
“SESSİZ VE GÖRÜNMEYEN GENÇLER ARAŞTIRMASI” adlı proje 2015 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı 
kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.
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Buradayım!
Okumak istiyorum!
Çalışmak istiyorum!



Okumayan ve çalışmayan

Okumayan ve çalışmayan gençlerin cinsiyet dağılımı
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Okuyan veya çalışan

Hiç evlenmedi

Okumayan ve çalışmayan gençlerin medeni durumu
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Evli

TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması 2012

Bir okul bitirmeyen

Okumayan ve çalışmayan gençlerin eğitim durumu
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Ortaokul, mesleki ortaokul ve ilköğretim

Genel lise Mesleki veya teknik lise

Yüksekokul, fakülte ve üzeri İlkokul

Hayır

Herhangi bir özel ders veya düzenli eğitim 
sistemi dışında bir kursa katılım
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Evet

Hayır Evet

Çalışanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı 
olma durumu
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NEET, İngilizce “neither in 
employment nor in education or 
training”ın kısaltması ve “ne eğitimde 
ne istihdamda olan nüfus" anlamına 
gelen 15-24 arası örgün eğitim ve 
kayıtlı istihdam dışındaki gençleri 
tanımlamaktadır.

Türkiye’de gençlerin %30’u ne eğitim 
ne de çalışma hayatında 
bulunmaktadır.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında en 
çok NEET nüfusa sahip ülke 
konumundadır.

• Genç kadınlar

• Eğitim seviyesi düşük olanlar

• Göçmenler

• Engelliler

• Evliliğini sonlandırmış olanlar

• Ebeveynleri NEET olanlar

• Hane geliri düşük olanlar

• Kırsal kesimde yaşayanlar

NEET olma tehlikesi yüksek gruplar: 



Gençler neler söylüyor?

Okulu bırakma nedenleri:

"Okurken çalışmak zorundayım"

"Üniversiteyi kazanamadım"

"Yoksul olduğumuzdan"

"Devamsızlığım olduğundan"

"Kötü okul ve arkadaş ortamından dolayı"

"Üniversiteye daha iyi hazırlanabilmek için"

“Eğitim görürken yaşam şartlarının kolaylaştırılması, maddi destek 
verilmesi gerekir.”

“Sigortasız çalışıyoruz, sağlık konusunda büyük problemler yaşıyoruz. 
Bu konuda bir düzenleme yapılması gerekir.”

“Asgari ücretin de altında çalışıyoruz. Bu değerlendirilirse bütün 
sorunların kalkacağına inanıyorum.”

”Öğrencilere bir şeyler ezberletip sadece sınavdan geçmemiz için bir 
şeyler öğretmesinler. Öğrencilere hayatı öğretip anlatsınlar, ezbere değil 

de severek okumayı öğretsinler.”

“İşverenler, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda dikkatli olsun, çalışanları 
ezmesin.”

“Aileler, öğretmenler daha özgürlükçü ve anlayışlı olsun.”

“Eğitim daha kolay ve eğlenceli olmalı. Yarışmacı, eleme esasına dayalı 
sınav sistemi yanlıştır.”

 “Devletin her yerde denetim yapması, sigortasız işçi çalıştıranları tespit 
etmesi gerekir.”

Neden sigortasız çalıştıkları:

"Vasıfsız olduğumdan"

"Çok sayıda işsiz olduğundan"

"Ücret düştüğü için tercih etmiyorum"

"Kapı önüne konulmamak için"

"Ailemin yanında çalıştığımdan"

"Yaşım tutmadığından"

Gençlerin talepleri ve önerileri



Genç Hayat Vakfı, ruhsal ve fiziksel değişimlerin yoğun olarak yaşandığı 11-18 

yaş grubunun hayata hazırlanma süreçlerine destek olmak amacıyla, 2008 yılın-

da İstanbul'da kuruldu. Hiçbir ayrım gözetmeksizin insan odaklı yaklaşıma önem 

veren Vakıf, okumayan ve çalışmayan gençlere çözüm üretilmesi, meslek lisele-

rindeki genç kızların istihdama erişebilmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi için 

çalışmaktadır. Böylece çocuğun ve gencin yeteneği fark edilerek, eğitime 

erişimleri desteklenmektedir.

Genç Hayat Vakfı; çocuk işçiliğini önleme konusunda Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanlığı, spor ve gençlik araştırmaları konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, 

meslek liselerindeki genç kızların istihdamı konusunda Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme ve okullardaki çalışma-

ları kapsamında da Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmaktadır. Diğer işbirlikle-

rine örnek olarak; Dünya Bankası, Merkezi Finans ve İhale Birimi, İstanbul Kalkın-

ma Ajansı gibi kurumlarca verilen hibelere layık görülmüştür. Üniversiteler, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmalar yürüten Genç Hayat Vakfı, Türkiye 

genelinde çalıştığı 26 ildeki yerel yönetimlerle de birlikte çalışmaktadır.

30.01.2012 tarihli ve 2012/2762 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Kamu Yararına 

Vakıf statüsü alan Genç Hayat Vakfı, bağışçılarına vergi muafiyeti olanağı da 

sağlamaktadır.

Genç Hayat Vakfı
Hakkında

genchayatvakfi genchayatvakfigenchayat.org genchayatvakfi
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