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Uluslararası Genç Liderler Akademisi için
hazırlanan bu rapor 5 toplumsal dezavantajlıgruba dahil gençlerin istihdam edilebilirliğine odaklanıyor. Bu gruplar; Alevi, LGBT,
Gayri-Müslim, Kürt ve Romanlar. Rapor bu
dezavantajlı gençlerin istihdam edilebilmelerindeki kısıtların yalnızca kendi zayıflıklarından kaynaklanmadığını ortaya koyuyor.
İşverenler, iş arkadaşları ve üçüncü taraflar
da önemli kısıtlar yaratabiliyorlar. Bu kısıtlar
kişisel ya da kurumsal politikalar, yaklaşımlar ve deneyimlerden kaynaklanabiliyor. Bu
rapor ayrıca dezavantajlı gençlerin aslında
işverenlerin beklentilerinin bir kısmını karşıladığını ancak arz ve talebin buluşamadı-
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Yönetici
Özeti
ğını da öneriyor. Bunun nedeni ise bilgiye
erişim ve işverenlerle dezavantajlı toplumsal grupların arasında etkileşim eksikliği
olarak görülüyor.
Uluslararası Genç Liderler Akademisi, bu
yeni veriye dayalı gözlemsel rapor ve sunduğu öneriler ile, dezavantajlı gençlerin
hayatlarında, yenilikçi çözümlerle, olumlu
değişiklikler yapmak için çok değerli bir
olanağa sahip oluyor.
Bulgu 1  Bilgiye erişimde eksiklik: İş ve
kapasite artırma olanakları ile ilgili bilgi
akışı ya yok ya da çok yetersiz.

Bulgu 2  İşverenler ve dezavantajlı gençler arasında etkileşim eksikliği:
Dezavantajlı gençlerin sunabildikleri ve işverenlerin bazı beklentileri aslında
birbirini tutuyor. Ancak, bu durum görünür değil çünkü iki grup arasında etkileşim bulunmuyor. Bunun en önemli nedenleri ise bu raporda ele alınan 5
dezavantajlı grup ile ilgili ön yargı ve bilgisizlik.
Bulgu 3  Muhafazakar iş arkadaşlarının yıldırmaları: İşverenlerin tutumları istihdam edilebilirliğin tek tehditi değil. Dezavantajlı gençler iş arkadaşlarının da ayrımcılık ve nefretinden yılıyorlar.
Bulgu 4  Adaletsiz maaş politikası: İşverenlerin beklentileri hem çok yüksek hem de çok fazla. Ancak bunun yanında önerdikleri maaşlar çok düşük.
Bu durumda birçok genç işsiz kalmayı tercih ediyor.
Bulgu 5  Eğitim sistemindeki kısıtlamalar: İşverenler mevcut müfredatın
gençleri çalışma hayatına hazırlamadığını düşünüyor. Dezavantajlı gençler de
üniversitelerin iş dünyasıyla işbirliği yapmamalarından şikayet ediyor.
Bulgu 6  Dezavantajli gençlerin beceri eksikliği: Online iş arama, yabancı dil, sosyal hayat becerileri, ve uygulamalı bilgilerdeki eksiklikler istihdam
edilebilirliğin önündeki en büyük engeller.
Bulgu 7  İstihdam edilebilirlikten çok istihdamda engel: Dezavantajlı
gençler eğitime erişim, toplumsal ağlar (network), ve beceri edinme kademelerinde ayrımcılık yaşadıklarından bahsetmiyorlar. Esas ayrımcılığı işe alınma
aşamasında yaşıyorlar.
Bulgu 8  Dezavantajların hiyerarşisi: Bütün görüşülen kesimlerin ortak
kanısı, en dezavantajlı grubun LGBT, görece avantajlı grupların ise Kürtler ve
Aleviler olduğu yönünde.
Bulgu 9  Yükseköğrenim bir avantaj değil: Bu raporda yükseköğrenimin
dezavantajlı gençlere bir avantaj sağlamadığı görülüyor. İki diplomalı olup ait
oldukları sosyal grup(lar) nedeniyle engellerle karşılaşan gençler bulunuyor.
Bulgu 10  Dezavantajlı gruplara karşı kayıtsızlık: İşverenler ve ara aktörler ile yapılan konuşmalarda dezavantajlı gençlere (ve istihdam edilebilirliklerine) karşı bir kayıtsızlık görülüyor.
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1.1 

Raporun Sunumu

Türkiye’deki gençlerin en önemli sorunlarından biri istihdam edilebilirlik. Bu rapor
ile Uluslararası Genç liderler Akademisi
(UGLA) bir sonraki dönem etkinliklerinde
istihdam edilebilirliği artırarak gençlerin
yaşam şartlarını nasıl iyileştirebilir sorusuna yanıt arıyor.
Bu amaçla, rapor gençlerin iş ararken karşılaştıkları sorun ve kısıtları inceliyor. Daha
somut olarak, rapor, işverenlerin gençlerden
beklentilerini ve buna karşılık gençlerin ne
tür beceri ve özellikler sunabildiklerini ince-
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Sunum
liyor. Ayrıca, rapor, girişimcilikle ilgili fırsat
ve kısıtlamalara da bakıp genç girişimciliğinin gençlik istihdam edilebilirliğe etkisini
sorguluyor. Rapor yaşam şartlarının, başarılı
olmak için gerekli becerilerin ve bu becerilerin edinilmesi için gerekli desteklerin neler olduğunu öncelikle gençlerin ama aynı
zamanda işveren ve ara aktörlerin bakış açılarıyla inceliyor.
İş Kurumu’nun 2012 yılı kayıtlı işsizler aylık istatistiklerine1 rastgele baktığımızda
en kalabalık işsiz grubunun 15-30 yaş arası
yurttaşlardan oluştuğunu görüyoruz. Bu bilgi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)in 2012

işsizlik raporunda da teyid ediliyor; Aralık 2012’de
toplam işsizlik %10.1 iken bu oran genç işsizliğinde
%19.9’a ulaşıyor2.
Uluslararası İş Örgütü (ILO) (2011:24)3 “Ulusal Gençlik İstihdamı Eylem Planı”nda Türkiye’deki gençlik iş
piyasını şöyle özetliyor: “2010’da 15-24 yaş arasındaki
yurttaşlar kurumsal olmayan nüfusun % 16.2’sini oluşturuyor. Bunların % 61.7’si iş gücünün dışında kalırken,
% 30’u istihdam edilmiş, % 8.3’ü işsiz. % 34.9’u okula kayıtlı. Cinsiyet açısından bakıldığında bu grupta
dikkat çekecek derece farklılıklar bulunuyor. Genç erkeklerin % 40.2% ve genç kadınların % 20.3’ü istihdam
edilmişken, erkeklerin % 10.7’si ve kadınların % 6.1’i
işssiz. Genç erkeklerin % 49.1’i iş gücünün dışında iken
bu oaran genç kadınlar için % 73.6. Önemli bir not ise
15-24 yaş grubundaki kadınların % 29.7’si “ev işleriyle
ilgilendikleri” için iş gücünün dışındalar”.
Yukarıdaki referanslar gençleri bir bütün olarak alıyor
ya da bazan cinsiyet ölçütüyle ayırıyor. ILO, örneğin,
2011 Ulusal Gençlik İstihdamı Eylem Planı’nda gençliği genel olarak toplumun dezavatajlı bir grubu olarak
alıyor. Ancak bu istatistiklerin hiçbiri toplumdaki birbirinden daha fazla dezavantajlı olabilecek alt gruplar
hakkında ayrıntılı bilgi vermiyor. Bazı toplumsal grupların bu tür raporlarda hiç yer almaması bile bu “görünmez” yurttaşlara karşı yapılan bir ayrımcılık olarak
yorumlanabilir.
O nedenle, bu rapor diğerlerinden farklı olarak, gençlik
istihdamı ile ilgili araştırma ve politikalarda unutulmuş
dezavantajlı gruplara odaklanıyor. Bu raporda “dezavantajlı genç” terimi etnik, dinsel, ve cinsel kimlikleri
nedeniyle istihdam edilebilirlikte zorluklar yaşayan,
bir çok sektörde mevcut olamayan ya da çok kısıtlı istihdam imkanı bulan toplumsal gruplara ait 15-30 yaş
arası yurttaşlar olarak tanımlanıyor.
Rapor için fikirlerini aldığımız işverenler ise yerel ve
ulusal kamu, özel ve sivil sektörleri temsil ediyor. Her
ne kadar rapor işverenler ve dezavantajlı gençler nasıl
buluşabilir sorusuna yanıt arasa da daha tam bir inceleme için bu iki grubun yanı sıra ara(cı) aktörlerin görüşlerine de yer veriyor. Bu ara aktörler, üniversitelerde
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kariyer merkezleri, liselerde danışmanlık hizmetleri, iş bulma şirketleri, İş Kurumu, ve Uluslararası İş Örgütü gibi yerel, ulusal ve küresel yapıları kapsıyor.
Geleneksel olarak ebeveynlerin gençlerin iş seçimlerindeki etkisini göz önüne
alarak, rapor ebeveynlerin görüşlerine de yer veriyor.
Bu rapor kalitatif araştırma yöntemleri kullanıyor. Dezavantajlı gençlerin verileri Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılan odak grup tartışmalarıyla toplandı.
Odak grup tartışmaları katılımcıları cinsiyet, yaş, eğitim, istihdam ve sosyo-ekonomik geri plan ölçütleriyle çeşitlendirildi. 3 kentte 17 dezavantajlı gencin
katıldığı 4 odak grup tartışması düzenlendi. İşveren ve ara aktörlerin verileri
ise yarı yapılandırılmış derinlemesine yüzyüze görüşmelerle toplandı. Bu verinin çeşitliliği ise cinsiyet, yaş, sektör ve faaliyet seviyesi ölçütleriyle sağlandı.
3 kentte 11 işveren ve 6 ara aktör ile görüşmeler yapıldı. Toplanan veriler aşağıdaki soruların çerçevesinde çifte kodlama yöntemiyle incelendi.
 İşverenlerin gençlerden beklentileri nedir?
 Dezavantajlı gençler ne sunabiliyor – dezavantajlı gençlerin güçlü ve zayıfyanları nelerdir?
 Dezavantajlı gençlerin istihdam edilebilirlikleri önündeki engeller nedir?
 Genç girişimciliği istihdam edilebilirliği artırabilir mi?

10

Rapor istihdam edilebilirliğin artırılması amacı ile işverenler ve gençleri buluşturacak stratejiler ve program etkinlikleri geliştirebilmek için kilit veriler
sağlıyor. Sonuç bölümünde rapor, birincil olarak gençlerin, ikincil olarak da
işveren ve ara aktörlerin bakış açılarından bir öneri seti sunuyor.

1.2 

Hedef Grubun Tanımı

Bu rapor toplumsal dezavantajlı gruplara ait 15-30 yaş grubuna ve özellikle
genç kadınlara odaklanıyor. Birçok toplumsal dezavantajlı grup içinden bu
rapor 5 grubu inceliyor; Aleviler, Kürtler, LGBT bireyler, Gayri-Müslümler ve
Romanlar.
Raporun hazırlık aşamasında yukarıdaki grupların haklarını savunan örgüt ve
kişilerle yaptığımız arka plan görüşmelerinde, istihdam edilebilirliğin önündeki en büyük ve ortak engelin ayrımcılık olduğunu görüyoruz. Bütün bu
gruplar (Kürtler için küçük bir farkla) özellikle kamu sektöründe belirgin bir
şekilde ayrımcılığa uğruyor.
Bu gruplar gençlik istihdamı ile ilgili ulusal istatistik ve belgelerde yer almıyorlar. Bu gruplara ait gençlerin yaşamlarını iyileştirebilmeleri için UGLA’nın
etkinliklerinden yararlanmaya ihtiyaçları bulunuyor. Bu nedenle bu rapor bu
5 gruba odaklanıyor.

1.3 

Gençleri Destekleyen Hizmetler

Gençlerin istihdamını artırmaya yönelik çeşitli hizmetler var. İş Kurumu genel
olarak yurttaşlara iş bulan bir kamu kurumu. İş Kurumu’nun özellikle gençler
hedef alan kapasite geliştirici programları da bulunuyor. Ancak istihdam edilebilirliği artırmaya yönelik bu programlar bu raporda ele alınan dezavantajlı
gruplara odaklanmıyor. Bunun bir istisnası ise kurumun Roman gençler için
yürütmüş olduğu istihdam projesi. İş Kurumu daha ziyade kamu sektöründeki
istihdam edilebilirlik ve istihdam için çalışıyor.
Özel iş piyasasında ise işverenleri ve çalışanları buluşturan özellikle online
platformlar bulunuyor. Bazı şirketlerinde portföylerinde 14 milyondan fazla
CV yer alıyor. Bu şirketler de gençlik istihdam edilebilirliğini artırmak amaçlı
eğitimler sunuyorlar. Bu programlarda da yine bu raporun odağı olan gruplara
yönelik eğitimler görmüyoruz.
Bu şirketlerin yanı sıra üniversite ve bazı liselerdeki kariyer merkezleri de yine
istihdam edilebilirlik ve istihdam için hizmet veriyorlar. Kariyer merkezleri
mezunları ve öğrencilerinin işverenlerle buluşturmak için çalışıyorlar. Liselerdeki kariyer merkezleri ise daha ziyade gençleri gelecek kariyerleri hakkında
rehberlik hizmetleri veriyor. Öğrencilerin kariyer klupleri de yine öğrencileri
işverenlerle tanıştırmak için etkinlikler sunuyor.

1
2
3

http://www.iskur.gov.tr/KurumsalBilgi/istatistikler.aspx#dltop
http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=3536&metod=IlgiliGosterge
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/ankara/areas/napturkey30nov2011final.pdf
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2.1 

İşverenlerin Beklentileri

Kamu, özel ve sivil sektördeki işverenlerin
gençlerden işe almadan önce ve sonra birçok beklentiler var. Bu beklentileri üç ana
grupta toplayabiliriz:
1 eğitim ve deneyim,
2 beceriler,
3 kişisel özellikler.
Kamu sektöründe dördüncü bir kategori
daha ekleniyor; resmi bürokratik ölçütler.
Beklentiler arasında belirli bir hiyerarşi görüyoruz. Tablo 1 (Bkz. sayfa 13) bu hiyerarşi
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İnceleme
temelinde bir liste sunuyor. En önemli beklenti eğitim ve deneyim. Bunu beceriler izliyor. Sonda gelmesine rağmen en uzun liste
ile önemli bir başka beklenti kategorisi ise
kişisel özellikler. Kamu ve özel sektör işverenlerinin daha talepkar olduğunu görüyoruz.
Aşağıda “dezavantajlı gençler için istihdam
politikası” bölümünde anlatacağımız üzere
işverenlerin çalıştığımız 5 toplumsal grupla
ilgili bir istihdam politikaları bulunmuyor. O
nedenle bu bölüm genel olarak gençlerden
beklentileri yansıtıyor.

