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Bu çalışma, Cumhur�yet Halk Part�s� Gençl�k Pol�t�kalarından Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcılığı’nın “Hep B�rl�kte” projes� kapsamında hazırlanmıştır.

Bu proje �le çeş�tl� meslek gruplarından ya da sorunlar temel�nde b�r araya gelen 
gençler�n d�le get�rd�ğ� f�k�rler derlenmekte ve gençler �ç�n çözüm öner�ler� sunul-
maktadır. Proje kapsamında konu temell� olarak çalıştaylar düzenlenerek b�lg� 
notları ve raporlar hazırlanmakta, bu şek�lde yalnızca gençler�n pol�t�ka üret�m�-

ne katılmaları değ�l, aynı zamanda tar�he not düşmeler� hedeflenmekted�r.
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ÖNSÖZ

Ekonom�k, sosyal ve s�yasal sorunlarla boğuşmakta olduğumuz b�r dönemde 
gençler�n yurt dışına taşınma �steğ�n�n anlamlı b�r şek�lde artmış olması, “gelece-
ğ�m�z ne olacak?” sorusunu da yaygınlaştırdı. Sorun çözmek yer�ne sorun yaratan 
b�r s�yaset anlayışı sonucunda gençler olarak �ç�nde bulunduğumuz kr�z, artık yok 

sayılamayacak kadar bel�rg�nleşt�.
B�r �nsan doğumundan ölümüne kadar nasıl b�r hayat �ster? Temel �ht�yaçlarını 

karşılamak, sağlıklı olmak, okula g�tmek, b�r meslek sah�b� olmak, düzgün b�r evde 
yaşamak, gerek�yorsa araba almak, sosyalleşmek, tem�z hava almak, belk� b�r a�le 

kurmak, çocuğu varsa onun mutluluğunu görmek, yaşlanıp emekl�l�ğ�n�n tadını 
çıkarmak, torun sevmek �ster. Ger� kalan her şey temel �ht�yaçların üstüne eklen�r. 
Çok varlıklı olmayanların da �y� b�r eğ�t�m alab�ld�ğ�, �y� eğ�t�m alab�lenler�n kend� 

alanlarında �y� b�r �ş bulab�ld�ğ�, kazandığı parayla temel b�r hayat standardına 
sah�p olup a�le kurab�ld�ğ�, geleceğ�n� planlayab�ld�ğ� ve emekl�l�k planları yapab�l-
d�ğ� b�r s�stem bugün Türk�ye’de yok. Bu yüzden saydığım temel �stekler�m�z�n de 

gerçekleşme �ht�mal� bu �kt�darın düzen�nde yok.
Bu çalışmayı b�r s�yasetç� olmanın yanında Türk�ye’de kalmayı seçen, ama sevd�k-
ler�yle ayrı ülkelere düşmüş b�r genç olarak başlattım. Gençler�n eğ�t�m, �st�hdam 
ve özgürlük başlıkları altında çözüm bekleyen sorunlarına ve beklenen çözümlere 

�şaret eden bu raporda kend� h�kâye ve düşünceler�n� bu kez kend� ağızlarından 
okumanızı �sted�k.

Gençler�n kaçmak �steyecekler� değ�l, kalmak �steyecekler� b�r Türk�ye hedef�m�ze 
her geçen gün daha da yaklaşmakta olmanın verd�ğ� heyecanla…

Gokce
GÖKÇEN



CHP Gençl�k Pol�t�kaları Platformu Karşılaştırmalı Pol�t�kalar Çalışma Grubu tarafın-
dan 28 Şubat 2021 tar�h�nde 9 farklı ülkeden 17 genc�n katılımıyla kapalı b�r toplan-
tı düzenlenm�şt�r. Toplantı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılış konuş-
masıyla başlamış, ardından katılımcılar bey�n göçüne ve bey�n göçünün ülke açısın-
dan zararlı yönler�n�n nasıl düzelt�leb�leceğ�ne da�r görüşler�n� paylaşmışlardır. 
Çalışmaya, Kasım 2021’de yapılan b�reb�r görüşmelerle devam ed�lm�şt�r.

Çok yönlü b�r tartışma yapılması açısından, katılımcılar yalnızca yurt dışında yaşayan 
gençler arasından seç�lmem�şt�r. Toplantının katılımcıları arasında, daha önce farklı 
deney�mlerle yurt dışında yaşayıp Türk�ye’ye dönmüş ve Türk�ye’de yaşıyor olması-
na rağmen yurt dışına g�tmey� düşünen gençler de bulunmaktadır. Böylece toplantı 
sırasında, yurt dışında yaşayan eğ�t�ml� gençler�n Türk�ye’ye bakış açısını tesp�t 
etmen�n yanı sıra, Türk�ye’de yaşam alanı daralan gençler�n rahatsızlıklarına da 
değ�n�lm�şt�r. Bu yöntemle, bu sorunun çözümüne yönel�k hem �çer�den hem de 
dışarıdan deney�mlerle, meseley� kapsamlı b�r şek�lde ele alab�len b�r anal�z ortaya 
çıkmıştır.
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I. AKP Dönem�nde Yurt Dışına Bey�n Göçü



 Adalet ve Kalkınma Part�s� (AKP) �kt�darı n�tel�kl� Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşlarının 
yurt dışına göçüne sebep olan pol�t�kalar üretmekte ve bu pol�t�kalar beşerî sermaye 
kaybına neden olmaktadır.
 
