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Gençler bir toplumun enerjisini yansıtan, o 
toplumu geleceğe taşıyan bir yaş grubudur. 
Çoğu ülke yaşlılığın getirdiği endişeyle, kimi 
ülkeler ise kontrolsüz büyüyen gençliğin 
endişesiyle politikalar geliştirmektedir. 
Bir yerde problem olan gençler bir yerde o 
toplumun ilacı olabilmektedir.

Avrupa’da çoğu ülke ailelere çocuk yapma 
konusunda teşvikler sunmaktadır, aksi 
halde nüfus artış hızındaki düşmeler hesaba 
katıldığında o topraklara göçen göçmenlerin 
sayısı ülke vatandaşlarının önüne geçme gibi 
bir durum oluşturmaktadır. Bu da bir çok 
Avrupa ülkesinin çekindiği bir durumdur.

Asya’da ise işler biraz değişik durumdadır. 
Hindistan ve Çin gibi büyük nüfuslu 
ülkeleri düşündüğümüzde dünyanın en genç 
toplumları haline gelmekte ama burada da 
ucuz işçilik ve yeterli iş alanlarının olmaması 
istihdam alanında problemleri doğurmakta 
ve yaşam kalitelerini etkilemektedir. Her 
ne kadar dünyanın fabrikası olma yolunda 
büyük bir enerji ile büyüse de bu ülkelerde 
insan amaç olmaktan ziyade araç olarak 
yaşamaktadır.

17 Aralık 2013 tarihinde dünya nüfusu 
7 milyar 103 milyon 500 kişiye ulaştı. 
2050 yılında dünya nüfusunun 12 milyara 
ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Çin, 
Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya, 
Pakistan ve Nijerya'nın toplam nüfusu dünya 
nüfusunun yarısından fazlasını oluşturuyor.
Dünya nüfuslarının sıralamasına gore Türkiye 
nüfusu 18. sırada yer almaktadır. 2013 yılında 
Türkiye nüfusunu 76 667 864 kişi oluşturuyor, 
Türkiye nüfusunun dünya nüfusu içerisindeki 
oranı %1,1'dir. Türkiye nüfusu içerisinde genç 
nüfus oranı ise %16,6'dır.

Aşağıdaki  grafikte Türkiye’den daha yaşlı 
olan bir çok ülkenin rakamları vardır.

Dünya üzerinde rakamlar böyleyken 
kendi ülkemizde gençler hakkında çok 
alanda (sosyal, sağlık, ekonomik, eğitim…) 
istatistikler ise bu sayımızdaki yazımızın 
konusunu oluşturmaktadır.

İlk etapta 2013 yılında Türkiye nüfusunu 
76.667.864 kişi olduğunu ve bunun %16,6‘sının 
gençlerden oluştuğunu söylemiştik. Adrese dayalı 
nufüs sistemine göre 2007 yılından itibaren 
ise bu sayıdaki değişim ise aşağıdaki tabloda 
gözükmektedir. 15-24 yaş aralığındaki genç 
sayısında (yaklaşık 12,5 milyon kişi) çok büyük 
değişiklikler olmasa da artış hızında düşmeleri 
gözlemleyebiliyoruz.

Yine 2013 verilerine illere göre en genç 
şehrimiz ve diğer şehirlerimizin yaş 
ortalamalarına göre renklendirilmesi aşağıdaki 
haritadaki gibidir. Ülkemizin doğusunda genç 
nüfus yoğun iken ülkemizin batı kesiminde bu 
yoğunluğun fazla olmadığını gözlemleyebiliriz. 
En genç şehrimiz Hakkari, en yaşlı şehrimiz 
ise Muğla’dır.

Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz için en 
önemli şeylerden birisi hatta en önemlisi 
olan eğitimin durumuna baktığımızda geçmiş 
yıllara göre seviyesinin artmış olduğunu 
görebiliyoruz. Fakat aynı oranda istihdam 
alanları için aynı pozitif ivmeyi göremiyoruz. 
Ayrıca rakamlara göre diploma sayısını alan 
kişilerin artması eğitimde kalitenin arttığını 
ifade etmez.

Eğitim bir ülkenin gelişmişlik düzeyini de 
temsil etmektedir. Bu yüzden toplumlar 
açısından önemi asla küçümsenemez. Sürekli 
değişen eğitim ve sınav sistemleri gençler 
ve onların aileleri üzerinde büyük bir baskı 
yaratmaktadır. Gerek maddi gerekse manevi 
açıdan bir çok aile ve genç bu konuda çok 
zorluklar çekmektedir. Peki rakamlar neler 
söylüyor bizlere?

2012 – 2013 yılları arasında okullaşma 
oranları aşağıdaki gibidir. 

Yukarıdaki tabloyu incelediğimizde son 6 yılın 
içinde sadece üniversiteden mezun kişi sayısı 
3.5 milyondan 6.7 milyona gelerek yaklaşık 
2 kat artmıştır. Bu rakamlara göre istihdam 
alanının açılmamasından dolayı da işsizlik 
oluşması gayet doğal bir sonuçtur. Ama bir o 
kadar da okuma yazma bilmeyenlerin sayısına 
baktığımızda yaklaşık 2.5 milyon kişi azalma 
olduğunu da görebiliriz.
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İstihdam alanına girecek olursak gençlerimizin 
işsiz kalmasında bir çok sebep vardır. Bunları 
bir grafiğe dökecek olursak

Gençlerimizin 2006 yılından bu yana işsizlik 
oranlarına bakacak olursak belli bir oranda 
dalgalanmalara rastlamaktayız. Kadınların 
erkeklerden daha çok işsiz kaldıklarını da 
görebilmekteyiz. Yaklaşık %17 ile %21 işsiz 
olan gençlerimiz ülkemiz açısında önemli bir 
sorun teşkil etmektedir.

Oluşan bu işsizlik beraberinde bir çok 
sosyal ve ekonomik problemler doğurmakta 
suç ve intihar oranlarını artırmaktadır. 
Geçmiş yıllara göre gençlerde yaşanan bu 
ağır psikolojik durum aile facialarına da 
sebep olabilmektedir.

Ayrıca gençlerimizin 2005 yılından bu 
yana hayattan memnuniyetlerine bakacak 
olursak yıllara göre dalgalanmalar olsa da 
son yıllarda mutluluk oranlarında artışı 
gözlemleyebilmekteyiz.

Yaşam standartlarından ve gençlerden bahsetmişken toplumumuzda 
büyük bir çoğunluk olan fakat çoğumuzun görmezden geldiği özürlü 
vatandaşlarımıza bakacak olursak onların içinde genç yaşta olan bir 
çok vatandaşımızda bulunmaktadır.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre ÖZVERİ’ 
(Ulusal Özürlüler Veritabanı) de kayıtlı engelli bireylerin engel türüne, 
engel oranına ve yaş grubuna göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır.

Sonuç olarak gençler geleceğimizdir. Onlara daha iyi bir hayat 
sunmak her yetişkin bireyin bir görevidir. Ülke olarak bu konuda özel 
bakanlıkların ve çeşitli kurumların çalışmalar yapması ve ayrıca sivil 
toplum örgütlerinin sayılarının her geçen gün artması geleceğimiz 
açısından çok önemlidir. Unutmayalım bizler bu dünyayı gençlerden 
emanet aldık.
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