre büyüme ve genç i sizlik
oranlar ili kisi anlams z ç km t r. Bu da büyümenin genç i sizli$ini tek ba na
tan mlayamayaca$ n göstermektedir.
Tablo 3: Genç sizlik Oranlar Büyüme ve Yüksek Ö retim li kisi
Dependent Variable: DLNGIO
Method: Least Squares
Date 01/02/08 Time: 10:14
Sample (adjusted): 1989 2007
Included observations: 19 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LNBUYUME
LNYUKSEK

-0.193553
-0.048848
0.092784

0.229361
0.035495
0.080688

-0.843877
-1.376209
1.149919

0.4112
0.1877
0.2671

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.127207
0.018108
0.112096
0.201049
16.25230
2.261610

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.005854
0.113125
-1.394979
-1.245857
1.165973
0.336737

Daha sonra yüksek ö$retim oranlar ili kisi genç i sizlik oranlar ile regresyona tabi
tutulmu tur. Regresyon sonuçlar t de$erleri itibariyle anlams z ç km t r. Sonuç bu yönü
ile Türkiye’de genç i sizlik olarak nitelendirilen grubun yüksek ö$retim e$itimi alanlar
aras ndan ç kmad $ n göstermektedir.
Tablo 4: Genç =sizlik ile Yüksek ÖHretim li=kisi
Dependent Variable: DLNGIO
Method: Least Squares
Date: 12/12/07

Time: 11:45

Sample (adjusted): 1989 2007
Included observations: 19 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.
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C

-0.143012

0.232279

-0.615691

0.5463

LNYUKSEK

0.049093

0.076105

0.645068

0.5275

R-squared

0.023892

Mean dependent var

0.005854

-0.033526

S.D. dependent var

0.113125

S.E. of regression

0.115006

Akaike info criterion

-1.388368

Sum squared resid

0.224848

Schwarz criterion

-1.288954

Log likelihood

15.18950

F-statistic

0.416113

Durbin-Watson stat

2.406274

Prob(F-statistic)

0.527494

Adjusted R-squared

Tablo 5’te ise büyüme ve yüksek ö$retim ili kisi görülmektedir. Regresyon
sonuçlar aç s ndan en anlaml sonuçlar ekonomik büyüme ve yüksek ö$retim ili kisi
aras nda ç km t r. Buna göre yüksek ö$retimde 1 birimlik art , büyümeyi %1,03 gibi bir
oranda artt rmaktad r. Bu da genç i sizli$i, büyüme ve e$itim üçgeninde e$itim
de$i keninin önemini ortaya koymaktad r.
Tablo 5: Büyüme le Yüksek ÖHretim li=kisi
Dependent Variable: LNBUYUME
Method: Least Squares
Date: 12/12/07

Time: 11:30

Sample: 1988 2007
Included observations: 20
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-1.483826

1.320818

-1.123414

0.2760

LNYUKSEK

1.035847

0.438066

2.364590

0.0295

R-squared

0.237006

Mean dependent var

1.613961

Adjusted R-squared

0.194618

S.D. dependent var

0.837846

S.E. of regression

0.751909

Akaike info criterion

2.362237

Sum squared resid

10.17661

Schwarz criterion

2.461810

F-statistic

5.591287

Prob(F-statistic)

0.029489

Log likelihood
Durbin-Watson stat

-21.62237
2.540386

Sonuç
De$i kenlerin dura$an olup olmad $ n tesbit etmek amac yla ADF testinden
yararlan lm ; iktisadi büyümenin yan s ra orta okulla ma oran ve yüksek ö$retimde
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okulla ma oran serilerinin birinci dereceden dura$an olduklar I(1) olduklar görülmü ,
yaln z genç i sizlik oran serisinin 2. fark al nd ktan sonra dura$an oldu$u I(2)
gözlenmi tir.
Ayn dereceden dura$an hale gelen seriler aras nda s radan en küçük kareler
yöntemi (OLS) ile tahmin yap lm t r. Sonuçlar, genç i sizli$i ile ekonomik büyüme
aras ndaki ili ki anlams z ç karken, yüksek ö$retim okulla ma oran ile ekonomik büyüme
ili kisi anlaml ç km t r. Regresyon sonuçlar Türkiye’de genç i sizli$i ile yüksek ö$retim
mezunu olan grubun birbirinden ayr oldu$unu göstermesi bak m ndan anlaml d r. Bu da
genç i sizlerin daha çok e$itimsizler aras ndan ç kt $ sonucunu desteklemektedir. E$itim
ve büyüme ili kisinin pozitif ve anlaml ç kmas ise e$itimdeki art n iktisadi büyümeyi
destekler ve dolay s yla i sizli$i de bask lar nitelikte oldu$unu göstermektedir.
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