 2016-2018 yılları arasında Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşlarının yurt dışına göç oranı 
�k� katına çıkmıştır. Türk�ye İstat�st�k Kurumu'nun (TÜIK) açıkladığı rakamlara göre 2016 
yılında 69 b�n 326 vatandaşımız, 2017 yılında 113 b�n 326 vatandaşımız ve 2018 yılın-
da 136 b�n 740 vatandaşımız ülkey� terk etm�şt�r. 2019 yılında �se, ülkede yaşanan kur 
artışının ve ekonom�k kr�z�n etk�s�yle göç edenler�n sayısında azalma yaşansa da (84 b�n 
863) göç etmek �steyenler�n oranındak� büyük artış devam etmekted�r. Sosyal Demok-
ras� Vakfı’nın (SODEV) Mayıs 2020 tar�hl� araştırmasına göre, Türk�ye’dek� gençler�n 
%62,5’�, �mkânları olsa yurt dışına yerleş�p orada yaşamak �sted�ğ�n� bel�rtm�şt�r.

 İstat�st�klere göre, bu göçmenler�n büyük çoğunluğu 40 yaşın altında ve İstanbul, 
Ankara, İzm�r, Antalya g�b� büyük şeh�rler�n vatandaşları olduğunu görülmekted�r. 
Dolayısıyla, göçmenler�n büyük b�r çoğunluğunu �y� eğ�t�ml� Türk�ye Cumhur�yet� vatan-
daşlarının oluşturduğu anlaşılmaktadır.

 AKP �kt�darında norm hal�ne gelen kayırmacılık, �y� eğ�t�ml� gençler�n hak ett�kler� 
�şlerde çalışamamasına sebep olmaktadır. Farklı yaşam tarzlarına yönel�k serg�lenen 
düşmanca tavır ve toplum mühend�sl�ğ� çabası gençler�n baskı altında h�ssetmes�ne yol 
açmıştır. Aynı zamanda, otor�ter yönet�m anlayışıyla muhal�f seslere yaşam alanı bırak-
mayan AKP, gençler� ülken�n geleceğ�ne da�r umutsuzluğa sürüklüyor.
 
 Bununla b�rl�kte, yurt dışına göç eden �y� eğ�t�ml� kadın oranı da g�tt�kçe artmaktadır. 
Araştırmalara göre Türk�ye’den yurt dışına göç etm�ş n�tel�kl� kadınlar, toplumsal c�ns�-
yet eş�tl�ğ�ndek� sorunlar yüzünden ve Türk�ye’de yeter�nce güvende h�ssetmed�kler� 
�ç�n ülkeler�ne ger� dönmek �stem�yorlar. N�tel�kl� kadınlar göç ett�kler� ülkelerde kalma 
konusunda erkeklere nazaran daha yoğun b�r çaba göster�yorlar. Kadınların yurt dışına 
göçü, AKP rej�m�n artan c�ns�yetç� ve otor�ter pol�t�kalarından, toplumsal baskılardan, 
profesyonel ve sosyal ortamdak� eş�ts�zl�klerden etk�len�yor.
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Genel Bakış



 Yurt dışına yönel�k yüksek n�tel�kl� göçte pol�t�k �st�krarsızlıkların, otor�terleşmen�n ve 
AKP hükümet�n�n öngörülemez pol�t�kalarının etk�s� oldukça büyük. Bey�n göçünün 
görünürdek� ve �lk akla gelen sebeb� yurt dışındak� eğ�t�m ve �ş �mkânları olsa da son 
dönemde yurt dışına göç eden yurttaşlarla �lg�l� yapılan araştırmalara göre bu göçün 
arkasında yatan asıl sebep Türk�ye’n�n kötüleşen pol�t�k ve ekonom�k durumudur.
 
 Türk�ye’de baskı ortamı özell�kle gençler�n üm�ts�zl�ğe kapılmasına sebep oluyor ve 
bey�n göçünü tet�kl�yor. Anayasal b�r hak olan �fade özgürlüğü, toplantı ve göster� 
özgürlükler�n�n sınırlanması gençler�n memnun�yets�zl�kler�n� �fade edeb�leceğ� kanal-
ları tıkayarak üm�ts�zl�k atmosfer�n�n oluşmasına sebep oluyor.
 