2.1.1  İşverenlerin İşe Almadan Önceki Beklentileri
Tablo 1 - İşverenlerin işe almadan önceki beklentileri

İşe almadan
önceki beklentiler

Eğitim ve
deneyim

Beceriler

Yüksek öğretim
İş deneyimi
Staj
Türkiye ve dünya
gündemi takibi
- Kurum/alan
hakkında bilgi

- İngilizce dili
- İletişim becerileri
- Takım çalışması
becerileri
- Analitik beceriler
- (ileri)Bilişim
becerileri

-

İşverenlerin
beklentileri

Ara aktörlerin
ekledikleri

- Master derecesi
- En iyi 10
üniversiteden
diploma

- İstanbul Türkçesi

Kişisel
özellikler
- Uyum
- Mesleğe/işe
yatkınlık
- Inovasyon/farklılık
- Kendine güven
- Motivasyon
- Sosyal hayat
- Dış görünüş
- Süreklilik Ahlak/
dürüstlük
- Küresel rekabet
- Strateji/kariyer
planı
- Sahiplenme/hırs
- Evli olmak
- Dayanıklılık
- Kar ettirme vaadi
Samimiyet

Resmi
bürokrasi
- Kamu sınavları
TC yurttaşlığı
- Askerlik
- Yaş sınırı

- Sigara içilmemesi

2.1.1.1  Eğitim ve Deneyim
İşverenlerin en önemli beklentisi eğitim ve deneyim. Tüm sektörlerdeki işverenler pozisyonlar için gençlerin gerekli eğitimi almış olmalarını bekliyor.
Kamu sektörü kamu sınavlarında başarı istiyor. Bu sınavlar için lise mezunu
olmak gereliyor1.
İşverenlerin beklediği ve değer verdiği ikinci nokta ise deneyim. Bu deneyimin doğrudan pozisyon ile igili olması gerekmiyor ancak işverenler gençlerde
öğrenme isteği, merak, ve ilgi görmek istiyorlar. İşverenler başka bir alandaki
bir yaz işi ya da bir değişim programı deneyimini değerli buluyor.
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İşverenler bunların yanında gençlerin kurum/şirket ve genel olarak alan ile
ilgili bilgili olmalarını bekliyor.
Ara aktörlerle yapılan görüşmelerde işverenlerin 25-30 yaş grubundan master
derecesi beklendiğini öğreniyoruz. Bu beklentinin adayların elenmesinde bir
ölçüt olduğu söyleniyor. Bunun yanında bazı işverenlerin yalnız en iyi 10 üniversiteden mezun olanları tercih ettiği ekleniyor.
2.1.1.2  Beceriler
İşverenler gençlerden çeşitli becerileri olmasını da bekliyorlar. Örneğin yabacı dil ve özellikle İngilizce konuşmak yüksek beklentilerden. Sivil sektörde İngilizce her zaman pozisyonun kendi için çok gerekmese de uluslararası
kapasite geliştirme olanaklarından yararlanmaya yardımcı olması açısından
bekleniyor.
 İletişim becerileri; işverenler gençlerin nasıl iletişim kurduklarına, örneğin
mülakatlarda kendilerini nasıl ifade ettiklerine çok dikkat ediyor.
 Takım çalışması becerileri; artık kimse yalnız çalışmıyor. Tüm işverenler
gençlerin takım çalışması becerileri olmasını bekliyor.
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 Analitik beceriler; özellikle uzmanlık, araştırma ve politika üretme ile ilgili
pozisyonlarda aranıyor.
 (İleri) bilişim becerileri; bilgi ve iletişim teknolojileri becerileri arasında
örneğin program dilleri, yazılım geliştirme becerileri bazı işverenler için
gençlerin hangi okuldan mezun olduklarından daha önemli olabiliyor.
 İstanbul Türkçesi; özellikle çok iyi sözlü iletişim gerektiren işlerde, örneğin
çağrı merkezi pozisyonları için bekleniyor.
2.1.1.3  Kişisel Özellikler
Her ne kadar önem sırasında kişisel özellikler eğitim, deneyim ve becerilerden sonra gelse de en çok beklentiyi bu kategoride görüyoruz.
 Uyum; işverenler gençlerin kurum/şirket/örgütlerinin değerleri, çalışma
kültürü ve çalışanlarıyla uyumlu olmasını bekliyor.
 Mesleğe/işe yatkınlık; tüm işverenler için önemli ve değişken bir beklenti.
 İnovasyon/farklılık; işverenler gençlerin yaptıkları işe yeni ve farklı fikir ve
yaklaşımlarla katkıda bulunmasını bekliyor.
 Kendine güven; mülakatlarda işveren ve insan kaynaklarını etkilemek için
etkili bir “silah” gibi duruyor.
 Motivasyon; çalışmak ve takıma katkıda bulunmak için motivasyon yüksek
beklentilerden biri.

 Sosyal hayat; işverenler hobileri olan, sosyal ağlarda yer alan, toplumsal
sorunlara duyarlı, sivil toplum toplum örgütlerine (öğrenci klupleri dahil)
üye olan gençleri işe almak istiyorlar.
 Dış görünüş; genel olarak ama özellikle mülakatlarda gençlerin giyimleri
ve dış görünüşleri iyi ya da kötü puan olarak not ediliyor. Kamu ve özel
sektör işverenleri gençlerin pozisyona uygun giyinmelerini bekliyor. Uygundan kasıt daha ziyade erkekler için takım elbise, kadınlar için ise topuklu ayakkabı anlamına geliyor. Sivil sektörün giyim kuşam kuralı bulunmuyor.
 Genel kültür; yazılı ve sözlü sınavlarda bekleniyor. Genel kültürden kasıt
çoğu zaman dünya ve ülke gündeminin takibi olabiliyor.
 Süreklilik; işverenler gençlerin çok sadık olmadıklarını, mobil olduklarını
kabul ediyorlar. Yine de pek hızlı ortadan yok olacak birine yatırım yapmak
istemiyorlar. Gençlerin aynı pozsiyonda ya da kurumda/şirkette/örgütte görece daha uzun süre kalmalarını bekliyorlar. Bazı özel sektör işverenleri
için eğitim kısmı iyi olsa da bir CV’de çok sık pozisyon değişimi eleme
sebebi oluyor.
 Küresel rekabet; özellikle uluslararasi faaliyeti olan özel sektör işverenleri
pozisyonları dünyaya açıyor. Bu nedenle de gençlerin dünyadaki akranlarıyla rekabet edecek CVleri olmasını bekliyor.
 Strateji/ kariyer planı; işverenler kariyeri ile ilgili plan yapmış gençler görmek istiyor.
 Kar vaadi; mülakatta işverenlerin dikkatini çekiyor. Gençlerin şirketlerine
kazanç vaad etmelerini bekliyorlar.
 Ahlak/dürüstlük; işverenler ahlaklı ve dürüst çalışanlar istiyorlar. Bazı işverenler çalışanları izlemek için yeni bilişim teknolojilerinden yararlandıklarını söylüyorlar.
 Sahiplenme/hırs; işverenler gençlerin kendilerini kurumu sahiplenecekleri
ve iş hırsları ile ilgili ikna etmelerini bekliyor.
 Evlilik; özellikle erkekler için önemli gibi duruyor. Bazı işverenler evli erkekleri bekarlara tercih ettiklerini söylüyor. Evli olmak sorumluluk ve gelire ihtiyaç göstergesi olarak sayılıyor2.
 Dayanıklılık; işverenler gençlerin ağır çalışma şartlarına karşı dayanıklı olmalarını bekliyor.
 Samimiyet; gençlerden samimiyet bekleniyor.
Ara aktörler, sigara içmemenin de önemli olduğunu ekliyor. Bunun nedeni ise
bazı işverenlerin sigara içmeyi zaman kaybı olarak görmesi ile açıklanıyor.
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2.1.1.4  Resmi Bürokrasi
Son olarak, özellikle kamu sektörünün bazı resmi bürokratik beklentileri bulunuyor.
Sınav; yerel ve ulusal ölçekte, işçi pozisyonları hariç, kamu sınavları ve ek
sınavlarda başarı zorunlu.
Yaş sınırı; kamu sektöründe adaylar 35 yaşından genç olmalı.
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı ve askerliğini yapmış olmak kamu sektörü
için zorunlu. Özel sektör işverenleri de askerlik görevini yapmış erkekleri tercih ettiğini söylüyor. Sivil sektör işverenleri böyle bir ölçüt dile getirmiyorlar.

2.1.2  İşe Aldıktan Sonraki Beklentiler
İşverenlerin gençleri işe aldıktan sonra da çeşitli beklentileri oluyor. Bu beklentilere karşılık ver(e)memek işten çıkarılma nedeni olabiliyor. Bu aşamadaki
beklentilerin bazılarının da yine beceriler açısından istihdam edilebilirlikle ilgili olduğunu görüyoruz. Burada da yine kamu ve özel sektör işverenleri daha
talepkarlar.
Tablo 2 - İşe aldıktan sonraki beklentiler

İse aldıktan sonraki beklentiler

Beceriler

Kişisel özellikler
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İşverenlerin beklentileri

-

Takım çalışması/işbirliği becerileri
Bilişim becerileri
Kendini geliştirme/Beceri edinme
Analitik beceriler

-

Medeni/iyi insani ilişkiler
Esneklik
Kurumu tanımak
Sahiplenme
Motivasyon
Inovasyon
Enerji
Açık fikirlilik
Samimiyet

2.1.2.1  Beceriler
Gençler işe alındıktan sonra da işverenlerin beceri ve kişisel özellikler kategorilerindeki beklentileri devam ediyor.
 Takım çalışması/işbirliği; tüm işverenler çalışanlarının takım içinde çalışabilmelerini istiyor. İşverenler aynı zamanda genç çalışanların şirket/kurum/
örgütün içindeki farklı departmanlar arasında ve dış paydaşlarla da işbirliği yapabilmelerini istiyor.
 Bilişim becerileri; işverenler gençlerin işlerinde bilişim teknolojilerini çok
iyi kullanmalarını bekliyorlar.

 Kendini geliştirme/ beceri edinme; işverenler genç çalışanların merak, araştırma ve kıdemli çalışanlarla etkileşim yoluyla kendileri geliştirmelerini ve
yeni beceriler edinmelerini bekliyor.
 Analitik beceriler; işverenler daha bütüncül bir iş çıkarabilmek için gençlerin birçok konuyu ve aktörü kavrayacak ve birleştirebilecek analitik becelerini işlerinde kullanmalarını bekliyor.
2.1.2.2  Kişisel Özellikler
İşverenler gençleri işe aldıktan sonra kişisel özellikler kategorisindeki beklentilerine devam ediyor.
 Medeni/iyi insani ilişkiler; işverenler genç çalışanların çalışma ekibiyle
medeni ve iyi insani ilşkiler kurmalarını bekliyor.
 Esneklik; genel algının aksine kamu sektörü de özel ve sivil sektör gibi
çalışma saatleri ve günleri konusunda genç çalışanlardan esneklik bekliyor. İşverenler gençlerin haftasonları da çalışmalarını bekliyor. İşverenler
aynı zamanda iş türü ve içeriği ile ilgili esneklik bekliyor. Çalışanların aynı
anda birden fazla iş yapabiliyor olmaları gerekiyor.
 Kurumu tanımak; genç çalışanların kurum/şirket/örgütün çalışma kültürünü ve kurallarını en kısa sürede öğrenmesi gerekiyor.
 Motivasyon; işverenler gençlerin çalışmaya ve öğrenmeye motive olmalarını bekliyor.
 Inovasyon; genç çalışanların, özellikle özel sektörde, inovasyon getirmeleri
bekleniyor. Bazı işverenler gençlerin onlara verilen işlerden farklı ve yeni
işlerle kendilerini şaşırtmalarını bekliyor.
 Enerji; işverenler genç çalışanların kıdemli çalışanlara oranla daha enerjik
ve cesur olmalarını bekliyor.
 Açık fikirlilik; de yine beklentiler arasında yer alıyor.
 Sahiplenme; işverenler genç çalışanların kurum/şirket/örgütü sahiplenmelerini bekliyor. Sahiplenmenin ne anlam ifade ettiği işverenden işverene
değişiyor; a) “işini tam yapmak”- bazı işverenler işin eksizlik yapılmasını
bekliyor, b) “uluslararası içerik” – bazı işverenler genç çalışanların Türkiye’de ve dünyadaki özellikle Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’in farklı
kurumlarının mevzuat ve düzenlemelerini takip etmelerini istiyor, c) “inisiyatif almak” – bazı işverenler çalışanlarına da açık ve demokratik bir çalışma ortamı sunuyor. Karşılığında ise gençlerin inisiyatif almalarını bekliyor.
 Samimiyet; sivil sektör işverenleri genç çalışanların ofiste ve işlerinde samimi olmalarını bekliyor.
Bu bölüm üç farklı kentte üç farklı sektörde ve farklı faaliyet seviyelerinde
işverenlerin gençlerden beklentilerini inceledi. Bir sonraki bölümde dezavantajlı gençlerin bu beklentilere ne kadar yanıt verebildiklerine bakıyoruz.
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2.2 

Dezavantajlı Gençler Ne Sunabiliyorlar?

Bu bölüm için Ankara, İstanbul ve İzmir’de odak grup tartışmaları yaparak
Alevi, Kürt, LGBT birey, Gayri-Müslüm ve Roman gençlerin istihdam edilebilirlik ile ilgili bilgi, fikir, ve deneyimlerini öğrendik. Dezavantajlı gençler
eğitim ve deneyim, beceriler, kişisel özellikler ve resmi bürokratik ölçütler
alanlarında güçlü ve zayıf oldukları noktaları tartıştılar. Bu öz değerlendirme
ile işverenlerin gençlerden beklentileri ile gençlerin işverenlere sunabildiklerinin ne kadar örtüştüğünü görebiliyoruz.
İşverenlerin gençlerden beklentilerini dört kategoriye ayırmıştık. Daha kolay
bir okuma için, dezavantajlı gençlerin güçlü ve zayıf yönlerini kendi bakış
açılarından ve işveren ve ara aktörlerin bakış açılarından yine bu kategorilere
göre inceledik.
Tablo 3 - Dezavantajlı gençler işverenlere ne sunuyor – dezavantajlı gençlerin bakış açısı

Eğitim ve
deneyim
- Yüksek öğretim
- Dersler harici
etkinlikler
- Staj
- Öğrenci işleri
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Kişisel
özellikler

Beceriler
- İletişim becerileri
- Erotika

Dezavantajlı
gençlerin güçlü
yönleri

-

- Uzmanlaşma
eksikliği
- Yetersiz eğitim

Dezavantajlı
gençlerin zayıf
yönleri

- İletişim becerileri eksikliği
- İngilizce
eksikliği

Resmi
bürokrasi

Sorumluluk
Yaratıcılık
Fark yaratmak
Çalışkanlık sahiplenme
İyi insanı ilişkiler
Strateji
Kendine güven
Dayanıklılık
Açık fikirlilik
Sivil toplum/
siyasal yaşam
Etnik kimlik

- Baskı/yorgunluk
- Kimlik saklama
zorunluluğu
- Duygular ve
tepkiler
- Sabrısızlık/
geçicilik
- Tembellik

- Mahkumiyet
LGBT bireylerin
askerlikten
muafiyeti

2.2.1  Eğitim ve Deneyim
İşverenler gibi, dezavantajlı gençler de güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirirken eğitim ve deneyime öncelik veriyor. Bazı odak grup tartışma katılımcıları
ilk 10 üniversiteye girebilmek için sınavlara çok çalıştıklarını ya da girdikleri
üniversitelerde çift anadal yaptıklarını anlatıyor.
Diğerleri dersler haricinde konferans, seminer, sertifika programı gibi etkinliklerle CVlerini rekabetçi yapmaya çalıştıklarını söylüyor.
Bazı gençlerin de stajlar ya da okurken aynı zamanda yaz/öğrenci işleri ile
deneyim kazandıklarını dinliyoruz.
Raporun odaklandığı 5 toplumsal grub(lar)a ait her genç üniversiteye gidemiyor. Üniversiteye gitmemiş olanlar istihdam için iyi bir eğitim arka planları
olmadığını hissettiğini söylüyor. Bazıları bu nedenle uzmanlaşma eksiklikleri olduğunu düşünüyor. Düşük eğitim seviyesi nedeniyle her işi yapacağını
söyleyenler var. Bu gençler “ne iş olsa yaparım” yaklaşımlarının işverenlerin
karşısında bir zayıflık olduğunu düşünüyorlar.

2.2.2  Beceriler
Dezavantajlı gençler bir kaç beceri üzerine yoğunlaşıyorlar. İlginç bir şekilde,
işverenlerin de büyük beklentileri olan iki beceriden bahsediyorlar; iletişim
becerileri ve İngilizce.
İletişim becerileri, örneğin, bazı tartışma katılımcıları için güçlü oldukları bir
alan. İşverenlerin beklentileri listesinde yer almayan bir beceri ise erotika. Bu
becerisini dile getiren katılımcı şöyle anlatıyor, “erotik olarak güçlü hissediyorum ama Türkiye’de LGBT bireylerin mesleki güvenlikleri olmadığı için fahişelik yapmıyorum”(OGT3, Istanbul).
Ancak bazı katılımcılar için iletişim sorunlu olabiliyor, “insanlarla iletişimde
iyi değilim” (OGT2, Izmir).
Dezavantajlı gençler İngilizce eksikliğini de zayıflıkları arasında sayıyorlar.

