
AKP’NİN YOL AÇTIĞI BÜYÜK BEYİN GÖÇÜ

YURT DIŞINA GÖÇTE ARTIŞ 20-34 YAŞ ARALIĞI KADINLARIN ORANI EĞİTİMLİLER VE KENTLİLER

%63 %42 %42
Yurt dışına giden 
yurttaşlarımızın sayısı 
bir yılda %63 artmıştır.

Yurt dışına göç eden 
her beş kişiden 
ikisi 20-34 yaş 
aralığındadır.

Yurt dışına göç eden 
kadınların oranı 
%37’den %42’ye 
çıkmıştır.

Yurt dışına göç 
edenler arasında 
eğitimliler ve kentliler 
geniş yer tutmaktadır.

YURT DIŞINA KAÇIŞ ARTIYOR
Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında, yurt 
dışına göç eden yurttaşlarımızın sayısında 
büyük bir artış görülmüştür. Ülkemizin 
verdiği dış göç içerisinde nitelikli ve yetişmiş 
nüfusun payı gözle görülür biçimde 
artmaktadır. Yalnızca 2016-2017 dönemini 
kapsayan bir yıl içinde yurt dışına göç eden 
yurttaşlarımızın sayısında oldukça büyük bir 
artış görülmüştür. 2016 yılında yurt dışına göç 
eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 
sayısı 69 bin 326 iken, bu sayı 2017 yılında 
%63’lük bir artışla 113 bin 326 olmuştur.

GENÇLER, EĞİTİMLİLER, KENTLİLER
Yurt dışına göç eden her beş kişiden ikisi 
20-34 yaş aralığında yer almaktadır. Bir 
başka deyişle Türkiye, genç ve üretken 
nüfus kaybı yaşamaktadır. Yurt dışına giden 
vatandaşlarımızın kayda değer bir bölümü 
eğitimli ve büyük bölümü ise kentlidir. Yani 
genç ve üretken olmanın yanı sıra nitelikli 
ve çağdaş bir kesim ülkeyi terk etmektedir. 
Bir başka çarpıcı veri, ülkemizi terk eden 
yurttaşlarımız arasında kadınların oranının 
artmasıdır. 2017’de yurt dışına göç eden 

kadınların oranı %37’den %42’ye çıkmıştır.
Türkiye, yüksek eğitim almış ve nitelikli 
nüfusu başka ülkelere göç eden ülkeler 
arasında göze batmaktadır. Bir başka 
deyişle ülkemiz, artan bir beyin göçü ile karşı 
karşıyadır. Ülkemizin gelişmesi için ihtiyaç 
duyduğu beşeri sermayesini kaybetmesi, 
onlarca yıllık emeğin ve on milyarlarca TL’lik 
kaynağın kaybedilmesidir. 

AKP REJİMİ KİMLERİ GÖÇ ETTİRİYOR?
Beyin göçü kapsamında öncelikle bilim 
insanları, doktorlar, avukatlar, mühendisler, 
eğitimciler gibi profesyonel meslek sahipleri; 
sermaye sahipleri, iş insanları, girişimciler 
ve ülkesine geri dönmemek üzere eğitim 
amacıyla yurt dışına giden öğrenciler 
dikkate alınmalıdır. Bu toplum kesimleri 
ülkemizin ileri sanayi toplumuna ve bilgi 
toplumuna dönüşmesi, bir başka deyişle 
çağdaş dünyada müreffeh bir toplum 
haline gelebilmesi için anahtar konuma 
sahiptir. Ülkemizden dışarıya yaşanan göç 
eğiliminde, anahtar konuma sahip toplum 
kesimlerinin geniş yer tutması gittikçe artan 
beyin göçünü doğrular niteliktedir.
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PROFESYONELLER VE EĞİTİMCİLER
2016 yılında yurt dışında çalışmaya giden 24 
bine yakın kişinin binden fazlası mühendistir. 
Bu kesim içinde yüze yakın mimar da 
bulunmaktadır. Türkiye’den göç etme oranı 
hızla artan ve kritik öneme sahip olan diğer 
meslek kolları arasında hekimler ve başta 
akademisyenler olmak üzere eğitimciler yer 
almaktadır.