 Türk�ye’de küresel değerler� özümsemekte olan genç b�r nes�l bulunuyor. Bu anlam-
da, bu genç nes�l karşısında buyrukçu b�r tek-adam yönet�m� buluyor. Mevcut �kt�dar, 
gençlere kend� yaşam tarzlarını bel�rleme yetk�s� verm�yor, b�lg� ed�nme kaynaklarını 
kontrol etmeye çalışıyor, uzmanlığı ve l�yakat� h�çe sayıyor, kurumların özerkl�ğ�n� 
kabul etm�yor ve kend�s�nden farklı k�ml�k ve yaşam tarzlarına alan tanımıyor. 

 AKP yönet�m�n�n otor�ter pol�t�kalarının seneler �ç�nde g�derek artması Türk�ye’dek� 
gençler�n hayatın her alanında bunalmış, üm�ts�z ve sıkışmış h�ssetmes�ne sebep 
olduğu görülmekted�r. Yakın zamanda Boğaz�ç� protestolarında gördüğümüz g�b� oran-
tısız ş�ddet, toplumsal muhalefet�n demokrat�k talepler�ne yönel�k sağır tavır ve �kt�da-
ra yönel�k eleşt�r�ler�n ardından gözdağı vermeye yönel�k tutuklamalar bütün bu olum-
suz duyguları arttırarak Türk�ye’den g�tme �steğ�ne sebep oluyor. 

 Bu bağlamda, rapor kapsamında yapılan odak grubu çalışmasında gençler�n Türk�ye’y� 
terk etme sebepler� olarak aşağıdak� konular d�le get�r�lm�şt�r:
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II. Göçün Sebepler�



- Heyecanımı törpüleyen olaylar yaşadığım �ç�n bu kararı aldım. B�r �ş görüşmem� unuta-
mıyorum, 2 yabancı d�l �st�yorlar; bende 3 d�l var ama önerd�kler� maaş asgar� ücret. 
Ayrıca s�ze �ş görüşmeler�nde gelecekle �lg�l� de b�r projeks�yon ç�z�lm�yor. (26, Erkek, 
Fransa)

- G�tme kararımı 2015’te a�lem �le �st�şare ederek daha �y� b�r eğ�t�m ve hayat standardı 
ed�nmek amacıyla aldım. Ekonom�n�n çok daha canlı olduğu ve dünyanın en değerl� 
f�nans merkezler�nden olan Londra’ya g�tme kararı aldım. Yaşantının çok daha düzenl� 
olması, �nsan ve eğ�t�m kal�tes�n�n daha yüksek olması ben� bu karara teşv�k ett�. (21, 
Erkek, İng�ltere)

- G�tme kararını aslında daha ün�vers�te yıllarımda verm�şt�m. Ülkedek� korku �kl�m�, 
�fade özgürlüğünün ortadan kalkmış olması, �nsan emeğ�n�n değers�zleşt�r�l�p kaynakla-
rın b�r avuç �nsanın el�nde tutulması ben� bu karara �ten başlıca sebeplerden. Daha 
önce yurt dışını Erasmus aracılığıyla deney�mled�ğ�m ve temell� göç etm�ş 3 arkadaşla-
rımdan da b�lg� aldığım �ç�n öncek� cümlede saydığım konular açısından �sted�ğ�m g�b� 
b�r yaşam elde edeb�leceğ�m� düşündüm ve bu sene Almanya'ya yerleşt�m. (27, Erkek, 
Almanya)

- İy� b�r okuldan mezun olup, �y� b�r f�rmada çalışmama rağmen �sted�ğ�m hayatı yaşaya-
madığım �ç�n bu düşünce sıklıkla aklımdan geç�yordu. İş hayatında 3 yılımı tamamlayıp 
kend�me b�r telefon almakta zorlanınca bu kararı kes�nl�kle verd�m. 2. Hükümet�n 
değ�şmes� b�r�nc� öncel�ğ�m olur muhtemelen. Ülkede, �nsanların �nsan� koşullarda 
çalışıp, ad�l kazançlar elde ett�ğ�, sosyal yaşamın veya b�r yemeğe, konsere, serg�ye 
g�tmen�n lüks olmadığı b�r düzen olsa ger� dönmey� düşünürüm. (26, Kadın, Almanya)

- Hep aklımda vardı ama kararım 2014-2015 g�b� netleşt�. O zaman ekonom�k boyutu 
çok baskın değ�ld� kararımın, yurt dışındak� akadem�k �mkanlar, ülkede g�tt�kçe artan 
baskı, muhafazakarlaşan toplum ve genel olarak Türk�ye’de LGBTİ+ olarak yaşamanın 
zorluğu g�b� sebeplerle g�tmeye karar verd�m. (28, Erkek, ABD)

- 2017 yılında Master yapıp döner�m d�ye g�tt�m. Darbe g�r�ş�m�nden sonra tek adamlı-
ğa dönüşen s�stemden ve ekonom�n�n hal�nden üm�d� kes�p kalmaya karar verd�m. (28, 
Kadın, Almanya)

- Beş�ktaş stadında yapılan bombalı saldırıda arkadaşımı kaybett�kten sonra. (27, Erkek, 
Kanada)