2.2.3  Kişisel Özellikler
Kişisel özelliklere baktığımızda, dezavantajlı gençlerin kendilerini güçlü hissettikleri özelliklerinin işverenlerin beklediği özellikler ile büyük ölçüde örtüştüğünü görüyoruz. Bu özellikler; sorumluluk, yaratıcılık ve fark yaratmak,
çalışkanlık, sahiplenme, iyi insani ilişkiler, strateji, kendine güven, dayanıklılık ve açık fikirlilik.
 Sorumluluk; işverenlerin beklentileri ve dezavatajlı gençlerin güçlü yönleri
arasında örtüşen özelliklerden biri; bazı gençler işlerinde sorumlu olduk-
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larını söylüyor, “her zaman işimi tam yaparım, şimdiye kadar kimseyi yarı
yolda bırakmadım” (OGT4, Istanbul).
 Yaratıcılık; bazı dezavantajlı gençler yaratıcı olduklarına inanıyor. Ancak
bu güçleri bir şarta bağlı, “özgür çalışma koşullarında yaratıcıyım” (OGT1,
Ankara). Bazıları da fark yaratmak ya da aynı işi farklı şekillerde yapmak
istediklerini söylüyorlar.
 Çalışkanlık ve sahiplenme; işverenlerin beklentileri ve dezavantajlı gençlerin güçlü yönleri arasında örtüşen bir diğer özellik. Gençler bu özelliği de
yine bir şarta bağlıyor. Bazılarına göre ancak çalışma ortamını severlerse
gerçekten çok çalışacaklarını ve kurumu/şirketi/örgütü sahipleneceklerini
söylüyorlar.
 İyi insani ilişkiler; listedeki bir başka örtüşen özellik. Dezavanatjlı gençlerin bir kısmı genel olarak iyi insani ilişkiler kurabildiklerini söylüyorlar.
 Strateji; de yine her iki grup arasında örtüşen bir özellik. İşverenlerin stratejiden kasıtlarının gençlerin bir kariyer planı olması olduğunu anlıyoruz.
Dezavantajlı gençler ise stratejiyi iki şekilde alıyorlar: a) bilgili iş başvurusu; bazı tartışma katılımcıları bir işe başvururken ilgili şirket ve pozisyon
hakkında önceden bilgilendiklerini söylüyor, b) ayakta kalma; “ayrımcılık
ihtimaline karşı her zaman bir plan b ve plan c’m olur” (OGT1, Ankara).
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 Kendine güven; bazı işverenlerin beklentileri arasında yer alırken, bazı dezavantajlı gençler de insanları işlerinde başarılı olabilecek becerileri olduklarına ikna edebileceklerini düşünüyor.
 Dayanıklılık; da yine her iki grup arasında örtüşen bir özellik olarak çıkıyor
karşımıza. Bazı dezavantajlı gençler sadece ağır çalışma koşullarına değil
aynı zamanda farklı görüş ve ayrımcılığa da dayanıklı olduklarını söylüyorlar.
 Açık fikirlilik; örtüşen son özellik. İşverenlerin açık fikirlilikten anladıkları
biraz havada kalırken, dezavanatjlı gençler bunu daha somut ifade ediyorlar. Örneğin, bazı katılımcılar toplumdaki farklılıklara zaman içinde daha
anlayışlı olmayı öğrendiklerini söylüyor.
Dezavantajlı gençlerin bu örtüşen özelliklerin yanı sıra başka güçlü yönleri
olduğunu da görüyoruz. Bazı katılımcılar sivil toplum ve siyasal hayatta güçlü
olduklarını düşünüyorlar.
Son olarak, etnik kimlik bazı durumlarda güçlü bir yön olabiliyor, “benim en
olumsuz yanım, Diyarbakırlı olmam, aslında benim en güçlü yanım” (OGT1,
Ankara).
Zayıflıklara gelince, odak grup tartışmalarında en sık dile getirilen konu baskılar. Dezavantajlı gençler kimlikleri nedeniyle toplumdan baskı gördüklerini

söylüyorlar. Çoğu katılımcı daimi baskıdan yorgun oldukları için kendilerini
güçsüz hissettiklerini ifade ediyor.
Buna bağlı olarak, dezavantajlı gençler hissettikleri bir diğer güçsüzlüğün
kimliklerini saklamak zorunluluğu olduğunu söylüyor. Her 5 gruptan gençler
ya kendilerinin ya da arkadaşlarının kimliklerini sakladıklarını söylüyor.
Dezavantajlı gençler, sabırsızlık ve geçiciliği de zayıflıkları olarak sıralıyor.
Çoğu katılımcı bir pozisyonda uzun süre çalışmak için fazla sabırsız olduklarını söylüyor.
Duygular ve tepkiler; de gençlerin zayıf olduklarını düşündükleri bir alan.
Gençler pek kolay sinirlendiklerini ve kızgınlıklarını iyi yönetemediklerini düşünüyor. Çalışma hayatında (kadınlara karşı) ayrımcılık, örneğin, bazı
gençlere göre sinirlenmek için çok iyi bir neden olabiliyor. Bazıları ise çabuk
duygusallaşıp sinirlendiklerini ve çabuk tepki verdiklerini, bunu yaparken de
ne söylediklerini pek düşünmediklerini söylüyor.
Tembellik; bazı katılımcılar tembel olduklarını itiraf ediyor.

2.2.4  Resmi Bürokrasi3
İşverenlerin resmi bürokrasi alanında dile getirmedikleri bir noktayı dezavantajlı gençler dile getiriyorlar; mahkumiyet. Dezavatajlı gençler, örneğin siyasal
etkinlikleri nedeniyle daha kolay ve daha sık yakalanıp mahkum edilebildiklerini söylüyorlar.
LGBT bireylerin mecburi askerlik görevinden muafiyet hakları bulunuyor.
LGBT birey katılımcılar bu hakkın kullanılmasının iş başvurularında bir zayıflık oluşturduğunu düşünüyor.

2.2.5  İşverenlerin ve Ara Aktörlerin Algıları
Bu raporda, dezavantajlı gençlerin kendi güçlü ve zayıf yönlerinin onların
kendi bakış açılarıyla öğreniyoruz. Bunun yanında, işveren ve ara aktörlerin
gençlerin güçlü ve zayıf oldukları yönlerini nasıl algıladıklarına da bakıyoruz.
Ancak burada yine işverenlerin ve ara aktörlerin raporun beş dezavantajlı gruba olan ilgisizlikleri nedeniyle bu algılar genel olarak gençler ile ilgili algıları
temsil ediyor.
İşverenler için gençlerin zayıf noktalarından konuşmak daha kolay gibi duruyor. Bütün sektörlerden yalnız sivil sektör işverenleri gençlerin güçlü yanlarını
da sıralıyor. Ara aktörler de güçlü ve zayıf yönler değerlendirmesinde daha
genç dostu bir yaklaşıma sahipler. Yine de her iki grup daha ziyade gençlerin
zayıf yönlerinden konuşuyor.
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Tablo 4 - Gençler ne sunuyor – işverenlerin ve ara aktörlerin algıları

Eğitim ve
deneyim

Algılar

Güçlü
yanlar

Zayıf
yanlar
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Kişisel
özellikler

Beceriler

- Batıyla bütünleşme
- Kapasite geliştirme için
artan olanaklar
- Artan okullaşma
- En iyi 10 ünversite

- Teknolojik beceriler

-

Esneklik
Kendine güven
Talepkarlık
Sorgulama
İnovasyon

-

- Yabancı dil eksikliği
yetersiz sosyal beceriler

-

Verimsizlik
Sabırsızlık
Motivasyon eksikliği
Gelecekle ilgili kötümserlik
Sahiplenmeme
Ciddiyetsizlik
Dış görünüşe önem
vermeme
Kendine güven eksikliği
Tembellik
Fazla talepkarlık
Asosyal yaşam
Gözü yüksekte olma

Eğitimsizlik
Düşük kaliteli üniversiteler
Deneyimsizlik
Uygulama bilgisizliği
Uygulama deneyimsizliği
İşçi hakları hakkında
bilgisizlik
- Parasız stajlar
- Çok sınırlı genel kültür
(özellikle 15-10 yaş arası)

- Öz değerlendirme
eksikliği
- Finansal okuryazarlık
eksikliği
- CV yazma beceri eksikliği
- İletişim becerileri
eksikliği
- İş arama becerileri
eksikliği

-

2.2.5.1  Eğitim ve Deneyim
Sivil sektör işverenlerine göre kapasite geliştirme olanaklarındaki artış gençleri güçlendiriyor. Bu işverenlere göre, gençler artık batıyla daha bütünleşmiş
durumda. Örneğin değişim programlarının bu sürece yardım ettiğini söylüyorlar.
Ara aktörlerin gördüğü güçlü yanlardan biri Türkiye’de okullaşmanın artması.
Bunun yanında en iyi 10 üniversiteden mezun olanların istihdamda çok güçlü
olduklarını düşünenler bulunuyor.
İşverenler ve ara aktörler eğitim ve deneyim alanında daha çok zayıflıklar sıralıyorlar. İşverenler gençlerin eğitimsiz olduğunu düşünüyor. Okula gidenlerin
bile uygulama ile ilgili bilgilerinin olmadığını çünkü müfredatta uygulamaya
yönelik derslerin olmadığını söylüyorlar. Ara aktörler ise ikinci sınıf üniversitelerden mezunların yabancı dil becerilerini belgelemek zorunda olduklarını,
üçüncü sınıf üniversitelerden mezun olanların ise ek sınavlara tabi tutulduklarını ve bu son grubun istihdam ile ilgili umutları olmadığını söylüyorlar.

İşverenler ayrıca özellikle 15-20 yaş grubu gençlerin çok sınırlı genel kültüre
sahip olduklarını ya da ülkede ve dünyada olup bitenden habersiz olduklarından şikayet ediyorlar.
İşverenler erken yaşlarda deneyim için olanakların olmaması ya da gençlerin deneyim kazanmakla ilgilenmediklerinin gençlerin zayıf yönleri olduğunu
düşünüyor.
Sivil sektör işverenleri ise gençlerin işçi hakları ile ilgili bilgisiz olmalarının,
bu nedenle de özellikle özel sektörde örneğin parasız stajlarla “sömürülmelerinin” en büyük zayıflıkları olduğunu düşünüyor.
2.2.5.2  Beceriler
Teknolojik beceriler işverenlerin ve ara aktörlerin beceriler alanında gördükleri gençlerin tek güçlü yanları. Her iki grup da gençlerin teknolojiye özellikle
de sosyal medya ve mobil telefon gibi bilişim teknolojilerine hakim olduğunu
düşünüyor. Gençlerin teknolojinin erken kullanıcıları olduğunu ve bunun da
onları diğer adaylara karşı daha güçlü kıldığını söylüyorlar.
Ancak her iki grup da daha çok zayıflık görüyor. İşverenler gençlerin yabancı
dil becerileri olmadığını, İngilizce ya da başka yabancı diller konuşmadıklarını söylüyor.
İşverenler gençlerin gerekli sosyal becerilerinin de olmadığını, yeteri kadar
sosyalleşmediklerini ya da toplumsal konulara duyarsız olduklarını düşünüyor.
İşverenlere göre gençlerin diğer bir zayıf yanı öz değerlendirme yapmamaları.
İşverenler gençlerin kariyerlerinde başarılı olabilmeleri için kendilerini değerlendirmeleri gerektiğinin farkında olmadıklarını düşünüyorlar.
Sivil sektör işverenleri gençlerin iş arama becerilerinin de olmadığını düşünüyor. Bunun bir göstergesi olarak pozisyonlarla örtüşmeyen CVleri örnek veriyorlar.
Son olarak, işverenlerin bakış açısından gençler finansal okuryazar değiller;
paralarını yönetemiyorlar.
Ara aktörler zayıflıklar listesine daha pratik noktalarla eklemeler yapıyorlar.
Örneğin CV yazma becerilerinin yetersizliği bir zayıflık olarak görülüyor.
Ara aktörler bu konuda istihdam için çok önemli olan birkaç noktayı sıralıyor: gençler CVlerinde deneyimlerini yeteri kadar ayrıntılı anlatmıyor, e-mail
adresleri uygun olmayan kelime/ifadeler içeriyor, uygun olmayan fotoğraflar
ekliyorlar, sosyal medya dilindeki kısaltmaları kullanıyorlar ve sahte iletişim
bilgileri veriyorlar.
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2.2.5.3  Kişisel Özellikler
Bu alanda da yine yalnız sivil sektör işverenleri bazı güçlü yönler görüyor. Bu
güçlü yanlar, beklentier listesinde de karşımıza çıkan esneklik ve kendilerine
güven. Ara aktörler, güçlü yanlar olarak, gençlerin gittikçe daha talepkar olduklarını ve sorularıyla devamlı bir sorgulama içinde olduklarını söylüyorlar.
Bir diğer güçlü yanlarının ise inovasyon olduğunu düşünüyorlar. Ara aktörler
bakış açısından gençler inovasyona açık ve birçok yeni fikirleri var.
İşverenler ise yine daha ziyade zayıflıkları anlatıyorlar. İşverenler gençlerin
çalışma hayatında verimsiz ve sabırsız olduklarını düşünüyor. Çoğu işverenlerin gençlerin başarı odaklı çok çalışmak için motive olmadıklarını hatta tembel
olduklarını düşünüyor. Bunun yanında şirketi de sahiplenmediklerini, işe ofise ve çalışanlara karşı ciddi olmadıklarını söylüyor. İşverenler gençlerin asosyal olduğunu da düşünüyor.
Diğer yandan, ara aktörler gençlerin kendilerine güvenlerinin olmadığını düşünüyor. Gençlerin işverenlere karşı kendine güvenli duramamaları nedeniyle
az iş veya düşük maaşlara razı olduklarını söylüyor. Uzun işşizlik dönemlerinin ardından 25-30 yaş grubunun ekonomiye ve iş bulmaya inançlarını kaybettiklerini anlatıyorlar.
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Bir diğer zayıflık ise gelecekle ilgili kötümserlik. Ara aktörler eğitimsiz ve /
veya toplumsal ağların dışında kalan gençlerin iş bulma umutları kalmadığını,
bazılarının depresyona girdiğini anlatıyorlar.
Bunun tersi, gözü yüksekte olmak ya da aşırı hırs da yine zayıflık olarak sıralanıyor. Ara aktörlere göre iyi eğitimli gençler hemen ilk işte çok yüksek
pozisyonlardan başlamak istiyorlar, kariyerlerinin en başında daha düşük pozisyon ve maaşları beğenmiyorlar. Bazı gençlerin fazla talepkar olabildikleri
ve sınırlarını bilmedikleri de söyleniyor.
Son olarak, ara aktörler gençlerin dış görünüşlerine gerekli özeni göstermediklerini, özellikle işe alım aşamasındaki mülakatlarda nasıl giyinilmesi gerektiğini bilmediklerini söylüyorlar.