Türkiye yetişmiş eğitimcilerini kaybettiği 
gibi yurt dışından çalışmak üzere Türkiye’ye 
gelen akademisyenlerin sayısında da ciddi 
düşüş yaşanmaktadır. Bu eğilimin en temel 
göstergelerinden biri Erasmus+ Programı 
kapsamında Türkiye’ye ders vermek amacıyla 
gelen yabancı akademik personel sayısının 
2015/2016-2016/2017 akademik dönemleri 
arasında yarı yarıya düşmüş olmasıdır. Bu 
eğilimin gelişmiş ülkelerden Türkiye’ye 
gelen tüm profesyoneller için geçerli olduğu 
söylenebilir. 

İŞ İNSANLARI VE GİRİŞİMCİLER
Türkiye’nin içine savrulduğu istikrarsızlık 
ortamı yüzünden iş insanlarımız ve özellikle 
yüksek katma değer üreten sektörlerdeki 
girişimcilerimiz de Türkiye’deki şirketlerini 
ve gayrimenkullerini satarak yabancı 
ülkelere göç etmektedirler. 2017 yılında 5 
binden fazla milyoner, son 3 yılda ise 13 bin 
girişimci ve iş insanı Türkiye’yi terk etmiştir. 
Türkiye dünyada en çok milyoner kaybeden 
3. ülke olmuştur. Ocak 2017 ile Haziran 2017 
arasında sadece İngiltere’ye pasaport almak 
için müracaat eden yatırımcı sayısı %25 
artmıştır. Öte yandan ABD’de konut sahibi 
olan Türklerin sayısı 2015 yılında bin iken, 2016 

yılında 6 bine yükselmiştir. Türkiye dünyada, 
vatandaşları yurt dışında en fazla gayrimenkul 
yatırımı yapan 4. ülke konumundadır. 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
Eğitim danışmanları tarafından kamuoyuyla 
paylaşılan bilgilere göre 2017 yılında 
eğitim amacıyla yurt dışına gitmek isteyen 
öğrencilerin oranında kayda değer bir artış 
görülmüştür. Bu artışı beyin göçü açısından 
çarpıcı kılansa, yurt dışına giden öğrencilerin 
Türkiye’ye geri dönmeyi düşünmemeleridir. 
Türkiye yetiştirdiği nitelikli, genç insan 
gücünü, eğitim sisteminin erken 
kademelerinde kaybetmektedir. 2017 
yılında yapılan bir araştırmaya göre ailelerin 
bir bölümü, çocukları lise hatta ortaokul 
dönemindeyken yurt dışı eğitim planlaması 
yapmaya başlamaktadır.

-%50
Erasmus+ Programıyla 
gelen yabancı 
akademisyenler bir 
yılda yarı yarıya azaldı.

4.

Dünyada vatandaşları 
yurt dışından en fazla 
emlak alan 4. ülkeyiz.

ABD’nin yanı sıra, Yunanistan ve İspanya 
da yurttaşlarımızın yüksek miktarda konut 
yatırımı yaptığı ülkeler arasındadır. Bu 
eğilimde söz konusu ülkelerin konut alan 
kişilere oturma izni ve vizesiz dolaşım hakkı 
vermeleri etkilidir. İspanya’da 500 bin € ve 
üzeri değerinde konut alanlara oturma izni 
verilmeye başlanması üzerine 2017 yılının 
ilk çeyreğinde vatandaşlarımız yalnızca 
Barselona’da binden fazla ev satın almıştır.



BEYİN GÖÇÜ TÜRKİYE’YE 
NELERİ KAYBETTİRİYOR?
KAYNAK VE POTANSİYEL KAYBI
Gelişmiş ülkelere göç eden nitelikli iş 
gücü, her şeyden önce göç veren ülkenin 
göç edenler için yaptığı, eğitim başta 
olmak üzere tüm yatırımların yok olması 
anlamına gelmektedir. Bir başka deyişle 
beyin göçü veren ülkemiz hem nitelikli iş 
gücünün potansiyelini hem de o iş gücünü 
yetiştirmek için harcadıkları sınırlı kaynakları 
ve zamanı kaybetmektedir. Bağımsız 
kuruluşlar tarafından yapılan hesaplamalara 
göre yalnızca 20 OECD ülkesine göç etmiş 
yurttaşlarımız üzerinden ülkemizin kaybı 220 
milyar $ üzerindedir. Bu kaynakla yüzyılın 
projesi diye sunulmaya çalışılan İstanbul 
Havalimanı’ndan yedi tane yapılabildiğinin 
altı çizilmelidir.