5 BEYİN GÖÇÜ ÇALIŞTAYI KASIM 2021

III. “Neden Yurt Dışına Taşınma Kararı Aldınız?”
sorumuza ver�len cevaplar:
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- Buraya gelmem�n sebeb� tac�ze uğrar mıyım end�şes�yle ne g�yeceğ�me dak�kalarca 
kafa yormayacağım, taks�ye b�nd�ğ�mde telefonu sürekl� tet�kte bekletmeyeceğ�m, 
toplu taşımada tek kalınca ted�rg�n olmayacağım, kardeş�m�n önünde örgün öğret�mde 
per�şan olacağı 7 yılı var d�ye end�şelenmed�ğ�m, pandem� çıktığında köylerde tablete 
veya �nternete er�ş�m� olmayan çocuklar vardır d�ye düşünmed�ğ�m, babam artık emekl� 
olsun da hasta ş�ddet� başına gelmes�n d�ye düşünmed�ğ�m, el�me geçen parayı Türk 
parası olarak bıraktığımda ger�lmed�ğ�m b�r hayat yaşama umuduyla geld�m. (27, Kadın, 
Hollanda)

- Hırvat�stan'da öğrenc� değ�ş�m programı yaptıktan sonra Türk�ye'ye dönünce karar 
verd�m. Makroekonom�ye meraklıyım, yakından tak�p ed�yorum, Türk�ye ekonom�s�n�n 
2018'den 2023'e kadar kötüye g�deceğ�n� b�rçok farklı kaynaktan gözlemled�m. Sosyal 
yaşam olarak da Erasmus ‘ta yaşadığım özgür ve k�msen�n b�rb�r�ne karışmadığı hayatı 
özled�ğ�m� fark ett�m ve yurt dışına çıkma kararı aldım. (26, Erkek, Almanya)

- Erasmus ‘ta Aachen'a geld�kten sonra Almanya'dak� Mak�na mühend�sl�ğ� eğ�t�m�n�n 
daha �y� olduğunu gördüm ve de eğ�t�m�me Master yaparak Almanya'da devam etmek 
�sted�m. Bu süreçte Almanya'dak� yaşam standardının Türk�ye'dek�n�n çok üzer�nde 
olduğunu da gördükten sonra Almanca öğrend�m ve de Master sonrası da burada kal-
maya karar verd�m. (28, Erkek, Almanya)

-Ben bu kararı çok üzülerek verd�m. Türk�ye’de yurt dışına göre daha sorunlu b�r hayat 
yaşayacağımı b�l�yorum elbette ama tüm a�lem ve arkadaşlarım burada olduğu �ç�n çok 
sorun etm�yordum. B�r ara bombalı saldırılar olmuştu o sıra anks�yete başladı ve sonra 
b�r kadın olarak yaşadığım tac�zler bakışlar batmaya başladı. H�ç �stemememe rağmen 
2 yıl önce Yüksek L�sans ayarlayarak yurt dışına çıktım ve ş�md� de çalışıyorum (28, 
Kadın, Fransa)

- Mezun olduktan sonra tam zamanlı çalışmaya başladım. İş�mden memnun olmama 
rağmen 1 yıl sonunda b�r gün yoğun çalışma temposu, karant�na şartları ve genel ülke 
gündem�n�n b�rleşerek üzer�mde yarattığı stres�n bana artık fazla geld�ğ�n� h�ssett�m. 
Köklü b�r değ�ş�kl�k yapmak amacıyla yen� b�r ülkede tekrar eğ�t�m almaya ve yaşamaya 
başlamaya karar verd�m. (25, Kadın, Almanya)
- Mezun olup çalışmaya başladıktan sonra karar verd�m. G�tme sebeb�m, kötü ekonom�, 
kısıtlanmış özgürlük, stresl� b�r gündem, negat�f pol�t�k ortam, çevre k�rl�l�ğ�, traf�k, aşırı 
nüfus g�b� konular. (24, Erkek, Almanya) -Erasmus’a geld�kten sonra kalmaya karar 
verd�m. Yurt dışında Yüksek L�sans yapma f�kr�m vardı ama burada yaşadığım hayatı ve 
refahı görünce burada yaşamayı �sted�m. Burada kend�m� daha özgür ve madd� olarak 
güçlü h�ssed�yorum. (26, Erkek, Hollanda)
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- Orta vadede refah düzey�n�n artma bel�rt�ler�n� gözlemlersem ülkeme kes�nl�kle 
dönüş yaparım. (26, Erkek, Fransa)

- Daha rahat �fade edeb�l�r�m kend�m� g�b� geld�. F�k�r özgürlüğü �fade özgürlüğü, c�nsel-
l�ğ�n tabu olmaması durumu dönmek �ç�n olab�l�r. Yoksa dönmey� düşünmüyorum. (26, 
Kadın, Almanya)