2.3 

Gençlik İstihdam Edilebilirliği Önündeki Engeller

Görüşmelerde ve odak grup tartışmalarında işverenler, ara aktörler ve dezavantajlı gençlerin gençlik istihdamı önündeki engeller hakkındaki düşüncelerini de sorduk4. Hepsi gençlik istihdamının önünde çeşitli engeller olduğunu
düşünüyor. Bu engelleri şöyle sıralıyorlar: bilgiye erişimde sorunlar, eğitim
ve bilgide yetersizlikler, ayrımcılık ve önyargı, ekonomik, siyasi ve kültürel
bağlam. Her üç bakış açısında da bulunan ortak engel ülkedeki genç dostu olmayan ekonomik bağlam. İşverenler için en önemli engeller iş dostu olmayan

eğitim sistemi ve bilgiye erişim sorunları. Dezavantajlı gençler için en önemli
engel kimliklerine karşı var olan önyargılar ve bunun sonucunda ortaya çıkan
ayrımcılık. Ara aktörlerin bakış açısından ise en büyük engel hem işveren hem
gençler tarafında bilgiye erişim sorunları.
Tablo 5 - Gençlik istihdam edilebilirliğinin önündeki engeller

Engeller

Bilgiye
erişim

Eğitim
Bilgi

Ayrımclıık
Önyargı

Ekonomik
bağlam

Siyasi
bağlam

Kültürel
bağlam

İşverenler
bakıç açısı
Dezavantajlı
gençler bakış açısı
Ara aktörler
bakış açısı
2.3.1  İşverenlerin Bakış Açısı
İşverenlerin bakış açısına genel olarak baktığımızda gençlik istihdam edilebilirliğin önündeki engellerde sivil ve kamu sektöründeki işverenler özellikle
özel sektördeki kısıtlamalara odaklanarak çıkardıkları uzun bir listeyle daha
duyarlı görünüyor.
Kamu ve sivil sektördeki işverenlerin dile getirdikleri ortak bir engel bilgi akışına erişimdeki eksiklikler. Bu işverenler pozisyonlar ve kapasite geliştirme
olanakları hakkında bilginin gençlere ulaşmadığını düşünüyorlar. Sivil sektör
işverenleri bunun nedenini kapalı ağlar ve kullanılan dile bağlıyorlar. İşverenler ve gençlerin aynı dili konuşmadıklarını ama işverenlerin bunun farkında
olmadıklarını düşünüyorlar. Özel sektör işverenleri için ise gençlik istihdam
edilebilirliğinin önündeki en büyük engel meslekler ile eğitimin örtüşmemesi.
Bu işverenler gençlerin teoride öğrendiklerinin onlara pratikte yardım etmediğini düşünüyor. Uygulamaya yönelik derslerin olmamasından ve üniversitelerin gençleri gerçek hayata hazırlamadıklarından şikayet ediyorlar. Bazıları
ilköğretimde yapılan düzenlemelerin gelecekte kadınların istihdam edilebilirliğinde olumsuz etkileri olacağını düşünüyor.
İşverenler istihdam edilebilirlik için kapasite geliştirmenin hayati olduğunu
düşünüyor. Kapasite geliştirmenin ise bu ihtiyacın farkındalığı, dersler harici
etkinliklere katılım, sivil toplum kuruluşlarına üyelik, yabancı dil öğrenme ve
toplumsal olaylara duyarlılık gerektirdiğini ancak gençlerde bunları görmediklerini söylüyorlar.
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Sivil sektör işverenlerine göre ana akımın dışına çıkan herhangibir kimlik/
yaklaşım/hayat tarzı farklı olana karşı ayırımcı olan özel sektör için bir dezavantaj ve istihdam için engel oluşturuyor.
Mali yapıyla ilgili olarak, özel sektör işverenleri gençlik istihdamındaki kısıtların gençlerin hatası olmadığını bunun asıl nedeninin yatırımcı eksikliği
olduğunu düşünüyorlar.
Kamu ve sivil sektör işverenleriyle yaptığımız görüşmelerde ortaya çıkan bir
diğer ortak engel görüşü ise özel sektördeki düşük maaşlar. Bu işverenlere
göre, özel sektör işverenleri gençlerden yüksek beklentileri olmasına ragmen
onları ucuz iş gücü olarak görüyor. Gençlerin özel sektörün bu yüksek beklentilerine göre kendilerini geliştirmeleri gerektiğini, bütün emek ve yatırımlarından sonra gençlerin düşük maaşlara razı olmak istemediklerini söylüyorlar.
Bunun sonucunda da hak ettiklerini düşündükleri maaşı almamaktansa işşiz
kalmayı tercih ettiklerini düşünüyorlar.
Özel sektör işverenleri için de bu bir engel olarak görülüyor ama başka bir bakış açısından; özel sektör işverenleri gençleri kariyer yolunda ilk adımlardan
başlamak istemeyen “kibirliler” olarak görüyor.

26

Kamu ve sivil sektör işverenlerinin bir diğer ortak görüşleri de gençlerin haklarını savunamamaları. Emeğin örgütlenmemesinin bu engele neden olduğunu düşünüyorlar. İşe alındıktan sonra bile gençlerin haklarını savunacak bilgi
ve mekanizmalardan bihaber olduklarını düşünüyorlar.

2.3.2  Dezavantajlı Gençlerin Bakış Açısı
Dezavantajlı gençler için istihdam edilebilirliğin önündeki en önemli engel
önyargı. Odak grup tartışmaları katılımcıları işverenlerin ve iş arkadaşlarının
önyargılarından şikayet ediyorlar. Bazılarına göre önyargı manipülatif medya
içeriğinden kaynaklanıyor.
Buna bağlı başka bir engel ise bu rapordaki 5 kimlik hakkında bilgisizlik.
Gençler işverenlerin bu kimlikleri tanımadığını bundan da ayrımcılığın doğduğunu söylüyorlar. Katılımcılar ayrımcılığa karşı bir politikanın olmadığını,
mahkemeye gitmek isterlerse de yasal süreçlerin çok ağır çalıştığını anlatıyorlar.
Dezavantajlı gençler ayrımcılık yaratan diğer bir nedenin işverenlerin siyasal
görüşleri olduğunu düşünüyor. Siyasal farkındalığı olan katılımcılar işe başvurularda bunun bir eleme ölçütü olduğunu söylüyor. Bazı gençler için ise
istihdam farklı kimliklerin asimilasyonu anlamına geliyor.

Sonuç olarak, dezavantajlı gençler istihdam edilebilmek için çoğu zaman kimliklerini gizlemek zorunda kaldıklarını söylüyorlar. İş yerinde güçlü bir kimliği
saklamanın ise kendilerini verimsiz kıldığını düşünüyorlar.
Bir diğer ortak şikayet ise düşük maaş politikası. Gençler iş için istenen nitelik
ve nicelik özellikleri için maaşların çok düşük olduğunu düşünüyor.
Gençler eğitimle ilgili de bir takım engeller görüyor. İşverenlerin eğitim seviyelerinin ayrımcı görüşlerini oluşturduğunu düşünüyorlar. En iyi 10 üniversitelerin etiketlerinin tercih edilmesinin de yine bu listenin dışında kalan
kurumlarda ya da açık öğretimde okumuş gençler için bir engel olduğunu
söylüyorlar. Bir diğer engel de üniversitelerin özel sektör ile işbirliği yapmaması. Katılımcılar iyi bir işbiliği olmaması nedeniyle henüz okurken deneyim
kazanmaya başlayamadıklarını söylüyorlar.
Gençler, sınırlı ifade özgürlüğünün siyasal olarak aktif dezavantajlı gençler
/öğrenciler için ciddi sorunlar yaratabildiğini söylüyor. Örneğin aktivist dezavantajlı öğrencilerin siyasal etkinlikleri yüzünden yakalandıkları ve / veya
hapis cezası aldıkları anlatılıyor. Eski mahkum olmak ise daha sonradan burs
başvurularında engel oluşturuyor. Katılımcılar bunun mali koşulları kötü olan
öğrenciler için üniversiteyi bırakmak zorunda olmak anlamına geldiğini söylüyor.
Geleneksel bir engel ise aile baskısı. Gençler aileler için müzik ve tiyatro gibi
meslek alanlarının pek popüler olmadığını söylüyorlar. Gençler istekli ve yetenekli olmalarına rağmen aile baskısı nedeniyle bu kariyerleri seçemediklerini
anlatıyor.

2.3.3  Ara Aktörlerin Bakış Açısı
Ara aktörler gençlik istihdam edilebilirliğinin önündeki engeller listesine eklemeler yapıyor. Bu kişilerle yaptığımız görüşmelerde işverenlerden, gençlerden ve kamu politikaları/milli eğitim sisteminden kaynaklanan engellerle
ilgili düşünceler alıyoruz.
Ara aktörlere göre işverenlerden kaynaklanan bir engel hareketlilik yatırımı
eksikliği. İşverenlerin yerel olduğu ve çalışanların hareketliliğinin masraflarını yani başka kentlerden gelecek çalışanların ulaşım, nakliyat, kira, adaptasyon masraflarını ödemek istemedikleri söyleniyor.
Bir diğer engelin işverenlerin siyasal görüşleri olduğu düşünülüyor. İşverenlerin istihdam kararlarını siyasal görüşleri temelinde aldıkları söyleniyor. Bazı
durumlarda işverenlerin iş başvurusu yapanların siyasal görüş ve geçmişlerini
anlamak amaçlı sınavlar yaptığı anlatılıyor.
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Bazı pozisyonların mükemmel sözlü iletişim gerektirdiği, İstanbul Türkçesi
konuşmayanların elendiği söyleniyor. Bu konuda Kürtlerin en dezavantajlı
grup olduğu iddia ediliyor.
Son olarak, kadınlara geleneksel yaklaşımın, annelik izninin masraflarının
ve başörtüsünün genç kadınların istihdam edilebilirliği önünde engel olduğu
söyleniyor. Ancak kalite kontrol ve ayrıntılı iş gerektiren pozisyonlarda kadınların daha avantajlı olduğu da düşünülüyor.
Gençlerden kaynaklanan engeller olarak, ara aktörler özellikle doğuda yaşayan gençlerin özellikle online iş arama becerilerinin eksik olduğunu, online iş
ilanlarını takip ve CV hazırlama becerilerinin eksik olmasının istihdam edilebilirliğin önünde önemli bir engel oluşturduğunu düşünüyor.
Üçüncü taraflardan kaynaklanan engeller için ise ara aktörler ilk sıraya ezberci eğitim sistemini koyuyor. Bunun yanında liseler ile üniversiteye hazırlık
kurslarının içeriklerinin örtüşmediği düşünülüyor. Bu durumun kafa karışıklığına neden olduğu, bu nedenle de gençlerin üniversite giriş sınavındaki verimlerinin düştüğü söyleniyor. Eğitim ile ilgili bir diğer engel ise fazla eğitimli
olmak. Fazla eğitimli gençlerin tercih ettikleri işleri bulamadıkları söyleniyor.
Bazı ara aktörler ülkenin siyasal bağlamının gençlik istihdam edilebiliriği
önündeki gelecek engelleri görmeyi engellediğini düşünüyor.
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Son olarak, ara aktörler aslında iş olduğunu, kalifiye gençlerin de olduğunu
ama bu ikisinin buluşmadığını söylüyor. Bu ikisinin bilgiye erişim eksikliği
yüzünden buluşamadığı düşünülüyor.

2.3.4  Dezavantajlı Gençlerin İstihdamına Yönelik Politika
İşverenlerin akıllarına dezavantajlı denince üç grup geliyor: engelli, eski
mahkum ve kadın. Bu algının nedenlerini ise eski mahkum ve engelli kotaları
ile ilgili düzenlemeler, engellilerin görünürlüğü ve cinsiyet eşitliği duyarlılığı
olarak anlıyoruz. Raporun 5 grubunu sorduğumuzda ise bu gruplara özel bir
işe alım politikaları olmadığını söylüyorlar.
Kamu ve sivil sektör işverenleri 5 grubu saptayacak seçme ölçütü, mülakat
sorusu, ya da istenen belge olmadığını söylüyor. Görüşmelerde işverenlerin bu
gruplara karşı kayıtsız olduğunu görüyoruz.
Özel ve sivil sektördeki bazı işverenler bu 5 kimlikten başkaca öncelikleri
olduğunu bunların da pozisyon ile uyum, kaliteli iş, dürüstlük ve ahlak olduğunu söylüyorlar, “eğer düzgün çalışıyorsa ayrımcılığa karşıyım” (işveren,
İstanbul).
Kamu sektörü işverenleriyle yapılan görüşmelerde ayrımcılığın yasadışı olduğu söyleniyor. Görüştüğümüz bazı kişiler bir yandan bu 5 gruba karşı ayrımcılık yapılmadığını söylerken diğer yandan makhemelerdeki ayrımcılık dava-

larının incelenmesini gerektiğini öneriyor. Ayrıca gençlik istihdamı ile ilgili
araştırma belgelerinde bu grupların yer almadığını da ekliyorlar.
Bazı özel sektör işverenleri bu 5 gruptan çalışanlara karşı şartlı bir hoşgörüleri
bulunuyor; kimlikler gizli kalmalı. Özel ve sivil sektördeki bazı işverenler pozitif ayrımcılığa da karşı olduklarını çünkü herkese eşit davrandıklarını iddia
ediyorlar. Bu 5 gruptan birinden gençleri işe almamanın bir önemli nedeni
de ırkçılık gibi duruyor. Bazı işverenler “kendi toprağımdan” kişileri istihdam
etmeyi tercih ettiğini söylüyor.
Bu 5 gruptan gençleri işe almamanın bir diğer nedeni ise geçmiş deneyimler
olabiliyor. Bazı işverenler herhangibir toplumsal gruba ait bir çalışan ile olumsuz bir deneyim yaşarlarsa bir daha o gruba ait birini işe almaktan kaçındıklarını söylüyor.
Üçüncü bir neden muhafazakarlık olarak çıkıyor karşımıza. Örneğin bazı işverenler LGBT bireylerin normalleşmesini desteklemek istemediklerini söylüyor.
Son olarak, çalıştığımız 5 grup ile ilgili önyargılar nedeniyle işverenlerin bu
gruba ait gençleri istihdam etmediklerini görüyoruz. Ancak önyargı bazı durumlarda avantaj da olabiliyor. Örneğin bazı işverenler finansal işlerle ilgili
pozisyonlarda Yahudileri çalıştırmak isteyeceklerini söylüyor.
5 gruba ait gençlerin başka avantajları da olabiliyor. Kamu sektörü ile yapılan
görüşmeler dayanışmaya işaret ediyor. Sözlü mülakatların nesnel olduğunu,
mülakatı yapan eğer bu 5 gruptan birine aitse mülakata alınan genci destekleyebileceği söyleniyor.
Diğer bir avantajı sivil sektörde görüyoruz. Sivil sektör işverenleri bu gruplara
ait olmanın bazı pozisyonlar için avantaj olabileceğini söylüyor. Sivil sektör
işverenleri ayrıca çalışanları arasında dengeyi gözetmeleri gerektiğini bu nedenle de bu 5 grubun kendi sektörlerinde avantajlı olabileceğini düşünüyor.
Son olarak, “bu gruplardan çalışanınız var mı?” diye sorduğumuzda kamu
sektöründen görüştüklerimiz yanıtı bilmiyorlar. Özel sektör işverenleri daha
açık yanıtlayabiliyor; bazı işverenler bazı gruplar için çok net konuşuyor, diğerleri eğer bazı gruplardan çalışanı yoksa bunun nedenini bu gruplardan iş
başvurusu olmamasına bağlıyor, bazıları da bu soruyu yanıtlayamayacağını
çünkü muhtemelen çalışanların bu kimliklerini sakladıklarını düşündüğünü
söylüyor.
Sivil sektör işverenleri kategorizasyon riskine dikkat çekiyor, “insanları kategorize etmek riskli; insanlar kendilerini ne tanımlıyorlarsa odur, bizim onların
ne olduğunu düşündüğümüz değil” (işveren, Istanbul). Sivil sektör işverenleri
ayrıca dezavantajlı gruplar arasında bir hiyerarşi olduğunu düşünüyor. 5 grup
içinde Kürtlerin görece daha avantajlı LGBT bireylerin ise en çok dezavantajlı
olduğunu söylüyorlar.
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2.3.4.1  Ara Aktörlerin Algıları
Ara aktörlerle yapılan görüşmeler raporun 5 dezavantajlı grubunun devlet,
hükümet ve işverenler federasyonunun istihdam ve istihdam edilebilirlik araştırma ve raporarında öncelikli olmadığını gösteriyor. Diğer yandan bu gruplara odaklanan projelerin uygun olmayacağı algısı var. Bunun nedenini ara
aktörler bu gruplara ait projeler yapılırsa bu kimliklerin kamuya açık olacağı
ve LBGT bireyler gibi bazı grupların bunu istemeyecekleri olarak açıklıyorlar.
“… çünkü onlar kimliklerini saklamayı tercih ediyorlar” (ara aktör, İzmir). Bir
kamu kurumunun yalnız bir tane Roman yurttaşlar için geliştirdiği istihdam
artırıcı proje bulunuyor.
Ayrımcılıkla ilgili verilerin kayıtlarının ise takip edilmediği ya da geri besleme
mekanizmaları olmadığını öğreniyoruz. Bazı ara aktörler resmi olmayan yollardan LGBT bireylere karşı yapılan ayrımcılıklarla ilgili vakaları öğrendiklerini söylüyorlar.
Ara aktörler holdinglerin ve kurumsallaşmış şirketlerin ayrımcılığa karşı daha
dikkatli olduklarını ama küçük ve orta ölçekli işletmelerin ya da aile şirketlerinin daha az profesyonel, ve/ veya daha muhafazakar ve sonuç olarak raporun
5 grubuna karşı daha ayrımcı olabildiklerini söylüyorlar.
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Ara aktörlere göre 5 grubun referansları, ağları, bağlantıları bu kimlikleri aynı
gruptan işverenler karşısında bir avantaja dönüştürebilir.
Son olarak, seyrek bir görüşe göre ise işverenin karşısında nesnel ve stresli bir
mülakatta herkes dezavantajlı olabilir.
2.3.4.2  Dezavantajlı Gençlerin Algıları
İşverenler 5 gruptan gençlere karşı özel bir ilgilerinin olmadığını iddia ederken, bu gruplara ait gençlerle konuştuğumuzda istihdamdaki ayrımcılıktan
şikayet ediyorlar. Dezavantajlı gençler kendi başlarından ya da arkadaşlarının
başlarından geçen 5 gruba yönelik birçok ayrımcılık öyküsü anlatıyorlar. Bu
durumu somutlaştırabilmek için aşağıda her gruptan anlatılan öykülerden birer tanesi yer alıyor.
“Alevi misin?” : bir Alevi katılımcı anlatıyor: “Hataylı bir Arap Alevi çocuk
uzun zaman iş arıyor bulamıyor sonunda kimliğini saklamaya karar veriyor.
Sonunda bence muhafazakar olan bir şirkette iş buluyor. Bir ay sonra patron
ile sohbet ederken patron soruyor “Hataylısın değil mi sen? ”. Çocuk da “evet”
diyor. Ertesi sabah muhasebeci geliyor “buraya kadar” diyor ve işten atılıyor”
(OGT4, Istanbul).
Aksan önemli: Kürt bir katılımcı siyaset bilimi öğrencisi olarak Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı sınavını geçtiğini ama mülakatta kaldığını anlatıyor, “…. Aksanım yüzünden. Hiç şansım olmadığını söylediler” (OGT1, Ankara).