YÜKSEK TEKNOLOJİDE GERİLEME
İş insanlarının ve girişimcilerin akın akın 
başka ülkelere göç etmeleri yalnızca bilgi 
ve birikimlerinin yitirilmesi anlamına 
gelmemektedir. Ülkemizin  ekonomisinde 
ve teknoloji altyapısını oluşturmakta 
değerlendirecekleri sermaye de yurt dışına 
gitmektedir. 

Öte yandan gerek sermayedarların gerekse 
profesyonellerin göç etmesi aynı zamanda 
bu kişilerin Türkiye’de yaratacakları 
yüksek nitelikli istihdam olanaklarının da 
kaybedilmesine neden olmaktadır. 

NİTELİKLİ ÜRETİMDE DÜŞÜŞ
Yüksek eğitimli çalışanların ve girişimcilerin 
yitirilmesinin bir başka sonucu da ülkemizde 
yüksek katma değerli üretim potansiyelinde 
düşüş yaşanmasıdır. Beyin göçü sonucunda 
nitelikli iş gücüne en fazla ihtiyaç duyulan AR-
GE, bilişim, ileri sanayi alanlarında gelişme de 

sekteye uğramaktadır. Ülkemizde bu durum 
savunma sanayi de dahil olmak üzere, farklı 
sektörlerde etkisini göstermektedir. Son 
yıllarda ASELSAN başta olmak üzere büyük 
savunma sanayi şirketlerimiz, mühendis 
ve yöneticilerini Hollanda ve diğer gelişmiş 
ülkelere kaptırarak kan kaybetmiştir. 

KAMU HİZMETİNDE NİTELİK KAYBI
Eğitim, sağlık, altyapı başta olmak üzere 
nitelikli profesyonellerle sunulan kamu 
hizmetleri de beyin göçünden dramatik 
ölçüde etkilenmektedir. Eğitimle beyin göçü 
arasındaki ilişki bir kısır döngü yaratmaktadır. 
Yurt dışına giden akademisyen ve 
öğretmenlerden dolayı eğitim sistemi nitelik 
kaybına uğrarken aynı zamanda eğitim 
sisteminde yaşanan nitelik kaybı da beyin 
göçünü tetiklemektedir. 

Benzer bir durum sağlık sektörü için 
de geçerlidir. Gelişmiş ülkelerde sağlık 
sektörüne büyük önem verilmektedir. 
Özellikle bu ülkelerin nitelikli tıp personelini 
çekmek için uyguladığı serbestiler, kolaylıklar 
ve görece iyi çalışma koşulları Türkiye gibi 
orta gelirli ülkelerin bu alanda verdiği beyin 
göçünü artırmaktadır. Sağlık çalışanlarını 
tehdit eden kaos, şiddet ve kayırmacılık, yurt 
dışına gitmek isteyen tıp personeli sayısını 
da yükseltmektedir.

İNSANİ GERİ KALMIŞLIK
Gelişmekte olan ülkeler için iktisadi 
kalkınmada olduğu kadar insani kalkınmada 
da nitelikli iş gücü zaruridir. Nitelikli iş gücü 
kaybının sonuçları insani kalkınma hızının 
yavaşlamasına sebep olmaktadır. Beşeri 
sermayenin kaybedilmesi aynı zamanda 
onun yaratacağı sosyal ve kültürel katkılarının 
da kaybı anlamına gelmektedir. 



BEYİN GÖÇÜNÜN SEBEBİ: 
YANLIŞ VE YANLI AKP POLİTİKALARI
Türkiye gibi orta gelir tuzağı ile karşı karşıya 
olan ülkelerde, beyin göçü ekonomik, siyasal 
ve kültürel kriz dönemlerinde artmaktadır. 
16 yıllık AKP iktidarı Türkiye’yi küme 
düşürmüştür. AKP’nin yanlış politikaları 
yüzünden ülkemiz nitelikli göç veren ve 
niteliksiz göç alan bir ülke haline gelmiştir. 
Türkiye’ye gelen sığınmacı ve göçmenler 
arasındaki nitelikli profesyoneller dahi 
Türkiye’yi gelişmiş ülkelere geçiş için bir 
basamak olarak kullanmaktadır.