- Kend�m� kıymetl� h�ssedeceğ�m b�r ortam oluşursa dönmey� düşüneb�l�r�m. (21, Erkek, 
İng�ltere)

- Türk�ye’n�n b�r değ�ş�m geç�rd�ğ�ne ve bu değ�ş�m�n sadece ekonom�k sebeplerle 
değ�l, s�yas� retor�ğ�n değ�şmes� sebeb�yle oluşan stab�l b�r değ�ş�m olduğuna �nanırsam 
dönmek �steyeb�l�r�m. Ancak g�tme kararımdan farklı olarak artık ekonom�k sıkıntı da 
Türk�ye’ye dönmemek �ç�n büyük b�r sebep. (27, Erkek, Almanya)

- AKP �kt�darı g�der ve yer�ne daha l�yakate dayalı b�r s�stem gel�rse hemen döner�m. 
(25, Erkek, Almanya)

- Kes�nl�kle s�yas� �kt�dar değ�şt�kten sonra ancak Avrupa’da aldığım maaş ve yaşam 
koşullarını bana sağlayab�lecek b�r düzende mesela yüksek b�r devlet memuru olarak 
döneb�l�r�m. (27, Erkek, Almanya) - Araştırmacıya ver�len Proje bütçes� ve sermaye 
sağlanab�l�r �se, güvenl� h�ssedeb�ld�ğ�m�z b�r zamanda. (27, Erkek, Almanya)

- Güveneb�leceğ�m b�r adalet s�stem� bulunduğuna �nanırsam ve ülkem�zde s�yaset, 
ekonom� ve eğ�t�m alanlarında günden güne poz�t�f yönde gel�şmeler olduğunu görür-
sem. (27, Erkek, Kanada)

Öngörüleb�l�r ve stab�l b�r Türk�ye ekonom�s� oluşmasını �ster�m. Enflasyon ve döv�z 
kurundak� dalgalanmalar sab�tlenmes� gerek, G�r�ş�mc�ler �ç�n uygun teşv�kler yapılmalı 
ve ekonom�k bel�rs�zl�kler engellenmel�. Eğer b�r ş�rkette Mühend�s olarak çalışmaya 
karar ver�rsem yurt dışında alacağım dolar/Euro c�ns�nden maaşa yakın b�r maaş alab�l-
mel�y�m (en azından 2500 Euro'nun TL karşılığı) çünkü parasal kaygılar 7 olmadan Hır-
vat�stan vatandaşı kız arkadaşımla yurt dışı tat�l� yapab�lmek veya B�lg�sayar/akıllı tele-
fon g�b� ürünler� kolayca alab�lmek �ster�m. (26, Erkek, Almanya)

IV. “Ne Olursa Dönmey� Düşünürsünüz?”
 sorumuza ver�len cevaplar:
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- Mahkemeler�n ve beled�yeler�n denet�m mekan�zmalarını sağlamlaşması gerek. İş 
güvenl�ğ�, kamusal alan güvenl�ğ�, yolsuzlukla mücadele, kamu kurumlarındak� çalışan-
ların vatandaşa verd�ğ� h�zmet kal�tes�, hızı ve güvenl�ğ� sağlanmalı ve bunlar �ç�n dene-
t�mler arttırılmalı, Taks� g�b� topluma h�zmet veren organ�zasyonlar da �y� denetlenme-
l�. UBER g�b� Paypal g�b� global teknoloj�k serv�sler engellenmemel� aks�ne vatandaşın 
aldığı h�zmet kal�tes�n� arttırmak �ç�n serbest bırakılmalı ve bu konuda rekabet etmek 
�steyen yerl� g�r�ş�mler desteklenmel�. (26, Erkek, Almanya)

- Ancak güveneb�leceğ�m b�r adalet s�stem� olduğunda geleb�l�r�m fakat bu yeterl� 
değ�l. Terör�zm�n yaşanmadığı, kend� hakkımı savunab�ld�ğ�m, kend� ekonom�k özgürlü-
ğüm �le h�çb�r burs ve ekstra gel�re �ht�yaç duymadan sıkıntısız yaşayab�leceğ�m ve 
ayrıca Türk�ye'n�n ün�vers�teler�, okuduğum spes�f�k bölümü kapsar ve b�l�me ve sanata 
daha çok önem ver�rse, ger� dönmey� düşüneb�l�r�m. Daha da n�ce şeyler�n düzelmes� 
gerekl� elbette. (20, Kadın, Almanya)

- Ücret elbette öneml� ama ben�m asıl derd�m Türk�ye’n�n dünyaya entegre ve l�yakatl� 
b�r düzen olması. Bana �ş görüşmeler�nde yapılan muameley� unutmadım zaten heps� 
de yerel ş�rketlerd�. Uluslararası ş�rketlerde çalışan arkadaşım benden �y� yerde çalışı-
yor ama mesela benden az kazanıyor. Bunların �k�s�n�n b�rleşmes� lazım. (28, Erkek, 
Hollanda)