“Cinsel yönelimin yüzünden”: LGBT birey bir katılımcının mülakatı çok iyi
geçiyor ve ona işe alındığı söyleniyor. Uzun zaman işsizlikten sonra çok seviniyor. İşe başlaması gereken günden bir gün önce bir telefon alıyor, “özür
dileriz, ama cinsel yöneliminizden dolayı size işe alamayız” (OGT4, Istanbul).
“İsmini değiştir!”: Gayri-Müslüm bir katılımcı iş bulmak için ismini değiştirmek zorunda kaldığını anlatıyor, “çok kötü hissettim kendimi çünkü adama
yalan söylemek zorunda kaldım ama beni onunla tanıştıran (Gayri-müslüm)
arkadaşım beni o isimle tanıştırdı ve ben de onun yalanını saklamak zorunda
kaldım. Arkadaşım gerçek ismimle işi alamayacağımı söyledi” (OGT2, Izmir)
Bankada Roman olmaz: Roman bir katılımcı anlatıyor, “bir arkadaşım mülakatta kimliğini sakladı ve işi aldı. Daha sonra mesai arkadaşıyla yakın arkadaş
oldu ve ona Roman olduğunu söyledi. Sonra herkes öğrendi ve kovuldu. Mahkemeye gitti, dava hala sürüyor”(OGT4, Istanbul)
Tüm bu nedenlerle dezavantajlı gençler arasında kötümserlik hakim. Bazı
gençlere göre dezavantajlı insanlara karşı duyralılıkla ilgili olarak, okullar hariç, kamu kurumlarında hiç umut yok. Bazıları da her zaman bir dezavantajlı grubun olacağını çünkü istihdamın her zaman sınırlı olacağını düşünüyor.
Bazı katılımcılar daha da kötümser; çözümün depresyon ya da intihar olduğunu söyleyenler var. Gençler de dezavantajlar arasında hiyerarşi olduğunu iddia ediyorlar. İstihdam edilebilirlik açısından LGBT bireylerin en dezavantajlı
olduğu düşünülüyor. Kamu sektöründe tüm gruplar dezavantajlı iken LGBT
bireylerin özel sektörde de ciddi sorunları olduğu söyleniyor.

Genç Girişimciliği Gençlik İstihdam Edilebilirliğini
Artırabilir mi? Fırsatlar ve Sorunlar

2.4 

Son dönemde Türkiye’de gençlik girişimiyle ilgili çalışmalar hız kazandı. İşverenlere, dezavantajlı gençlere ve ara aktörlere genç girişimciliğini, fırsatları,
sorunları ve bu trendin gençlik istihdam edilebilirliğini artırıp artırmayacağı
hakkında ne düşündüklerini sorduk.
Özel sektör işverenleri girişimciliğe çok olumlu yaklaşıyor ve bu fikri heyecanla destekliyorlar, “Türkiye’nin geleceği bunda, teşvik etmeliyiz” (işveren,
İstanbul). Örneğin, TOBB’un Genç Girişimciler Kurulu (GGK) girişimciliği
gençler arasında teşvik etmek için halen ülke çapında birçok etkinlik düzenliyor. Özel sektör işverenleri girişimciliği istihdamı artıracak bir yol olarak görüyorlar. Bazıları genç girişimciliği aile şirketlerinden kaçış olarak görürken,
bazıları da gençlerin girişimciliği kolay yoldan para kazanma gibi aldıklarını
söylüyor. Bazı işverenler girişimci doğulduğunu düşünüyor, onlar için Türkiye’deki gençlerin girişimci karakterleri var ama girişimci değiller.
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Kamu ve sivil sektör işverenleri genç girişimciliğine daha temkinli yakaşıyor.
“DNA’sında yoksa bunu insanlara enjekte edemezsin” (işveren, İstanbul) fikrinde anlaşıyorlar. Her iki sektörün işverenleri de girişimcilikte eğitimlerin
yanı sıra çok önemli etkenlerin olduğunu düşünüyorlar. Kültür ve daha kişisel
seviyede, yetiştiriliş şekli, ruh ve karakterin birinin girişimciliği üzerinde çok
önemli etkisi olduğunu söylüyorlar. Bununla beraber desteklenmesi gereken
gerçek girişimcileri bulunduğunu da düşünüyorlar.
İkinci olarak, dezavanatjlı gençlerin yorumlarını alıyoruz. Bazı odak grup tartışma katılımcıları, örneğin Gayri-Müslüm katılımcılar girişimciliğin kendileri
için tek seçenek olduğunu düşünüyorlar, “galiba yaşamak için yapabileceğim
tek şey bu” (OGT2, Izmir). Bazıları için ise girişimcilik patrondan ya da “aptal
iş arkadaşlarından” bağımsızlık anlamına geliyor. Girşimcilik bazıları için de
aynı emekle daha çok para kazanmanın yolu demek.
Ancak girişimcilik gençler için sorunlu da olabiliyor. Bazı gençler umutsuzca soruyor, “ne girişimciliği? Internet çağında yeni bir şey düşünmek çok
zor”(OGT1, Ankara). Gençlerin kavram hakkında kafaları da karışık görünüyor, girişimciliğin açık bir tanımı olması gerektiğini düşünüyorlar ki girişimciler mi değiller mi anlayabilsinler, “benim deneyimim var ama hiç istihdam
yaratmadım, sayılır mı?” (OGT1, Ankara)
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Son olarak, ara aktörler girişimciliğin her zaman işsizlik için iyi bir alternatif
olmadığını düşünüyor. İşveren, dezavantajlı genç, ara aktör, herkesin ortak
görüşü Türkiye’deki eğitim sisteminin genç girişimciliğini desteklemediği
yönünde birleşiyor. Herkes hali hazırdaki eğitim sisteminin inovasyonu, yaratıcılığı ve özgür düşünceyi kösteklediğini düşünüyor. Sadece bir tane vakıf
üniversitenin girişimciliği desteklediği söyleniyor bunun nedeni de sahibinin
girişimci olmasına bağlanıyor. Bazı işverenler yükseköğrenim müfredatına yavaş yavaş bazı girişimcilik derslerinin eklendiğini söylüyorlar. Ancak şimdilik
eğitim kurumlarında girişimciliğe katkının öğrenci girişimcilik kulüplerinden
geldiği söyleniyor.
Karşıt bir görüşe göre “(eğitim sisteminde) robotlaşan insanlar yeni birşey
görürlerse atlayabilirler” (işveren, Istanbul). Kamu sektöründeki işverenler
kamu kuruluşlarının eğitimdeki sıkıntıların farkında olduklarını ama değişimin zaman aldığını iddia ediyorlar.
İşverenler genç girişimciliği ile ilgili gittikçe daha çok fırsat doğduğunu düşünüyor. Devlet teşvikleri, gençler için ayrılan kaynaklar, artan farkındalık,
TOBB Genç Girişimciler Kurulu, küreselleşme ve dünyaya açılma gençler için
çeşitli olanaklar olarak sayılıyor. Bazı işverenlere göre kriz girişimciler için en
iyi fırsat.
Gençler, genç olmanın kendisinin bir fırsat olduğunu düşünüyor. Aleviler gibi
bazı gruplar söz konusu girişimcilik olduğunda kendilerini dezavantajlı görmüyor.

Yukarıdaki fırsatların yanında sorunlar daha uzun bir liste oluşturuyor. İş dünyası ve kamu kuruluşları genç girişimciliğini teşvik etse de Türkiye’de hala
yeteri kadar kamu kaynağı, özel yatırımcı ve risk sermayesinin olmadığı düşünülüyor.
İşverenler var olan kamu kaynaklarının uzmanlık eksikliği nedeniyle verimli
kullanılmadığını söylüyor. Uzmanlık eksikliğinin ise gençler için yanlış rehberlik ve projelerin süreçlerinin değerlendirilmemesi sonucunu yarattığı söyleniyor. Bilgiye erişimdeki kısıtlamalar nedeniyle de sınırlı kaynaklar ve olanakların geniş kitleye ulaşmadığını öğreniyoruz.
Genç girişimciliğindeki sorunlardan bir diğeri de zayıf patent sistemi. İşverenler fikir hırsızlığının çok sık yaşandığını söylüyor. Bu nedenle de işverenlere
göre gençler inovatif fikirlerini iş dünyasıyla paylaşmaktan kaçınıyorlar.
Kültürel olarak, aile sorumluluğunun gençler için risk alma olanaklarını sınırladığı düşünülüyor. Bazı işverenler aile işlerinin aile içinde bir geleneğe dönüştüğünü düşünüyor, “memurun çocuğu memur oluyor” (işveren, Ankara).
Mali sistem ve kültürel bağlamın girişimciliğe olanak sağlamamasının yanısıra, işverenler gençlerde girişimci olmak için gerekli gördükleri inovasyon,
gerçekleştirilebilir fikir, iş planı becerileri, kontrollü risk alımı ve kendine güven olmadığını söylüyorlar.
Dezavanatajlı gençler iş dünyasıyla ilgili deneyimlerinin olmadığını söylüyor.
Bazıları fikirlerini gerçekleştirebilmek için toplumsal ve psikolojik destek ve
“doğru takıma” sahip olmadıklarını düşünüyor.
Dezavanatajlı gençler girişimcilikte bir başka sorun olarak ayrımcı müşterileri
dile getiriyor. İş kurmaları halinde, istihdam konusunda yaşadıkları ayrımcılığı bu defa ürün/hizmetlerini tüketmek istemeyecek müşterilerden görebileceklerini düşünüyorlar. Ancak banka kredisi çekerken dezavantajlı olacaklarını düşünmüyorlar.
Ara aktörler finansal ve teknolojik okur yazarlık eksikliğinin genç girişimciliği
için bir engel olacağını düşünüyor.
Böylelikle genç girişimciliği ile ilgili fırsattan çok sorunun olduğunu görüyoruz. Genç girişimciliğinin gençlik istihdam edilebilirliğini artırabilmesi için
önce bu alanda belirgin iyileşmeler yapılması gerekiyor gibi duruyor.

1
2
3
4

Kamudaki işçi pozisyonları için sınav yapılmıyor. Bu pozisyonlar için kura çekiliyor.
Ancak, ara aktörler kadınlar için evli olmanın dezavantaj olduğunu çünkü işverenlerin annelik izni gibi çeşitli uygulamalara mesafeli
olduklarını iddia ediyor.
Bu bölümdeki noktalar engeller bölümünde tartışılıyor.
Burada yine, işveren ve ara aktörler genel olarak gençler hakkında konuşuyor
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Sonuç olarak, aşağıda UGLA’nın dezavantajlı gençlerin istihdam edilebilirliğini artırabilmek amacıyla gerçekleştirebileceği
çeşitli öneriler yer alıyor. Bu fikirler işverenlerin, dezavantajlı gençlerin ve ara aktörlerin görüş, bilgi ve deneyimlerinin inecelenmesinin sonuçlarını ve araştırmacının
izlenimlerini yansıtıyor.

3.1 

Bilgiye Erişimi Artırmak

 Online/mobil bir platform:
İş, kapasite geliştirme olanakları ile ilgili
bilgiye erişimi yaygınlaştırarak ve kolay-

3
Gençlik istihdamını artırmak
için işverenler ve dezavantajlı
gençler nasıl bulusabilir?

laştırarak iyileştirecek bir online platform
geliştirilebilir. Verilerin saklanması dijital
işlerde daha kolay olduğu için kaç gencin
hangi olanaklardan nasıl, ne zaman, ne şekilde faydalandığını ölçmek de daha kolay
olacaktır.

3.2 

Ağ İletişimi (Networking)

 Ağ iletişimi için online/mobil platform
Aynı platform ya da bir başkası işverenler,
dezavantajlı gençler ve ara aktörler arasında
ağ iletişimini kolaylaştırabilir. Rapoda görü-

yoruz ki işverenlerin beklentileri ile dezavantajlı gençlerin sundukları aslında
büyük ölçüde örtüşüyor. Ara aktörlerin ise halen bu iki grubu buluşturamadıklarını ya da bununla ilgilenmediklerini görüyoruz. Dezavantajlı gençler bu üç
grubun ağ iletişimi ile buluşmasından çokca yararlanabilir. İyi düşünülmüş bir
izleme ve geri besleme mekanizması ile sonuç ve etkiler ölçülebilir.

3.3 

Beceri Edinme

 Eğitim
Dezavantajlı gençlerin iletişim, CV yazma, mülakat ve yabancı dil becerileri
ile sosyal hayat/toplumsal etkinliklerin önemi ile ilgili eğitime ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. UGLA bu alanlarda online ve yüzyüze eğitimler açabilir.

3.4 

Muhafazakarlıkla Mücadale

 Ofis ziyaretleri
Görüştüğümüz bir işverenin önerdiği bu fikir işveren ve çalışanlara yönelik.
UGLA muhafazakar işverenlerin farklı/alternatif yaklaşımları ve çalışma ortamları olan, farklı kimlikleri barından kurum/şirket/örgütlerin ofislerini tanıyabilmeleri için ziyaretler düzeleyebilir.

3.5 

Önyargı ve Irkçılıkla Mücadele

 Biraraya gelme
UGLA farklı kimliklere karşı önyargıları yıkmak amacıyla işverenleri ve 5
gruptan dezavantajlı gençleri biraraya getirebilir. “Speed date” türü dinamik
ve interaktif bir etkinlik buzları kırmaya yardım edebilir. İşverenler ve dezavantajlı gençler arasında kısa sohbetlerle etkileşimin başlaması kolaylaştırılabilir. Etkinliğin hedefi iş mülakatı ya da staj “kapmak” olabilir. Başarı somut
bir şekilde ölçülebilir.

 Staj
UGLA işverenler arasında istenmeyen gruplar ile ilgili bir anket yapıp tam da
o gruplardan gençler için kısa dönemli ek stajlar açılmasına ön ayak olabilir.

 İzleme & teşhir etme
Odak grup tartışmaları katılımcılarından birinin somut önerisi olan fikir online/mobil bir ortamda 5 gruba karşı yapılan ayrımcılık olaylarının paylaşılıp
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topluma duyurulması ile ilgili. Fikrin sahibine göre yapılan ayrımcılığın kişi
ve kurum adlarıyla paylaşılması fikri bu kişileri caydırabilir.

3.6 

İlham

 Başarı öyküleri paylaşımı
UGLA gençlere ilham vermek için 5 gruptan kariyerinde başarılı olan kişilerin
öykülerini bu gruplardan gençlere anlatacakları ve onlara ilham verecekleri
buluşmalar düzenleyebilir.

3.7 

Savunuculuk / Lobi

 Müfredatta değişiklikler
UGLA müfredata uygulamalı derslerin eklenmesi ve üniversite-özel sektör işbirliğinin artırılması için lobi yapabilir.
Son olarak, UGLA bu raporu gençlik istihdam edilebilirliği bakış açısından bir
insan hakları savunusu olarak bütün ilgili paydaşlarla, ilgili siyasi birimlerle,
karar alıcılarla paylaşabilir.
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1

Speed date, 2000’lerin başında bekar kişilerin birbirleriyle tanışmaları için düzenlenen etkinliklerdi. Bu toplaşmalarda katılımcılar ikiye ayrılırdı.
Bir grubun üyeleri sabit bir şekilde teker teker masalara oturur, diğer grubun üyeleri ise mobil olarak her masada iki dakika sohbet ederdi. O iki
dakikada kişiler birbirlerini tekrar görmek isteyip istemekediklerine karar verirlerdi. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılar düzenleyicilere kimlerle
görüşmek istediklerinin adlarını verirdi. Örtüşen kişilere düzenleyicilerden giden bir mesajla bu kişilerin tekrar görüşmeleri sağlanırdı.
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3.7 

Advocacy

 Advocating for: Changes in the curriculum: IYLA may lobby for including
practical courses in the curricula and for promoting increased universityprivate sector collaboration.
IYLA may also share this review with the relevant stakeholders and the related
political bodies as a human rights statement from the youth employability
perspective.
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1

Speed date, a feature of the 2000s, is a meeting of single people. The group is divided into two. Members of one group sit in a table, and members
of the other group are mobile. The mobile members visit the tables. They have 2 minutes to introduce to each other and chat. At the end of the 2
minutes, they say goodbye and they rate the chat and the person. This repeats as many times as the number of participants permit. At the end of
the event, the participants give their ratings to the organizer. The organizer matches the participants who mutually have the best ratings for a date.