ÜRETİMİ CAYDIRAN RANT EKONOMİSİ VE 
BEYİN GÖÇÜ
AKP iktidarı boyunca Türkiye nitelikli 
ekonomik büyüme ve yüksek vasıflı 
işgücü istihdamı sağlayamamıştır. Küresel 
gelişmelere bağlı olarak zaten kırılgan olan 
ekonomik göstergeler de gerilemektedir. 
AKP döneminde büyüme ortalaması çok 
partili dönemin ortalamasının altındadır.  
Nitelikli büyüme ise çarpıcı biçimde 
gerilemiştir. Ekonomik büyümenin 
çalışanların ücretlerine yeterince 
yansımadığı görülmektedir. AKP iktidarının 
uyguladığı neoliberal politikalar sonucunda 
çalışanların alım gücü giderek düşmekte, 
sosyal güvenceleri ve hakları gerilemektedir. 
Tüm sektörlerde, çalışanlar işten çıkarılma 
korkusu yaşamakta ve yaygın kayırmacılık 
uygulamalarına maruz kalmaktadır. Uzun 
çalışma saatleri, çalışma koşullarındaki 
gerileme ve ücret adaletsizliği önemli 
sorunlar olarak karşımızda durmaktadır. 
AKP iktidarında Türkiye adeta bir ucuz iş 
gücü ülkesi haline gelmiş, ülkemizin çalışan 
kesimleriyle gelişmiş ülkelerdeki benzerleri 
arasında bir uçurum oluşmuştur.

AKP’nin yarattığı rant ekonomisi ülkenin 
kapasitesini ve insan kaynaklarını 
sorumsuzca ve yarınları düşünmeden 
tüketmekte, heba etmektedir. AKP’nin 
yandaşları zengin etmek için kurduğu 
rant sistemi nitelikli insan gücümüzün 
büyük fedâkarlıkla oluşan geleceğini yok 
etmektedir. AKP özgür düşünce ortamını 
ve nitelikli insan kaynaklarını yok ettiği gibi 
kamu kaynaklarını ve kariyer pozisyonlarını 
da kayırmacı bir anlayışla dağıtmaktadır. 
AKP, devlette ve diğer sektörlerde liyakat 
ilkesini yok etmiştir. AKP düzeninde iyi 
eğitim alanlar, yetkin olanlar, çok çalışanlar 
değil, körü körüne sadık olanlar, yandaşlar, eş 
dost, akrabalar kazanmaktadır. Yönetimde 
keyfiyet, kayırmacılık, belirsizlik yüzünden 
toplumun en iyi yetişmiş kesimlerinde 
umutsuzluk yaygın durumdadır. 

Eğitim ve iş gücü piyasası talebi arasındaki 
uyumsuzluktan ötürü eğitimli işsizliği 
giderek artmaktadır. 2018 yılı itibarıyla 
üniversite mezunu işsizlerin sayısı bir milyonu 
aşmıştır. İşsiz üniversite mezunları arasında 
sayıları 75 bine yaklaşan işsiz mühendisler 
geniş yer tutmaktadır. İstihdam edilen 
üniversite mezunları ise eğitim aldıkları 
alanda çalışamamaktadır. Hacettepe 
Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre 
her üç üniversite mezunundan biri eğitimini 
aldığı mesleği yapamamaktadır. 

AKP, yüksek teknolojiye ve yeni sektörlere 
yeterli yatırım yapmamakta, yüksek katma 
değer üreten sektörleri ve girişimcileri 
desteklememektedir. AKP’nin rantçı 
politikaları yüzünden Türkiye inovasyon, 
teknolojik uygunluk ve adaptasyon, bilişim 
uzmanı istihdamı gibi alanlarda ya yerinde 
saymakta ya da geriye gitmektedir. 

Türkiye, OECD üyesi 35 ülke arasında, bilgi 
ve iletişim teknolojileri (BİT) uzmanlarının 
istihdam içindeki payının en düşük olduğu 
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AKP Öncesi 
Büyüme Oranı

%5,1 AKP Dönemi 
Büyüme Oranı

1 milyon
Temmuz 2018’de
 yükseköğretim 

mezunu işsiz sayısı     
1 milyonu aştı.