- Ülkeme katkımın olacağını h�ssetmem ve sosyal yaşantımın da f�nansal sorunların ve 
pol�t�k çıkmazların h�ssed�lmed�ğ� durumda Türk�ye'de olmaktan daha memnun 
olurum. (22, Erkek, Almanya) - Evet şartlar b�raz daha �y� olursa, yönet�m değ�ş�rse, 
ekonom� düzel�rse, hak adalet sağlanırsa, �nsanların z�hn�yet� değ�ş�rse belk� düşünü-
rüm ama bunların olacağına pek �nancım yok maalesef (27, Kadın, Almanya)

- Her anlamda kend�m� Türk�ye'de güvenl� ve özgür h�ssett�ğ�m anda düşüneb�l�r�m. 
F�z�ksel, madd� güvenl�k dışında f�k�r düşünce anlamında çok çok ger�y�z. Eğ�t�m�m�z çok 
kötü. Almanya’da doğuracağım çocuğum l�se mezun�yet� sonrası dünya d�ller�nden 
Almanca İng�l�zcey� sadece devlet okuluna göndererek öğreneb�lecekken. Türk�ye'de 
devlet okuluna g�den b�r çocuğun Almanca ve İng�l�zcey� akışkan konuşab�lmes� çokça 
zor. Onun �ç�n özel okula g�tmes� gerek�yor. B�r mühend�s çocuğuna Almanya’da bu 
�mkânları sunab�l�rken Türk�ye'de sunamayacağı aş�kâr. Ayrıca ekonom�k yönden sürek-
l� ger�ye g�den b�r ülkede k�ş�sel hayaller�m olan dünyayı gezme düşünces� de gerçekç� 
olmaktan çıkarken Almanya'da aldığı asgar� ücretle b�le dünyadak� çoğu ülkey� gezeb�-
l�rs�n. D�ğer konularla beraber bu konuda da Türk�ye'de �y� b�r sev�yeye yaklaştığında 
ancak ger� dönmey� düşünmeye başlarım. Su ank� durumda bunların gerçekleşmes� 
�mkânsız g�b� görünüyor. (28, Erkek, Almanya)
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- Yurt dışındak� gel�r-refah sev�yes� denges�ne Türk�ye’de ulaşab�leceğ�m� düşünürsen 
dönmey� düşüneb�l�r�m. Ama aynı zamanda �ç�nde bulunduğum toplumdak� k�ş�ler�n 9 
ve olayların da ps�koloj�me ve b�reysel huzuruma negat�f etk�s� olmayacağını h�sset-
mem gerek�yor. (25, Kadın, Almanya) - Saydığım şartlar değ�ş�rse, ülke b�raz toparlanır-
sa döneb�l�r�m ama bunun gerçekleşeceğ�n� düşünmüyorum. Aks�ne şu an kardeş�m� de 
buraya get�rmeye çalışıyorum. (23, Erkek, İspanya)

- Dönmey� kes�nl�kle düşünmüyorum. 2-3 yıl önce �y� b�r tekl�f gelse dönmey� düşüneb�-
l�rd�m ama zaten ş�md� bütün arkadaşlarım gelmey� �st�yor. Bazıları geld� b�le. Burada 
daha fazla yakın h�ssett�ğ�m arkadaşım var hatta Türk�ye’de kalanlar azınlıkta kaldı. 
H�çb�r şek�lde dönmeye n�yet�m yok. B�r şeyler düzel�r g�b� gözükse b�le düzeleceğ�n� 
düşünmüyorum (28, Kadın, Fransa) - Açıkçası dönmey� kes�nl�kle düşünmüyorum. 
Sadece para değ�l mesele ben burada �sted�ğ�m� g�yeb�l�yorum ve b�r� bana b�r şey 
yaparsa ceza alacağını b�l�yorum ben buraya gel�nce fark ett�m Türk�ye’de ger�lmekten 
sürekl� tehd�t altında h�ssetmekten aslında yaşamıyormuşum (24, Kadın, Fransa) - Evet 
şartlar b�raz daha �y� olursa, yönet�m değ�ş�rse, ekonom� düzel�rse, hak adalet sağlanır-
sa, �nsanların z�hn�yet� değ�ş�rse belk� düşünürüm ama sonucun bu olacağına pek �nan-
cım yok maalesef. (25, Erkek, ABD)
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V. D�le Get�r�len Başlıca Sorunlar