The review suggests that many of the expectations of the employers and
strengths of disadvantaged young people do actually match. The intermediary
actors, obviously, are currently unable and/or uninterested in connecting the
two groups. A platform to network of all the three groups would be beneficial
for the disadvantaged young people. A well thought feed-back and follow-up
mechanism would help measuring the results and impact.

3.3 

Skills Building

 Training: disadvantaged young people seem to need trainings on;
communication skills, CV writing skills, interview skills, importance of
social life/activities in NGOs, and English language skills. IYLA may open
up trainings on that both online and offline.
3.4 

Fight Against Conservatism

 Office visit – an idea from an interviewee: As an activity targeting the
employers/colleagues, IYLA may organize visits for conservative employers to
offices with different/alternative settings, hospitable to different identities and
lifestyles.
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3.5 

Fight Against Prejudice and Racism

 Gathering: IYLA may serve as the bridge to gather employers and young
people from the 5 groups to eliminate prejudices against the different
identities. A “speed date”1 kind of dynamic and interactive meeting event
may help break the ice. The results may be a job interview or internship Success would be measurable.
 Internship: IYLA may introduce a survey among the employers to see
unwanted groups as employees and arrange short-term extra internships for
young people from those groups - Success would be measurable.
 Monitoring & Exposing – an idea from one participant: An online/mobile
participatory platform: to monitor, record, and expose the discrimination cases
against the 5 groups - Success would be measurable.
3.6 

Inspiration

 Introduction of success stories: IYLA may organize get togethers with
people from the 5 groups who have successful careers and disadvantaged
young people, for motivation and inspiration.

The following is a set of proposals for
innovative ways the IYLA may introduce
to increase employability of disadvantaged
young people. The ideas are the result of the
analysis of the opinions, knowledge, and
experiences of the employers, disadvantaged
young people, and the intermediary actors
together with the impressions of the author.

3.1  Increasing Access to
Information
An online/mobile platform: for improved
access to information about job opportunities,

3
as well as capacity building and job seeking
opportunities. As data/statistics storage is
easier in digital work, the results of how
many young people benefit from which
feature of the online platform would be
easier to measure.

3.2 

Networking


An online/mobile platform for
networking: the same or a different online/
mobile platform may help networking
between the employers, disadvantaged
young people, and the intermediary actors.

As for young people, they think that being young is in itself an opportunity.
Some groups, like the Alevite, say that they think they are not disadvantaged
when it comes to entrepreneurship. There is a longer list of threats. Even
though youth entrepreneurship is promoted by the business world and the
public agencies, there are still not enough public resources, private investors,
and risk capital in Turkey.
Employers argue that the existing public resources are not used efficiently
because of the lack of expertise. Lack of expertise, some employers think,
may cause wrong instructions for young people and lack of assessment of the
progress of the projects. The limited resources and opportunities do not reach
the larger public because of the lack of access to information.
Another threat for youth entrepreneurship is the weak patenting system.
Employers claim that idea theft is common. This is, according to employers, a
reason why young people are reluctant to talk about their innovative ideas to
the business world. Culturally, family responsibility is claimed to limit the
risk taking opportunities of young people. At another level, family jobs tend
to become traditions, “children of clerks become clerks” (interview, Ankara)
If the financial system and the cultural context are not favourable for youth
entrepreneurship, employers think that young people lack innovation, feasible
ideas, skills for business plans, controlled risk taking, and self-confidence to
be entrepreneurs. Disadvantaged young people think that they do not have
experience about business life. Some disadvantaged young people say that
they lack the social and psychological support and the “right team” to realize
their ideas.
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Another threat present in the talks with disadvantaged young people is the
discriminative customers. They think that the same discrimination they face
in employability may manifest as customers who would not consume their
products/services if they set up their business. Otherwise, young people do
not think that they would be disadvantaged in taking credits from banks.
Intermediary actors argue that the lack of financial and technological literacy
is a threat for youth entrepreneurship. We see that there currently are more
threats than opportunities for youth entrepreneurship. We can argue that there
needs to be a significant improvement in the youth entrepreneurship area if it
is to increase youth employability.
1
2
3
4
5

For worker/low degree positions in the public sector, the candidates do not need that exam. Their name is in a pool for casting lots.
For young women, however, intermediary actors claim that marriage is a disadvantage because employers are reluctant to maternity leave
and other benefits.
Points in this section are elaborated in the barriers section
Here again, the opinions of the employers and the intermediary actors reflects youth in general
Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey Young Entrepreneurs Council
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Employers in the public and the civil sector are more cautious with youth
entrepreneurship. They agree on the opinion that “one cannot inject this
(entrepreneurship) to people who do not have it in their DNA” (interview,
Istanbul). Employers in both sectors argue that there are major influential
aspects other than trainings on entrepreneurship; culture, and on a more
personal level, how one is raised, soul, and the character play a crucial role in
the process. This said, they think that there are some real entrepreneurs who
need support.
Secondly, the disadvantaged young people comment on youth entrepreneurship.
Some participants of the focus group discussions, for instance, the nonMuslims, think that entrepreneurship is their only option, “I think that’s all I
can do for living” (FG2, Izmir). For others, what lies behind entrepreneurship
is independence from a boss or escape from “silly colleagues”. Another
appealing aspect of entrepreneurship for young people is earning more with
the same amount of work.
Entrepreneurship may be challenging. Some young participants seem
hopeless: “what entrepreneurship? It is too difficult to think of something
new in the age of Internet” (FG1, Ankara). Young people also seem to be
confused about the concept, they think that there needs to be a clear definition
of entrepreneurship – to see whether they are or not entrepreneurs “I have
experience but I never created jobs, does that count?” (FG1, Ankara)
Finally, intermediary actors think that entrepreneurship is not always a good
alternative to unemployment. All the three groups whom we talked t for
this review (employers, disadvantaged young people and the intermediary
actors) agree that the education (system) in Turkey is not favourable for
youth entrepreneurship. They all agree that the current education system
discourages innovation, creative and free thinking. They say that there is
only one foundation university which promotes entrepreneurship because
it is owned by an entrepreneur. Some employers add that some relevant
courses are now slowly entering the high education curricula. The only
contribution that is listed in the education is the entrepreneurship student
clubs in universities and in some high schools.
There is, however, one counter-argument that “robotized people (in the
education system) may jump on if they see something different” (interview,
Istanbul). Interviewees in the public sector claim that the public agencies are
aware of the challenges in education but that change takes time.
Employers think that there are increasing opportunities for youth
entrepreneurship. State promotion, public agencies and resources allocated for
young people, increasing awareness, TOBB GGK, globalization and opening
up to the world are the opportunities for young people. Some employers add
that crisis is the best opportunity for entrepreneurs.

after a long time of unemployment. The day before she was supposed to start to
work, she received a phone call “sorry, but we cannot hire you because of your
sexual tendency” (FG4, Istanbul).
Changing the name: Non-Muslim participants told stories about how they had
to (or proposed to) change their names into Muslim names to find jobs: “I felt
so bad because I kinda had to lie to my employer but my (non-Muslim) friend
introduced me with that name and I had to hide his lie. He thought I couldn’t
get the job with my real name” (FG2, Izmir)
No Roma in the bank: A Roma participant tells: “A friend of mine has hidden
his identity during the interview and got the job at the bank. He later became
friends with a colleague of his and told him that he was a Roma. Soon, everybody
in the bank learns about that, and he was fired. He went to court, the case is still
on” (FG4, Istanbul)
For all these reasons, there is a certain pessimism. Some young people
think that there is no hope for sensitivity towards disadvantaged people in
public institutions except in schools. Others think that there will always be
a disadvantaged group because there will always be limits for employment.
Some participants are even more pessimistic; they say that the solution is
depression or suicide. Young people also claim a hierarchy of disadvantages.
LGBTI is the most disadvantaged in terms of employability. While all groups
are challenged in the public sector, LGBTI is also very highly challenged in
the private sector.
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2.4  Can Youth Entrepreneurship Increase Youth
Employability: Opportunities and Threats
Recently, there has been a momentum about youth entrepreneurship in
Turkey. We asked employers in the three sectors, disadvantaged young people,
and the intermediary actors about the opportunities and threats in youth
entrepreneurship and if they think this trend may increase youth employability.
Employers in the private sector approach entrepreneurship very positively.
They vividly support the idea; some think that “this is the future of Turkey,
we need to promote it” (interview, Istanbul). TOBB GGK5 currently does this
promotion at the national level with various activities. Employers in the private
sector see entrepreneurship as a way for increasing employment. This said,
they also see youth entrepreneurship as an escape from the family companies,
or they think that entrepreneurship for young people means easy money. Some
employers think that one is born an entrepreneur or not, for them young people
in Turkey have entrepreneurial character but they are not entrepreneurs.
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2.3.4.1  Perceptions of the Intermediary Actors
Interviews with intermediary actors indicate that the 5 groups studied in this
review are not the priority groups of employability /employment research of
the state, government, and the federation of employers union.
There is a perception that programs focusing on these groups would be
inappropriate. That is because the identities of the beneficiaries would be
exposed publicly and that some of the groups such as the LGBTI would not like
this “… because they prefer hiding their identities” (interview, Izmir). There is
only one project of a public agency for increasing employment of Roma people.
We see that formal recording of data about discrimination lacks follow-up or
feed-back mechanisms. Some interviewees say that they informally know
about cases of discrimination against the LGBTI.
Intermediary actors observe that large corporations and institutionalized
companies are more careful with discrimination while small and medium
sized companies and family companies may be less professional and more
conservative and consequently discriminative towards the 5 groups. According
to the intermediary actors, references, connections, and networks of the 5
groups may turn this identity into an advantage in front of employers from the
same groups. Finally, a minor argument is that everybody is disadvantaged in
the subjective and stressful interviewing process in front of the employer.
2.3.4.2  Perceptions of the Disadvantaged Young People
Even though employers mostly claim they are indifferent to young people from
the 5 groups, young people from these groups complain about discrimination
in employment. Disadvantaged young people tell about their stories or stories
of their friends which illustrate discrimination against the 5 groups. Below is
one story per group to concretise the situation:
“Are you Alevite?”: an Alevite participant tells: “A young guy seeks for a job for
long time and finally he decides to hide his identity. He is an Arab Alevite from
Hatay. He finally starts working in a company which I think is conservative.
After a month, over a chat with his boss, the boss asks him “you are from Hatay,
right?”, he says “yes”, “Are you Alevite?”, he says “yes”. The morning after, at
the office, the accountant comes to him and says “it is up to here”, and he is
fired.” (FG4, Istanbul).
Accent matters: A Kurdish participant tells how he as a student of political
sciences, has passed the written exam to work at the Ministry of Foreign
Affairs but how he failed the interview: “… because of my accent. They said I
had no chance” (FG1, Ankara).
“Because of your sexual tendency”: An LGBTI participant’s interview went
very well and she was told that she got the job. She was very happy especially

about employment or employability of young people. Some employers of the
private sector have a conditional tolerance towards employees from the 5
groups; the identities need to remain inexplicit. Some employers of the private
and civil sector are against positive discrimination claiming that they treat
everybody equally.
A major reason for not employing (young) people from the 5 groups is racism.
Some employers claim that they prefer employing people from their “own soil”.
Another reason to avoid the 5 groups is past negative experiences. Once
employers have a negative experience with an employee who belongs to a
group, they become reluctant to employ again people from those groups.
A third reason is conservatism. Some employers say, for instance, that they do
not like to support the normalisation of the LGBTI.
Finally prejudice towards the (young) people from the 5 groups prevents
employers from hiring representatives of these groups. Prejudice, however,
may also appear as an advantage. Some employers say that they would like to
hire Jewish people for finance related positions.
Young people from the 5 groups seem to have more advantages. Interviews
with the public sector indicate solidarity. They say that as interviews are
subjective processes, people from one of the 5 groups may support candidates
belonging to their groups.
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Another advantage is in the civil sector. Civil sector employers claim that
these groups may be an advantage for some positions. Civil sector employers
also say that they need to watch balances as NGOs, which also looks like an
advantage for young people from the 5 groups.
Finally, when asked “do you have employees from these groups?” the public
sector lacks knowledge. The private sector employers are more open to answer
the question: some employers put clear-cut barriers for some of the groups;
others say if they do not have employees from certain groups it is because they
have not applied for jobs; or they say that they may not know these identities
because people may hide them.
Civil sector employers do point to the risk of categorization: “it is risky to
categorize people; people are what they define themselves to be, and not what
we assume they are”(interview, Istanbul). Civil sector employers do also argue
that there is a hierarchy among the disadvantaged groups. They think that
among the 5 groups, Kurds are relatively more advantaged and LGBTI is the
most disadvantaged.
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however, are claimed to be advantaged for positions requiring quality control
or detail work.
As for the barriers stemming from the side of the young people, according to
intermediary actors, young people, especially in Eastern Turkey, lack (online)
job seeking skills. Benefiting from flows of information, and efficient CV
writing are the related challenges.
As barriers stemming from third parties, intermediary actors think that the
memorizer educational system is a barrier for employability. Moreover, formal
schools and private courses for the preparation of university entrance exams
are claimed to contradict each other. This contradiction is confusing. The
confusion lowers the efficiency of young people in the university entrance
exam. Another barrier regarding education is the increasing number of
overqualified young people. Overly educated young people may not find
positions of their preferences. Some intermediary actors say that the country’s
political scene makes it difficult to see the kind of future barriers that will
prevent youth employability.
Finally, intermediary actors observe that there are jobs and there are qualified
young people but these two do not meet. These two do not meet due to lack
of access to information. There is currently a shortage of efficient flows of
information between the employers and the young people.

2.3.4  Policy for Employing Disadvantaged Young People
What the employers perceive as disadvantaged are the disabled, the former
convict, and women. The reasons for this perception include: the regulations
of quotas regarding, for instance, disabled and former convict employment,
visibility of disabled, and sensitivity to gender equality. When asked about the
five groups studied in this review, employers say they have no employment
policy specific to these groups.
Public and civil sector employers say there are no criteria of selection, interview
questions, or required documents which would identify the 5 groups. We see in
the interviews that employers may be indifferent towards these groups.
Some employers of the private and the civil sector say that they have other
priorities than these 5 groups/identities such as the inclination and compatibility
with the position, quality of work, honesty, and ethics; “If they work properly, I
am against discrimination” (Private sector, Istanbul). Discrimination is said to
be illegal in the interviews with the public sector.
Interviewees say there is no discrimination against the 5 groups in the public
sector, but some point, at the same time, to the court cases of discrimination.
They also add that there is no data on these groups in research documents

quality and quantity of the work they are offered. They say the salaries in the
market are too low for the expectations of the employers.
Young people see a number of barriers concerning education. They say
the education of employers forms their discriminating opinions. The
preferences of labels of universities create a barrier for people graduating
from open universities or universities out of the Top 10 list. Another barrier for
employability in this dimension is the weak collaboration between universities
and the private sector. Participants claim that the absence of good cooperation
prevents them from building experiences during their studies.
The limited freedom of expression may cause severe problems for politically
engaged young people/students. Activist students, for instance, may be
detained and even be jailed for their political activities. Being a former convict
later becomes a barrier to obtain scholarships. For financially challenged
students it may be a reason to leave university.
Another traditional barrier for employability is the pressure from families.
There are some professions unpopular among parents like music and theatre
careers. Young people, despite their will and talent, may be prevented by their
parents from choosing these careers.