75 bin

Aynı dönemde işsiz 
mühendislerin sayısı



ülkedir. İstihdam oranı %1’dir. AKP’nin yanlış 
politikaları, ülkemizin en nitelikli kesimlerini 
daha iyi yaşam koşullarına sahip olabilmek 
ve eğitim aldıkları alanda mesleklerini icra 
etmek için yurt dışına gitmeye zorlamaktadır.

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL REKABETÇİLİK RAPORU
(2017/139 ÜLKE ARASINDA TÜRKİYE)

İNOVASYON 69.

TEKNOLOJİK HAZIRLIK 62.

YÜKSEKÖĞRETİM VE İŞBAŞINDA EĞİTİM 48.

SEBEP: TEK ADAM REJİMİ VE BASKILAR
AKP Türkiye’de hızla bir tek adam rejimi 
kurmaktadır. Hukukun üstünlüğü 
ortadan kalkmıştır. Yargı, bağımsızlığını 
yitirmiş, yürütmenin emrine girmiştir. 
Ülke kararnamelerle yönetilir hale 
gelmiştir. Kurulan keyfiyet rejimi iktidar 
üzerinde hiçbir denge ve denetleme 
mekanizması bırakmamıştır. Özerk olması 
gereken kurumlar siyasallaştırılmış, 
yandaşlaştırılmıştır. Medya ve demokratik 
kitle örgütleri ya kontrol altına alınmakta ya 
da sindirilmeye çalışılmaktadır. Muhaliflere 
yoğun baskılar yapılmaktadır. 

Devlet, yurttaşların can ve mal güvenliğini 
korumak bir yana, bunlara doğrudan bir 
tehdit unsuru haline gelmiştir. Türkiye 
masumiyet karinesinin yok edildiği, keyfi 
gözaltı ve tutuklamaların vaka-ı adiyeden 
sayıldığı, yasa dışı izlemelerin, fişlemelerin 
neredeyse tüm topluma yayıldığı bir ülke 
haline gelmiştir.

Ülkemizin üreten, sorgulayan, eğitimli, 
nitelikli kesimleri üzerinde yoğunlaşan 
baskılar 20 Temmuz 2016’da ilan edilen 
ve iki yıl süren OHAL döneminde daha da 
artmıştır. Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye Barolar 
Birliği ve çeşitli sendika konfederasyonları 
yaftalanmış, hedef gösterilmiş, terörle 
ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bu kurumlara 
bağlı meslek grupları iktidar tarafından 
itibarsızlaştırılmıştır. 

OHAL kapsamında ilan edilen KHK’larla 
akademideki muhalif sesler susturulmaya 
çalışılmıştır. Suçlu ile suçsuz aynı kefeye 
konulmuş, Cumhurbaşkanının kendi 
ifadesiyle “kurunun yanında yaş da yanmıştır.” 
Bu süreçte pek çok akademisyen tutuklanmış, 
görevinden ihraç edilmiş ve “terörist” ilan 
edilmiştir. Akademik özgürlüğün temeli olan 
ifade özgürlüğü rafa kalkmıştır. 15 Temmuz 
sonrasında üniversiteler ve eğitim alanı en 
büyük tasfiye alanı haline gelmiştir. 

Temmuz 2018 itibarıyla KHK’larla kamudan 
ihraç edilen kişilerin sayısı 135 bini aşmıştır. 
İhraç edilenlerin 6 bin 81’i akademik 
personeldir. Barış İçin Akademisyenler 
bildirisine imza attıkları gerekçesiyle ihraç 
edilen akademisyen sayısı 404’tür. İhraçlar, 
kesilen burslar, her an işsiz kalma endişesi 
akademisyenlerin yurt dışına gitme 
eğilimini artırmıştır. Gönderilen ya da giden 
akademisyenlerin ve profesyonellerin yerleri 
aynı bilgi, beceri ve donanıma sahip öğretim 
elemanları ve idarecilerle doldurulamamıştır. 
Üniversitelerde ciddi kadro boşlukları 
meydana gelmiş, dersler açılamaz, tezler 
yürütülemez ve tamamlanamaz hale 
gelmiştir. Öğrencilerin eğitim hakkı da tehdit 
altındaki akademik ortamdan etkilenmiştir. 
Bu durum yurt dışına giden öğrenci sayısını 
da artırmıştır.