1. Ekonom�k Sorunlar

2. Sosyal Sorunlar ve Adalets�zl�k Duygusu

Katılımcıların büyük b�r çoğunluğu bell� b�r standardın üstünde l�se ve ün�vers�telerde 
eğ�t�m görmüş, ülke �ç� değer yaratma potans�yel� yüksek k�ş�lerd�r. Lak�n katılımcıların 
vurguladığı asıl nokta, hayaller�n� ve hedefler�n� gel�şt�reb�lecek madd� kaynaklardan 
yoksun olmaktır. Bunun yanı sıra, katılımcılarının neredeyse heps�n�n hayatında asıl 
kırılma yurt dışında kısa b�r deney�m yaşama sonrası yaşanmıştır. Örneğ�n, b�r market 
alışver�ş�nde aynı b�r�m para �le, henüz başlangıç sev�yes�nde maaşlarla hayat standar-
dının ne kadar yükseld�ğ�n� gören gençler, Türk�ye’de yaşama mot�vasyonlarını kaybet-
mekted�r. Alternat�f olarak, eğ�t�mler� açısından aynı kapas�tede olmalarına rağmen 
yurt dışında ekonom�k anlamda çok daha katkı görüyor olmaları, kend�ler�n� ülkeden 
g�tmeye �tm�şt�r. 

“Almanya’ya tıp okumaya �lk g�tt�ğ�mde Türk�ye’ye dönmey� kes�nl�kle düşünüyordum. Ekono-
m�k ve sosyal sebeplerden dolayı artık vazgeçt�m. Örneğ�n ben hayatta b�l�m yapmak �st�yo-
rum. Seneye burada b�r programa başlayacağım ve sırf çalışmada kullanmak �ç�n bana sunu-
lan bütçe aylık 9.000 Euro c�varı. Ben yalnızca b�r tıp öğrenc�s�y�m”  Öğrenc�, Erkek, 21, Mü-
n�h/Almanya 

Toplantı sırasında bey�n göçünün ekonom�k boyutunun tartışılmasının yoğunlaştığı 
anlarda, d�ğer katılımcılar bu duruma sıklıkla �t�raz etm�şt�r. Yurt dışında yaşıyor olma-
larının yalnızca ekonom�k sebeplerle açıklanamayacağını, b�lhassa adalet kurumundak� 
çöküş ve sokakta güvende h�ssetmeme hal�n�n en az bunlar kadar öneml� olduğuna 
değ�n�lm�şt�r.

Yurt dışında herhang� b�r ves�le �le kısa b�r deney�m yaşama fırsatı bulan gençler, güçlü 
sosyal devlet ve �şleyen kurumları görmeler�n�n üzer�ne Türk�ye’ye güvenler�n� kaybet-
m�şlerd�r. Özell�kle kadın katılımcılar sokaklarda rahat b�r şek�lde yürüyemed�kler�n�, 
yurt dışında bu tarz sorunlarla karşılaşmadıklarını, Türk�ye’de b�r sorunla karşılaştıkları 
durumda kurumların kend�ler�ne sah�p çıkacağına �nanmadıklarını d�le get�rm�şlerd�r. 
Bunun yanı sıra, Türk�ye’de yaşayan farklı alanlarda çalışan katılımcılar, kend� sektörle-
r�ndek� yozlaşmayı detaylarıyla anlatmışlardır. Bu konuda rahatsızlıklar b�rçok katılımcı 
tarafından d�le get�r�lm�şt�r. Dolayısıyla, gençler �ç�n mesele yalnızca Türk�ye’n�n ekono-
m�s� değ�ld�r. Avrupa ve Amer�ka’nın �şleyen kurumları, güvenl�k duygusu, adalet meka-
n�zması ve sosyal �mkanların Türk�ye’de olmaması, katılımcıları yurt dışında yaşamaya 
�tm�şt�r.
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“Bana şu an Türk�ye’de ev ver�ls�n araba ver�ls�n, refah düzey�n� nasıl tanımlarsanız onun en 
yüksek düzey� ver�ls�n, ben şu anda Türk�ye’ye dönmey� düşünmüyorum. Bunun sebeb� kurum-
larda yaşanan çöküş” Yüksek L�sans öğrenc�s�, kadın, 26, Berl�n/Almanya

“Sokakta yürüdüğümüz zaman bana b�r şey yapılacak mı? Kız kardeş�m rahatsız ed�lecek m� 
ya da tac�z ed�lecek m�? Bu faktörler paranın dışında ben� etk�leyen faktörler. B�rçok �nsan 
var, parasını kazanmış �ş�n� halletm�ş. Bu �nsanlar da bu sebepler yüzünden ülkeye dönmek 
�stem�yor.” B�lg�sayar Mühend�s�, erkek, 26, Kal�forn�ya/ABD 
“Avrupa’da b�r süre bulunup orada nasıl b�r hukuk düzen�n�n, hukuk kavramının var olduğunu 
gördükten sonra Türk�ye’ye döndüğünüzde gerçekler daha da acı olarak karşınıza çıkıyor” 
Avukat, kadın, 31, İstanbul/Türk�ye 

Katılımcılar uzun vadede b�r dönüşüm gözlemlemed�kler� sürece Türk�ye’ye dönme 
r�sk�n� almak �stememekted�r. En azından eğ�t�mler�n� ya da kar�yer basamaklarının �lk 
adımlarını yurt dışında sürdürmey� düşünmekted�r. Bununla b�rl�kte Türk�ye s�yaset�ne 
�lg� sev�yeler�, yurt dışında yaşıyor olmalarına rağmen yüksek kalmıştır. Katılımcılardan 
b�r doktora öğrenc�s� (İspanya – 27) bu durumu “b�r ayağının Türk�ye’de kalması” olarak 
yorumlamaktadır.