2.3.3  Perspective of the Intermediary Actors
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Intermediary actors add to the barriers. They list some barriers stemming from
the employers side, others stemming from the young people’s side, and more
barriers stemming from public policy and /or the national education system.
One barrier stemming from the employers side is the lack of mobility investment.
Employers are local and they do not want to pay the cost of mobility; they
are reluctant to pay the transportation, rentals, and adaptation costs of their
employees who would come from other cities.
Another barrier is the political views of the employers. Employers’ decision
of employment is based on their political views. In some cases, employers do
an internal exam to see the political opinions /background of the prospective
employees.
Some positions require excellent oral communication. Young people who do
not speak Istanbul Turkish are eliminated. Kurds are the most disadvantaged
group in this sense due to their accents.
Lastly, the traditional approach to young women, maternity leave costs, and
the Islamic veil appear as barriers for young women’s employability. Women,
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societal issues. According to employers, however, young people lack all these
requirements. Civil society employers say that any identity/approach/
lifestyle that goes out of the mainstream is a disadvantage in the business
world because of discrimination towards the different.
Regarding the financial structure, employers in the private sector recognize
that the limitation in youth employment is not the fault of the young people but
it is due to the lack of investors.
Another common argument of employers in the public and the civil sector
regarding the barriers of employability; is the low salaries in the private sector.
The private sector perceives young people as cheap labour while setting high
expectations. Young people have to develop themselves according to the high
expectations of the private sector. After all the efforts and investment, young
people do not want to settle on low salaries. They prefer staying unemployed
rather than working for much less than what they think they deserve. For
employers of the private sector, this fact also appears as a barrier but from a
different point of view; they think that young people are arrogant and they do
not like to start from the first steps of a career path.
Another common argument of the public and the civil sector is that young
people cannot defend their rights. The lack of organized labour is a reason for
this barrier. Even after employment, young people seem to lack knowledge
and the mechanisms to defend their working rights.

2.3.2  Perspective of the Disadvantaged Young People
The biggest barrier for the disadvantaged young people in employability is
prejudice. Young participants of the focus group discussions complain about
prejudices of employers as well as colleagues. Some argue that the prejudice
is fed by the manipulative media content. Another related barrier is ignorance
about the 5 identities. Young people say that employers do not know these
identities, hence emerges discrimination. Participants claim that there is a
lack of policy against discrimination and that the legal procedures are too slow
should they want to go to court.
Young people say that another point that creates discrimination is employers’
political views. Politically aware young people say that this is a criterion of
elimination when they apply for jobs. For some young people, employment is
a process of assimilation of different identities.
Consequently, young people claim that in order to be employed, they oftentimes
have to hide their identities. Hiding a strong identity in the office seems to,
however, make young people inefficient in their work. Another common
complaint is the low salary policy. Young people find salaries too low for the

context in the country. For employers, the biggest barriers are the business
unfriendly education system, and access to information. For disadvantaged
young people, they say that the biggest barriers are prejudice towards their
identity and consequently, discrimination. For intermediary actors, the biggest
barrier is the lack of access to information on both sides.
TablE 5 - Barriers of youth employability
Barriers

Access to
information

Education
knowledge

Discrimination
prejudice

Economic
context

Political
context

Cultural
context

Employers

Disadvantaged
young people
Intermediary
actors

2.3.1  Perspective of the Employers
An overview of the perspective of the employers tells us that employers in the
public and the civil sectors are more sensitive in this issue with a longer list
of barriers for employability focusing mostly on the limitations in the private
sector.
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A common opinion of the employers in the public and the civil sector is that the
biggest barrier to employability is the lack of access to the flow of information;
information about positions or opportunities for capacity building does not
reach young people. Civil sector employers think that this is due to closed
networks and language. Employers and young people do not speak the same
language and employers are unaware of this fact.
As for the private sector, the biggest barrier is the education and profession
mismatch. Employers think that what young people learn in theory does
not help them in practice. They complain about the lack of practical courses
and the fact that universities do not prepare people for real life. The recent
changes in the primary education system are worrisome for some interviewees
concerning the limitations of employability for women in the future.
We see in the interviews with employers that capacity building is a must for
employability. Employers think that capacity building requires: awareness
of such need, attendance in extra-curricular activities, membership in nongovernmental organizations, foreign language skills and sensitivity towards
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2.2.5.3  Personal Qualities
In this area, too, only employers in civil society see some strengths. They think
that young people are flexible and more and more self-confident-two aspects
that we see among the expectations.
Intermediary actors argue that young people are strong because they are more
demanding and interrogating with all their questions. One other strength of
young people is innovation. Intermediary actors think that young people are
open to innovation and that they are full of new ideas.
In this field too, employers tend to see more weaknesses. Employers think that
young people are inefficient and impatient in working life. Most employers
find young people demotivated and too lazy to work (hard) to achieve success.
Employers also say that young people lack company engagement with lack
of motivation and lack of seriousness towards the work, office, and the staff.
Finally, employers find young people asocial.
Intermediary actors, on the other hand, think that young people lack selfconfidence. They think that young people settle for very little work and/
or salary because they are not self-confident vis-à-vis the employers. Young
people, who are between 25-30 years old, lose faith in the economy and hope
to find jobs, following long periods of unemployment.
Another weakness is pessimism about the future. Intermediary actors say that
young people with low education background and with no networks lose all
their hopes to find a job, and some suffer from depression.
The opposite, high ambition, also appear as a weakness. According to the
intermediary actors, young people, especially those with a good education
background, want to start in high positions, and they do not settle for low
positions or low salaries to start a career. Young people may also be a little too
demanding and not knowing of the limits.
Finally, intermediary actors say that young people are careless about looks;
they say that young people do not know what to wear in interviews.

2.3 

Barriers of Youth Employability

During the interviews and the focus group discussions, we also asked about
what employers, disadvantaged young people, and intermediary actors
think are the barriers for youth4 employability. They all see various barriers
including: access to information, education and knowledge, discrimination
and prejudice, and economic, political, and cultural contexts. We see that
what is common in all three perspectives is the youth unfriendly economic

need to succeed in extra tests, and that the latter group has no hopes for
employment.
Employers also complain that young people, especially those between 15-20
years old, have very limited culture general and/or awareness of the national
and world agenda.
Employers say that lack of opportunities and interest for experience in early
ages is a weakness of young people.
Employers in the civil sector also think that young people are weak because
they do not know about their labour rights, and that they are exploited,
especially by the private sector, with unpaid internships.
2.2.5.2  Skills
The only strength the employers and the intermediary actors see in the skills
area is technology. Both groups think that young people master technology,
especially information and communication technologies with skills in mobile
phones and social media. They think that young people are early adopters,
which makes them stronger than the older candidates.
Otherwise, both groups perceive more weaknesses. Employers think that
young people are weak in language skills: they do not speak English or other
foreign languages.
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Employers find that young people lack the necessary social skills: employers
think that young people are not sociable enough and that they are not sensitive
to societal issues.
Another weakness of young people, according to employers, is the lack of selfevaluation. Employers think that young people are not aware that they have to
self-evaluate to succeed in their career.
We learn from employers from the civil sector that young people also lack skills
of job seeking. One indicator is CVs that do not match the positions.
Finally, from the employers’ perspective, young people lack financial literacy.
Intermediary actors add to this list of weaknesses with more practical points.
Low CV writing skills, for instance, is a weakness of young people. Intermediary
actors claim a number of problems with young people’s CV writing which
they think is vital in employability: young people do not detail information in
their experiences; their e‐mail addresses contain inappropriate words; they
paste inappropriate profile photos; they use shortcuts typical in social media
language; and they fake the contact details.

Table 4 - what young people offer-perception of the employers and the intermediary
actors

Perceptions

Strengths

Weaknesses

Education and
experience
- Integration with the
Western world
- Increasing opportunities for
capacity building Increased
schooling
- Top 10 universities
-
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Lack of education
Lower quality universities
Lack of experience
Lack of practical knowledge
Lack of practical experience
Lack of knowledge on
labour rights
Unpaid internships
Very limited culture general
(especially between 15-20
years old)

Skills
- Technology skills

- Lack of language skills
- Low social skills
- Lack of self-evaluation
skills
- Lack financial literacy
- Lack of CV writing skills
- Lack of communication
skills
- Lack of job seeking skills

-

Personal
qualities
Flexibility
Self-confidence
Demanding
Interrogation
I nnovation
Inefficiency
Impatience
Lack of motivation
Pessimism about future
Lack of engagement
Lack of seriousness
Carelessness about looks
Lack of self-confidence
Laziness
Too Demanding
Asocial life
Too high ambitions

2.2.5.1  Education and Experience
A strength the intermediary actors see is the increasing schooling in Turkey.
Moreover, alumni of the Top 10 universities, according to the intermediary
actors, have high advantages in employability.
As for the employers in the civil sector, the increase in opportunities for
capacity building is a strength for young people. These employers also think
that young people today are more integrated with the Western world via, for
instance, exchange programs.
The employers and the intermediary actors see more weaknesses in the area
of education and experience. Employers say that there is a lack of education
among young people. They say that even those who are educated miss practical
knowledge because there is a lack of practical courses in the curricula.
Intermediary actors add that graduates of the second class universities need
to prove their foreign language skills; graduates of the third class universities

because of their identities or tendencies. Most participants say they feel weak
because they are tired of constant discrimination.
Relatedly, disadvantaged young people say that another weakness they feel is
the obligation to hide their identity. Participants from all 5 groups say either
themselves or their friends have to hide their identity.
Another frequent weakness listed in the discussions is impatience/
temporariness. Most participants say that they are not patient enough to stay
long at one position.
Emotions and reactions; many participants say that they get angry easily and/
or they cannot manage their anger. Discrimination (against women) in work
life, for instance, is a good reason for some of them to be very angry. Others say
they become emotional and react very quickly without thinking about what
they say.
Laziness; some of the participants admit that they are lazy.

2.2.4  Official Bureaucracy3
What is not mentioned by the employers as official bureaucracy criteria
is mentioned by disadvantaged young people: conviction. Disadvantaged
young people may more easily be arrested and convicted due to their political
activities.
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LGBTI have the right to be exempted from the compulsory military service.
LGBTI participants say that this is a weakness when applying to jobs.

2.2.5  Perceptions of the Employers and the Intermediary Actors
In this review, we also look at how the employers and the intermediary actors
perceive the strengths and weaknesses of young people. Here again, the
perceptions reflect the perception about young people in general and not that
of the disadvantaged young people due to indifference to the five social groups
studies in this review.
For employers, it seems to be easier to see the weaknesses of young people.
Of all three sectors, only employers in the civil sector see some strengths in
young people. Intermediary actors look more youth friendly in approaching
the strengths and weaknesses. Still, both groups see more weaknesses in
young people than strengths.
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difference, hard working and commitment, good human relations, strategy,
self-confidence, persistency, and an open mind.
 Responsibility is one of the matching expectation and strength. Some young
people think they are responsible in their work; “I always accomplish my
tasks; I have never let anybody down” (FG4, Istanbul).
 Creativity; some disadvantaged young people think they are creative. This
strength, however, comes with a condition; “I am creative, in free working
conditions” (FG1, Ankara). Some participants also say that they are willing
to make a difference or to make the same thing in a different way.
 Hard-working and engagement to the company/institution/organization is
another match between employers and the disadvantaged young people.
This strength, however, is also conditional. Some participants say they are
ready to work hard, if they like the working environment.
 Good human relations, as well, is a match. Some disadvantaged young
people say they are good in establishing human relations in general.
 Strategy is yet another match between employers and disadvantaged
young people. What employers understand by strategy is a career plan.
What disadvantaged young people understand is twofold: a) informed job
application; some participants say that they learn about the company and
the position before applying to jobs; b) survival; “I always have a plan b and
plan c in case of discrimination” (FG1, Ankara).
 Self-confidence is an expectation by some employers, and some
disadvantaged young people are self-confident that they can convince
people that they have skills to succeed.
 Another match between employers and the disadvantaged young people is
persistency. Some of the participants say that they are persistent to (hard)
work but also to opinions and discrimination.
 A final match is an open-mind. Employers’ expectation about an open-mind
remains rather vague while what disadvantaged young people understand
by open-minded is more concrete. Some participants say that they have
learnt how to be tolerant to differences in society.
We see that disadvantaged young people have more strengths. Some
participants say that they think they are strong in civil society and in political
life.
Finally, the ethnic identity may be a strength for some: “my most negative
aspect is in fact my strongest aspect, me being from Diyarbakir” (FG1, Ankara).
As for weaknesses in this area, the most frequent idea in the discussions is
oppression. Disadvantaged young people say they are oppressed in society

2.2.1  Education and Experience
Like the employers, disadvantaged young people also prioritise education
and experience when they talk about their strengths and weaknesses. Some
participants of focus group discussions say that they make an extra effort in
this area by studying hard for the university entrance exam in order to enter in
one of the Top 10 universities, or by double majoring once they enter university.
Others say that they do extra-curricular activities such as attending conferences,
seminars, certificate programs and so forth to make their CV competitive. We
also see that some disadvantaged young people also pay attention to gaining
experience with internships or summer /student jobs during their studies.
Not all participants belonging to one or more of the disadvantaged social
groups, however, may go to university. Those who have not been to university
say that they feel that they do not have a good educational background for
employment. Some participants elaborate this point further. They say that
they lack specialization. They argue that with a lower education background,
they are ready to do anything. Doing anything, they think, is a weakness visà-vis the employers.

2.2.2  Skills
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Disadvantaged young people focus only on a couple of skills. Interestingly,
they talk about two skills which are highly expected by the employers;
communication and English language.
Communication skills, for instance, is a strength for some of the participants
and they say they rely on their good communication skills. A skill which is not
listed in the expectation but which is listed as a strength for a participant is
erotica. This participant says: “I feel strong erotically, but I cannot be a prostitute
due to lack of professional security for LGBTI in Turkey” (FG3, Istanbul).
For some participants, however, communication may be a challenge; “I am not
good in communicating with people” (FG2, Izmir).
Disadvantaged young people also list the lack of English language skills as
their weakness.

2.2.3  Personal Qualities
The personal qualities list is, here again, the longest. We see that most of the
personal qualities in which disadvantaged young people feel strongly about
are exactly what employers expect: responsibility, creativity and making a

2.2 

What Disadvantaged Young People Have to Offer

We have consulted Alevite, Kurd, LGBTI, Non-Muslim, and Roman young
people in focus group discussions in three cities. A total of 17 disadvantaged
young people have shared their knowledge, opinions, and experiences about
employability. Disadvantaged young people have evaluated their strengths
and weaknesses in education and experience, skills, personal qualities, and
areas of official bureaucracy. This self-evaluation permits us to see the match
between the expectations of employers and what disadvantaged young people
have to offer.
As analysed above, the expectations of employers from young people are
clustered in three (plus one) areas: education and experience, skills, personal
qualities, and official bureaucracy. In order to make the review more accessible
to its readers, we keep the same categorization when analysing the strengths
and weaknesses of disadvantaged young people from their perspective, as
well as from the perspective of the employers and intermediary actors. The
secondary perspectives, however, reflect the strengths and weaknesses of
young people in general.
Table 3 - What disadvantaged young people offer to employers - perspective of
disadvantaged young people
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Education and
experience
- High education
- Extra-curricular
activities
- Internships
- Student jobs

- Insufficient
education

Skills
- Communication skills
- Erotica

Personal
qualities

Official
bureaucracy

- Responsibility
- Creativity Making a
Difference
- Hard - worker - commitment
Good human relations
Strategy Self-confidence
Persistency
Open-mind
Civil society/political life
Ethnic identity
-

Strengths of
disadvantaged
young people

- Lack of
specialization

Weaknesses of
disadvantaged
young people

- Lack of communication
skills.
- Lack of
English
language
skills

- Oppression/ Tiredness
- Emotions and
reactions
- Impatience/
temporariness
- Laziness

- Conviction
- Exemption from
the military
service for LGBTI

2.1.2.2  Personal Qualities
Employers continue their expectations in the personal qualities category after
they hire young people. Here again, the list is the longest.
 Flexibility; unlike the popular perception, the public sector joins the private
and the civil sectors in expecting their young employees to be flexible in
working hours and days. Employers expect young employees to be flexible
for working during the weekends as well. Employers also expect flexibility
in the genre and content of the work. Employees need to multitask.
 Civilized/good human relations; employers expect young employees to
develop civilized and good human relations with the staff.
 Acquaintance; young employees need to get to learn the working culture
and rules of the institution.
 Motivation; employers expect young employees to be motivated to work
and learn.
 Innovation; young employees, especially in the private sector, need to bring
in innovation. Some employers say that they expect young employees to
surprise them by giving them something that was not asked for in the first
place.
 Energy; employers expect young employees to be more energetic and
braver compared to the senior staff.
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 An open mind; is also expected from young employees.
 Engagement; employers expect employee engagement in the company.
Engagement may have different meanings for different employers: a)
“complete work”; those employers expect young employees to do their work
without missing parts and excuses; b) “international content”; employers
expect young employees to be engaged in following the legislation and
regulations in Turkey as well as in the world, especially in the European
Union and in international organizations such as the various agencies and
bodies of the United Nations; c) “taking initiative”; employers provide a
more open and more democratic working environment to their employees.
In return, they expect young employees to engage in taking initiatives.
 Sincerity; employers in the civil sector expect young employees to be
sincere in the office and in their work.
This section analysed the various expectations of employers in different sectors
and in different levels of operation in three different cities. As employers say
they have not thought of disadvantaged young people specifically, they have
listed their expectations from young people in general. The following is the
analysis of how much young people in the five socially disadvantaged groups
can respond to those expectations.