AR-GE YATIRIMI

TÜRKİYE (2017, $) 10,7 milyar

SAMSUNG (2017, $) 14 milyar

ALMANYA (2015, €) 89 milyar



DIŞLAMA VE TOPLUMSAL GERİLİM
AKP iktidarında Türkiye’de özgürlük ortamı 
ve toplumsal huzur kökten sarsılmış 
durumdadır. AKP’nin kutuplaştırma 
politikaları sonucunda toplum kesimleri 
arasında güvensizlikler artmış, var olan 
dayanışma duyguları zedelenmiştir. AKP’nin 
tabanını konsolide etmek için sürdürdüğü 
gerginlik siyaseti, halkın büyük bölümünü 
karamsarlığa mahkum etmektedir. AKP, 
etnik köken, inanç, mezhep başta olmak üzere 
farklılıklar üzerine inşa edilen ayrışmaları 
derinleştirmektedir. İnanç özgürlüğünü 
örseleyen, dini değerleri ve tek bir dünya 
görüşünü toplum hayatının her alanına 
hâkim kılmak isteyen AKP zihniyeti bir arada 
yaşama kültürümüze ve çoğulculuğa zarar 
vermektedir. 

Toplumun farklı kesimlerini ötekileştiren 
AKP’nin siyaset anlayışı, halkı birbirine 
yabancılaştırmaktadır. Vatandaşlarımız, 
daimi olarak yaşamak durumunda oldukları 
terör tehdidi yetmezmiş gibi bir de bireysel 
silahlanma ve milis örgütlenmelerin tehdidi 
ile karşı karşıyadır. 

TEKTİPÇİ VE DOGMATİK ZİHNİYET
Ülkemiz son 16 senede siyasal ve ekonomik 
alanda yaşadığı erozyonu kültürel alanda da 
yaşamaktadır. Kültür ve sanat alanı üzerinde 
yoğun baskılar oluşturulmuş, sanatın her 
alanı zapturapt altına alınmaya çalışılmıştır. 
Kültür sanat insanları iktidar baskısıyla işlerini 
kaybetmekte, özgürce kendilerini ifade 
edebilecekleri mecralardan, olanaklardan 
yoksun bırakılmaktadır. Kültürün ve sanatın 
özgür olmadığı bir toplumda yaratıcılığın 

gelişmesi, kültür sanat endüstrisinin 
büyümesi elbette beklenemez. Türkiye’de 
bu alanlarda eğitim alan ya da usta çırak 
ilişkisiyle yetişen pek çok genç sanatçı, 
tasarımcı, grafiker, iletişimci kariyerlerini 
yurt dışında sürdürme arayışına gitmektedir. 

AKP iktidarı kültür sanat alanının bütünü 
üzerinde olduğu gibi alt kültürler ve 
yaşam tarzları üzerinde de yoğun baskı 
oluşturmaktadır. İktidarın gündelik hayata 
müdahaleleri totaliter rejimleri aratmayan 
bir seviyeye gelmiştir. Ülkemizde yurttaşlar 
kimliklerini özgürce yaşayamamaktadır. 
Özellikle kadın bedeni üzerinden yürütülen 
siyaset, kadınlara uygulanan şiddete ve 
kadınların geleneksel toplumsal rollere 
sıkıştırılmalarına dayanak oluşturmaktadır. 
 

GÜVENLİ LİMANLAR: CHP KENTLERİ
Daha önce de ifade edildiği üzere, ülkemizde 
beyin göçünün sebebi AKP iktidarının kötü 
yönetimi sonucu yurttaşlarımızın özgürlüğü, 
huzuru, refahı ve güvenliği başka ülkelerde 
aramasıdır. Yurt dışına göç etme olanağı 
bulamayan ya da yurt dışında yaşamayı 
tercih etmeyen vatandaşlarımız çareyi 
ülkemizde yüksek yaşam standartlarına 
kavuşabilecekleri, iktidar baskısından uzak 
olacakları illere yerleşmekte bulmaktadır. 
2016 ve 2017 yıllarında yoğun şekilde göç alan 
illerimiz İzmir, Çanakkale, Eskişehir, Muğla, 
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’dir. En çok 
göç alan bu şehirlerin çağdaş bir yönetim 
anlayışına sahip olan, Cumhuriyet Halk Partisi 
belediyelerinin bulunduğu kentler olması 
rastlantı değildir. CHP belediyeleri, tüm 
yurttaşlarımız için olduğu gibi, Türkiye’nin 
eğitimli, dünyayla entegre, vasıflı insanları 
için de özgürlük, çağdaş bir sosyal ve kültürel 
yaşam, yüksek bir refah düzeyi sağlayan 
kentler yaratmak amacıyla çalışmaktadır. 
CHP’nin hedefi, yerel yönetimlerde elde 
ettiği başarıyı ülke geneline yaymaktır.