Bu anlamda bey�n göçü meseles�nde “�kt�dar değ�ş�m�nden sonra bu gençler� nasıl 
kazanab�l�r�z?” ya da “seç�m zamanı sandığa nasıl götürürüz?” g�b� klas�k soruların öte-
s�nde, �l�şk�ler� sürekl�leşt�rme ve bağları güçlend�rme gerekl�l�ğ� öne çıkmıştır. Katılımcı 
gençler, Türk�ye s�yaset�ne son derece �lg�l� olup kend� alanları ve uzmanlıkları uyarına 
Cumhur�yet Halk Part�s�ne ve muhalefete katkı sunmak �stemekted�r. Bu bakımdan 
Türk�ye’de devlet kurumlarının staj olanaklarının artırılmasıyla yurt dışındak� gençler�n 
geç�c� süreler �ç�n de olsa Türk�ye’de bulunmalarının sağlanması, yurt dışında yaşayan 
ve alanında uzman olan k�ş�ler�n gelecek �kt�dara danışmanlık yapması, şu anda muha-
lefette bulunan s�yas� part�ler�n yurt dışındak� gençlerle b�rl�kte çalışmaya hazır olduk-
larını duyurmaları g�b� öner�ler get�r�lm�şt�r.

3. Ortak B�r Talep: Bağlantıyı Korumak



Katılımcıların görüş b�rl�ğ�ne vardığı b�r d�ğer husus �se, Türk�ye’ye dönme ya da Tür-
k�ye’de kalma terc�h�nde ekonom� ve sosyal düzen�n yanı sıra, Türk�ye’de yaratılacak 
refahın ve düzen�n global düzeyde b�r anlam �fade etmes�n�n gerekl�l�ğ�d�r. Bu görüşe 
göre, yalnızca yaşam standardının yükselmes� yen� kuşak gençler �ç�n tek başına 
yeterl� değ�ld�r.

“Türk�ye’n�n bölgede de gençler �ç�n caz�p b�r hale gel�yor olması lazım. Romanya’dan, 
Balkanlardan, İran’dan potans�yeller� gençler� çekeb�l�yor olmamız lazım.” B�lg�sayar mü-
hend�s�, erkek, 26, Kal�forn�ya/ABD [Katılımcı burada, çek�m merkez� olma örneğ�n� Türk�-
ye’de gençler�n hayatlarına anlam katab�lecekler� b�r düzen yaratma bağlamında sunmak-
tadır] 

 “Yurt dışında bulunmamın en öneml� sebeb� bana verd�ğ� kültürel etk�leş�m �mkânı. Hem 
b�reysel hem de karşılıklı gel�ş�m �ç�n değ�ş�m programlarına önem ver�lmel�. Türk�ye’ye 
gelen değ�ş�m öğrenc�ler�n�n sayısı öneml� ölçüde azaldı.” Yüksek L�sans mezunu, kadın, 25, 
Londra/İng�ltere [Katılımcı burada ülken�n kend� �ç�ne kapanmasının buradak� gençler� 
nasıl etk�leyeceğ�n� açıklıyor. Bu başlıkta tartışıldığı şekl�yle, Türk�ye’n�n bu anlamda b�r 
etk�leş�m caz�bes� olma özell�ğ�n� kaybetmes�n�n bey�n göçüyle ne kadar �l�şk�l� olduğunu 
açıklıyor]

“Örneğ�n İng�ltere’de normalde r�skl� görülen b�r alan �ç�n devlet �y� b�r destek vererek özel 
sektörle b�r fon oluşturdu. Bu sayede yen� b�r sektör oluştu. Geleceğ�n teknoloj�s� olan yeş�l 
teknoloj�ye da�r b�r sektör yaratıldı.”  L�sans öğrenc�s�, erkek, 21, Londra/İng�ltere [Katılım-
cı, burada yukarıda bahsett�ğ�m�z örneğ� yeş�l teknoloj�ler örneğ�n� kullanarak temellend�r�-
yor. Türk�ye’de b�r genç, yeş�l ve ekoloj�k teknoloj� g�b� dünyanın d�kkatle tak�p ett�ğ� b�r 
alanda çalışırsa gelmek ya da kalmak �ç�n çok daha hevesl� olacaktır. Yaptığı �ş�n dünyada 
b�r anlam �fade ett�ğ�n� h�ssedecekt�r.]

4. Maaş ve Ötes�: Global� Vadetmek

12 BEYİN GÖÇÜ ÇALIŞTAYI KASIM 2021



GENÇLİK POLİTİKLARINDAN SORUMLU
GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI

www.gencl�kpol�t�kalar�.chp.org.tr