Age limit; in the public sector, candidates need to be younger than 35.
Turkish citizenship and completion of the military service are expected in
the public sector. Private sector employers also expect the completion of the
military service but civil sector employers do not mention this criterion..

2.1.2  Expectations of the Employers After Hiring
Employers also have expectations for young people after they hire them.
Failure to respond to those expectations may end the employment. Some of the
expectations in this phase also relate to employability in terms of skills. Here
again, employers in the public and private sector are the most demanding.
Table 2 - Expectations of the employers after hiring

Expectations after hiring

What employers expect
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-

Skills

Team work/collaboration skills
ICT skills
Skills building
Analytical skills

-

Personal qualities
Civilized/good human relations
Flexibility
Acquaintance
Engagement
Motivation Innovation Energy
Open-mind Sincerity

2.1.2.1  Skills
Once young people are hired, employers do not talk about education and
experience anymore. Employers rather focus on skills and personal qualities.
Again, skills come first.
 Team work/collaboration; all employers expect their young employees to
be able to work in a team. Employers also expect young employees to
collaborate among different departments within the organization, as well
as with the external stakeholders.
 ICT skills; employers expect young employees to master information and
communication technologies in their work.
 Self-development/skills building; employers expect young employees
to develop themselves by building new skills and knowledge through
curiosity, research, and interaction with senior staff.
 Analytical skills; employers expect young employees to have good analytical
skills and ability to create links and connections between the various topics
for comprehensible work.

young people to wear appropriate clothing for the position. Appropriate
mostly means suits for men and high heels for women. Employers in the
civil sector do not count any dress code criteria.
 Culture general; is highly expected in written exams as well as during
the interviews. Employers expect young people to follow the national and
global agenda and have a certain level of culture general.
 Permanency; employers recognize that young people are not very loyal
and are mobile. They, however, do not want to invest in people who will
disappear quickly. They expect young people to stay relatively longer in
the same company/organization. For some employers of the private sector,
too many jumps visible on a CV is a reason for elimination despite good
records of education.
 Global competition; private sector employers open positions to the world.
Therefore, they expect young people to have competitive CVs with their
international peers.
 Strategy/ career plan; employers say that they want to see young people
with a plan about their career.
 Promise benefit; seems to be what makes the interview interesting for
employers. They expect young people to promise benefits for their
companies.
 Ethics/honesty; employers expect honest employees with ethics. Some
employers say that they benefit from the new information and communication
technologies to track and surveil their employers.
 Commitment/ambition; employers think that young people need to convince
them that they are committed to the work and are ambitious.
 Marriage; especially for men, some employers say that they prefer men
who are in charge of a family to single men. This seems to be an indicator
of responsibility and need for cash2.
 Persistence; employers expect young people to be persistent in hard
working conditions.
 Motivation; civil sector employers especially, prefer motivated young
people to work in the sector.
 Sincerity; is also crucial for civil society employers.
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Intermediary actors add that non-smokers seem to be more advantageous
because they say that employers see the time spent on smoking as a waste.
2.1.1.4  Official Bureaucracy
Finally, some official bureaucracy criteria is expected especially by the
employers in the public sector.
Public exams and extra exams are a prerequisite for posts in the public sector
at the national and local level, with the exception for the worker and the low
profile positions.
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Regarding education, intermediary actors also say that some employers only
select candidates who graduated from the top 10 universities.
2.1.1.2  Skills
Employers also expect various skills. English language skills, for instance, is
a high expectation in all sectors. In the civil sector, even if it is not always
used for the position per se, it is said to be helpful for benefiting from the
international capacity of building opportunities.
 Communication skills; all employers pay high attention to how young
people communicate, how they express themselves and their ideas during,
for instance, the interviews.
 Team work skills; nobody works alone today. All employers expect young
people to have skills for working in a team.
 Analytical skills are expected especially for specialization, research and
policy related positions.
 (Advanced) information technology skills, including programming
languages, and software developing may, for some employers, be even
more important than the schools and grades.
 Istanbul Turkish; is expected especially for jobs requiring excellent oral
communication skills such as positions in call centres.
2.1.1.3  Personal Qualities
Even though personal qualities come after education,experience, and skills,
this is the category with the most numerous expectations. Expectations of
employers are various.
 Compatibility; employers expect young people to be compatible with their
institution/company/organization values, working culture, and staff.
 Inclination to profession/position; is a very important and fluid expectation
for all the employers.
 Innovation/difference; employers expect young people to contribute to their
work with new and different ideas and approaches.
 Self-confidence; a good “ weapon” in interviews to impress the employers
and human resources.
 Motivation; to work and to contribute to the team is a high expectation of
the employers.
 Social life; employers starve for young people who are members of nongovernmental organizations (including student clubs), who have a lively
social life with hobbies, networks, and with sensitivity towards societal
issues.
 Looks; in general and what young people wear at the interviews still counts
as a good or bad point. Employers in the public and private sector expect

2.1.1  Expectations of the Employers Before Hiring
Table 1 - Expectations of the employers before hiring

Expectations
before hiring

What
employers
expect

What
intermediary
actors add

Education and
experience
- Educational
background
- Higher education
- Work experience
- Internship
- Knowledge on
national and
world agenda
- Knowledge on the
institution/field

- Master’s degree
- Diploma from Top
10 universities

Skills

- English language
skills
Communication
skills
Team work skills
Analytical skills
ICT skills
-

- Istanbul Turkish

Personal
qualities
- Compatibility
- Inclination to profession/position
Innovation/differences
Self-confidence
Motivation
Sociability Looks
Permanency
Ethics/honesty
Global competition
Strategy/Career plan
Commitment/ambition
Married
Persistence
Promise for benefits
Sincerity
-

Official
bureaucracy
- Public
exams
- Turkish
citizenship
- Military
service
- Age limit
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- Non-smoking

2.1.1.1  Education and Experience
The most important expectation of the employers is education and experience.
Employers in all sectors expect young people to have the necessary education
for the positions. Employment in the public sector requires success in a central
exam1. For this exam, a high school degree is a prerequisite. Experience is
also what employers expect and value very much. They do not necessarily
expect experience directly relevant to the position but they want to see the will
of learning, curiosity, and interest of young people. This experience may, for
instance, be any summer job or an exchange program.
Employers also expect knowledge about the institution as well as the field in
general. Intermediary actors add that employers expect Master’s degree from
young people between 25-30 years old. This expectation may be a criterion of
elimination among the candidates.

2

2.1 

Expectations of the Employers

Employers in public, private, and civil sector
have multiple expectations. Employers have
expectations before and after hiring young
people. We can categorize these expectations
in three main groups: education and
experience; skills; and personal qualities. A
fourth category is the official bureaucratic
criteria which bind employers mainly in the
public sector.
Among the expectations, we see a certain
hierarchy. The table below lists the categories
based on that hierarchy. The most important

Analysis
expectation is education and experience.
The second is skills. Last but not least is
the personal qualities. Personal qualities,
however, is the category with the longest
list. We also see that employers in public
and private sectors are the most demanding.
As the “policy to employ disadvantaged young
people” section explains below, employers
do not have a specific employment policy
regarding the five social groups studied
in this review. Therefore, the expectations
analysed in this part of the review are about
young people in general.

official minorities in Turkey according to the Lausanne Treaty of 1923. This
group covers citizens belonging to Christian and Jewish faiths. Roma people
even though this is ethnically the name of the one of the four sub-groups, it has
become the name defining the whole ethnicity. Apart from Roma, there also
are Doms, Loms, and Abdals living in different parts of Turkey and speaking
their own language.
When we consult the organizations advocating for the rights of these groups
and/or members of these communities for background information, the major
and common barrier for employability seems to be discrimination. All groups,
with minor exception for Kurds, seem to be discriminated, especially in the
public sector. These groups do not appear on the national statistics of youth
employability, which may be argued yet as another discrimination against
these young people. Thus, these groups are in need for the IYLA activities
kind of support for improving their livelihood options.

1.3 

Existing Services for Supporting Youth

There are services for supporting young people’s employment. The Employment
Institution is a public agency which works for creating employment for the
general public. They also have programs for capacity building targeting
young people. The services to increase youth employability, however, do not
target the disadvantaged groups studied in this review. The exception is the
employability project which the institution has introduced for Roma (youth).
The Employment Institution works for employability and employment in the
public sector.
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On the private job market, there are services to match employers and
prospective employees especially on online platforms. Some of the companies
have 14 million+ CVs in their portfolio. These companies offer trainings for
increasing youth employability. We do not see any of these programs targeting
the disadvantaged groups focused in this review.
Still on the private job market, there are career centres at the universities and
in some high schools. The career centres of the universities target their alumni
or students and aim at matching them with employers. The career centres at
the high schools guide students for their future career choices. Career clubs
by students at the universities also organize events to introduce employers to
students.

1
2
3

http://www.iskur.gov.tr/KurumsalBilgi/istatistikler.aspx#dltop
http://www.tuik.gov.tr/Gosterge.do?id=3536&metod=IlgiliGosterge
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/ankara/areas/napturkey30nov2011final.pdf
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to some social groups who have difficulties in employability due to their
ethnicity, religious identities, and sexual tendencies, and who are absent or
are in very limited number in many sectors. These groups, as defined below,
cover Alevites, Kurds, LGBTI, Non-Muslims, and Roma people.
Employers represent public, private, and civil sectors, both at the local and
national level. It is also of high importance to include the intermediary
actors of the process in this review. Therefore, the review also analyses the
opinions of such actors as the head hunters, career centres of the universities,
counselling services of high schools, and relevant local and national public
agencies. Culturally, parents play a significant role in the choice of career.
Therefore, the review also analyses the opinions of parents in the process
of youth employability. This review uses qualitative research methods. Data
from disadvantaged young people derive from focus group discussions in
the 3 biggest cities of Turkey; namely Istanbul, Ankara and Izmir. The focus
group participants’ diversification criteria include gender, age, education,
employment, and socio-economic background. There have been 4 focus group
discussions which gathered 17 disadvantaged young people in 3 cities. Data
from employers and intermediary actors come from semi-structured in-depth
interviews in the 3 cities. The diversification criteria of employers include
gender, age, sector, and operation level. We interviewed 11 employers and
6 intermediary actors in 3 cities. The analysis of the data is done by double
coding methodology within the framework of the following research questions:
 What are the expectations of employers from young people?
 What do young people offer? - What are the strengths and the
weaknesses of disadvantaged young people?
 What are the barriers for employability of disadvantaged young people?
 Can youth entrepreneurship increase employability?
The conclusion of the review presents a set of proposals of various activities for
a follow-up program, from, primarily, the perspective of disadvantaged young
people, but also from the perspective of employers, and intermediary actors.

1.2 

Defining the Target Group: Disadvantaged Young People

This review focuses on socially disadvantaged young people between 15-30
years old, with an emphasis on young women. Among the various socially
disadvantaged young people, this review focuses further on five groups
namely; Alevites, Kurds, Roma, non-Muslim, and LGBTI. Alevites belong to
one of the three schools of Islam and they follow the God - Muhammad Ali path. Kurds are the largest ethnic minority in Turkey - they are, however,
not officially recognized as a minority. LGBTI is the acronym for lesbian, gay,
bisexual, transsexual, and intersex individuals. NonMuslims are the only

When we randomly check the monthly statistics of
the registered unemployed people at the Employment
Office, in 20121, we see that the unemployed citizens
between 15-30 years old are the most numerous. This
information is confirmed by the report of the Turkish
Statistical Institute on unemployment in 2012; while
the overall unemployment is 10.1% in December 2012,
this rate goes up to 19.9% for youth unemployment2,3.
International Labour Organization - ILO(2011:24) in its
“National Youth Employment Action Plan” summarizes
youth in the labour market in Turkey: “In 2010, the
share of population in the age group 15-24 in total noninstitutional population is 16.2%. 30% of population in
this age group are employed and 8.3% are unemployed
while 61.7% are out of the labour force and 34.9% of
the population in the age group 15-24 are enrolled in
schools.
There are siginficant differences in the labour force
status of this age group in terms of gender. 40.2%
of young males and 20.3% of young females are
employed while 10.7% of males and 6.1% of females
are unemployed. While 49.1% of young males are out
of the labour force, 73.6% of young females are in the
same status. It is important to note that 29.7% of young
females in the age group 15-24 out of the labour force
for “being engaged in housework””.
The above references do take youth as a whole or,
sometimes, make analysis with gender criteria. ILO,
for instance, in the National Youth Employment Action
Plan document of 2011, takes youth as a disadvantaged
group in society. All these statistics or action plans,
however, do not present any detailed information about
the sub-groups which may be more disadvantaged
than the others. Nothing but the absence of some
social groups in the youth employment research and
statistics may be claimed as discrimination against
these “invisible” people.

National youth employment
action plan, youth employment
market in Turkey

young people
between 15-24 years old

young people
out of labor force
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employed

unemployment
rate

Therefore, this review distinguishes from the present
reports in its focus on disadvantaged young people
who are forgotten in youth employment research
and policy. The “disadvantaged” in this review refer
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1.1 

Introduction of the Review

Employability is one of the key issues of
young people in Turkey. This review seeks
to understand how the next term of the
International Youth Leaders Academy
(IYLA) may help young people in improving
their livelihood options by increasing
employability.
To this end, the review analyses the
challenges and limitations young people
have to cope with in finding jobs. More
precisely, the review will look at the match in
terms of what employers require and expect

Introduction

from their young prospective employees
and what skills and qualities young people
currently bring to a job. The results of the
review serve as key data to build on strategies
and program activities for bridging the gap
between employers and young employees
to increase youth employability. The review
also looks at the opportunities and threats
in youth entrepreneurship and how youth
entrepreneurship may increase youth
employability. The review looks at livelihood
options, skills needed to succeed, and what
kinds of support is needed to build these
skills from young the perspective of people.

Key finding 2  Lack of interaction between employers and disadvantaged
young people: What disadvantaged young people have to offer and some of
the expectations of the employers actually match. This match, however, is
invisible because these two groups do not interact. Prejudice and ignorance
about the five social groups prevent the interaction.
Key finding 3  Discouragement from conservative colleagues: Employers
are not the only challenge for employability. Disadvantaged young people
suffer more from the discrimination and hatred from their colleagues.
Key finding 4  Unfair salary policy: Employers in the private sector have
high and multiple expectations but they offer very low salaries. Most young
people, in this case, prefer unemployment.
Key finding 5  Limitations in the formal education system: Employers
think that the formal curricula do not prepare young people for working life.
Young people complain that universities do not cooperate with the business
world.
Key finding 6  Lack of skills of disadvantaged young people: Online job
seeking, foreign language skills, social skills, and practical knowledge are the
biggest challenges in employability.
Key finding 7  More challenge in employment than in employability:
Disadvantaged young people tell no discrimination stories at the level of access
to education, networking, and skills building. They say that the challenge is
rather at the level of employment - due to discrimination.

7

Key finding 8  Hierarchy of disadvantages: The common understanding
is that LGBTI are the most disadvantaged while Kurds and Alevites are
the most advantaged.
Key finding 9  Higher education is not an advantage: The review makes
it obvious that higher education does not grant any advantage to these young
people. Even those who have two BA diplomas say they have barriers because
of the social group(s) they belong to.
Key finding 10  Indifference towards disadvantaged young people: We
observe indifference vis-à-vis (employability of) disadvantaged young
people in the interviews with employers and the intermediary actors.

6

This review focuses on the employability
of young people belonging to five
disadvantaged social groups; namely the
Alevites, LGBTI, Kurds, Non-Muslims,
and Roma. The review suggests that
the limitations of employability of
disadvantaged young people do not always
stem from their weaknesses. Employers,
colleagues, and third parties also create
significant limitations. These limitations
derive from personal or institutional
policies, approaches, and experiences. This
review also suggests that disadvantaged
young people currently respond to a number
of expectations of the employers, but the

Executive
summary
demand and supply sides do not meet due to
lack of access to information and interaction
between employers and disadvantaged
social groups.
The International Young Leaders Academy
program, with this fresh empirical review
and its recommendations, gains a wonderful
opportunity to make a positive difference in
disadvantaged young people’s livelihood
with innovative solutions.
Key finding 1
 Lack of access to
information: The flow of information about
job and capacity building opportunities is
either absent or insufficient.
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