5.482
2017 yılında Türkiye’de 5.482 yazı ya da haberde 
79 ayrı ulusal, etnik ve dinî gruba yönelik 6.782 

nefret söylemi tespit edildi.



yaklaşmayacak, onları yaftalamayacak, 
fişlemeyecek, kişisel hak ve özgürlüklerine 
saygı duyacaktır. CHP iktidarında OHAL 
ve benzeri uygulamalar tarih olacaktır. 
Güvenlikle birlikte huzurun tesis edilebilmesi 
için CHP tüm kutuplaştırmalara, 
ötekileştirmelere son verecektir.

TAM TEMSİLİYET, YÜKSEK KATILIM
CHP, Türkiye’nin eğitimli kesimlerinin, 
nitelikli iş gücünün daha fazla temsil edilmeyi, 
siyasette seslerini daha fazla duyurmak 
istediklerinin bilincindedir. Ülkemizdeki tek 
adam rejimi bir an önce son bulmalı ve güçler 
ayrılığı sağlanmalıdır. Yürütmenin yetkileri 
kısıtlanmalı ve denetim altına alınmalıdır. 
Bu doğrultuda CHP, sağlıklı işleyen güçlü bir 
parlamenter sistemi tesis edecektir.

İŞSİZLİKLE MÜCADELE VE VASIFLI EMEK
CHP, ülkemizin kangrenleşen işsizlik 
sorununun çözümü için etkin önlemler 
alacaktır. Bu doğrultuda 5 yıl içinde 4 
milyon 210 bin ek istihdam yaratılacaktır. 
Eğitim ve iş gücü piyasası arasında uyum 
sağlanacak, ülkemizin kıymetli kaynakları 
heba edilmeyeceği gibi eğitimli işsizliğine 
de son verilecektir. CHP iktidarında her 
üniversite mezununa, eğitime devam, ücretli 
staj, istihdam ya da işsizlik desteği olanağı 
sunulacaktır. Üniversite mezunları artık 
gelecek kaygısı ile yaşamayacaktır.

ÇALIŞMA HAYATINDA DÜZENLEMELER
CHP iktidarında kamu, çalışanlara onurlu 
ve müreffeh bir hayat sürebilecekleri bir 
ücret politikasının hâkim olabilmesi için 
özel sektöre öncülük edecektir. Asgari ücret 
başta olmak üzere ücret adaletsizliklerinin 
giderilmesi için gerekli tüm araçlar etkin 
olarak kullanılacaktır. Tüm çalışanların 
sosyal güvenceye kavuşması, çalışanların 
sosyal haklarının geliştirilmesi için devlet, 
düzenleyici ve denetleyici rolünü sonuna 
kadar yerine getirecektir.
 
AR-GE’YE VE YÜKSEK KATMA DEĞERE 
DAHA FAZLA YATIRIM
CHP iktidarında bilgi ekonomisinin temeli 
olan, başta bilişim sektörü olmak üzere 

HAK, HUKUK, ADALET ZORUNLULUKTUR
Beşeri sermayenin korunması siyasal, 
ekonomik, sosyal ve kültürel yaşantının 
her alanında adaletin sağlanması ile 
mümkündür. Yargının bağımsız olmadığı 
bir toplum vasıflı, zeki, yaratıcı insanlar için 
tercih edilebilir değildir. CHP, yapacağı yargı 
reformuyla demokratik, özgür bir yargı rejimi 
kuracaktır. 

ÖZGÜRLÜK VE İLERİ DEMOKRASİ
CHP, bilimsel bilgi üretiminin, sanatsal 
gelişmenin ve nitelikli büyümenin ancak 
düşünce ve ifade özgürlüğünün geliştiği bir 
toplumda mümkün olduğuna inanmaktadır. 
CHP, özgürlüklerin kısıtlandığı, insan 
haklarının hiçe sayıldığı baskı rejimlerinde 
teknolojik gelişmenin, inovasyonun ve 
yüksek katma değerli üretimin mümkün 
olmadığı görüşündedir. Bu yüzden CHP’nin 
beyin göçü ile mücadele anlayışının temelini 
her şeyden önce daha fazla özgürlük ve ileri 
demokrasi vizyonu oluşturmaktadır. 

YARATICILIK İÇİN GÜVEN VE HUZUR
CHP, AKP’nin aksine güvenliğin 
özgürlüklerden feragat ederek 
sağlanabileceğine inanmamaktadır. CHP için 
güvenlik ve özgürlükler birbirinin olmazsa 
olmazıdır. Yurttaşları güvende olmayan bir 
toplum özgür olamaz. Özgürlükleri kısıtlanan 
yurttaşlar da güvende değildir. Bu çerçevede 
CHP’nin önceliği özgürlüklerin geliştirilmesi 
ve güvenlik politikaları arasında yurttaşları 
odağa alan bir denge kurulmasıdır. CHP 
iktidarında devlet, vatandaşlara şüpheyle 
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CHP NE YAPACAK?



nitelikli iş gücünün yoğunluklu olarak 
istihdam edildiği ana sektörlere daha fazla 
yatırım yapılacaktır. Kamu AR-GE yatırım ve 
desteklerinin bütçe içindeki payı artırılacak, 
yüksek katma değerli üretim merkeze 
alınacaktır. İleri teknoloji alanlarına yatırım 
yapılarak bu alanlarda girişimcilere dönük 
özel teşvikler uygulanacaktır. Desteklere ek 
olarak girişimciler için uluslararası arenada 
adil rekabet koşullarının sağlanması için 
altyapı sektörleri geliştirilecek, altyapı 
hizmetlerinin maliyeti düşürülecek, adil bir 
vergi sistemi uygulanacaktır.
 
EĞİTİMDE ZORUNLU DÜZENLEMELER
Ülkemizde beyin göçünün sebeplerinden biri 
eğitim alanındaki sorunlardır. CHP iktidarında 
eğitim, bir ideolojinin, dünya görüşünün, 
ya da inanç sisteminin yaygınlaştırılmasının 
aracı olmaktan çıkarılacaktır. Eğitim, iyi 
bir iş ve yaşam standardının garantisi 
olacaktır. Öğrencilerin eleştirel düşünme, 
iletişim becerileri, problem çözme, adapte 
olabilme, öğrenmeyi öğrenme gibi nitelikleri 
kazanabileceği bilimsel bir müfredat 
oluşturulacaktır. Bölgeler, cinsiyetler, gelir 
grupları, okul türleri arasındaki ve aynı okul 
türleri içindeki tüm eşitsizliklerin ortadan 
kaldırılabilmesi için eğitime bütçeden ayrılan 
pay ve eğitim yatırımlarının bütçe içindeki 
payı AB ülkeleri seviyesine getirilecektir. 
Dezavantajlı gruplar için kapsamlı destek 
programları uygulanacaktır.  

YÜKSEKÖĞRETİMDE KÖKLÜ REFORM
CHP iktidarında hayata geçirilecek 
eğitim reformunun üniversite ayağında 
öncelikle üniversitelerin akademik, idari 
ve mali özerklikleri temin edilecektir. 
Akademik ifade özgürlüğü kolektif bir 
hak olarak güvence altına alınacak, hiçbir 
akademisyen düşünceleri, araştırmaları ve 
yayınlarından ötürü baskı görmeyecektir. 
AKP iktidarında plansızca açılan ve çoğu 
binadan ibaret olan üniversitelerin niteliği 
yükseltilecek, bu kurumlar, üniversite 
kimliğine kavuşturulacaktır. Üniversitelerin 
araştırma bütçeleri başta olmak üzere 
kaynakları artırılacaktır. CHP iktidarında, 
akademisyenler toplumda hak ettikleri 
saygınlığı yeniden kazanacaktır.

LİYAKATA UYGUN KAMU YÖNETİMİ
CHP, şeffaf, hesap veren, etkin, verimli 
bir kamu yönetimi düzeni kuracaktır. 
Kamuda kayırmacılığa son verecek, liyakat 
ilkesini istisnasız şekilde uygulayacaktır. 
Yolsuzluklarla mücadele ederek 
kaynaklarımızın israf edilmesinin ve peşkeş 
çekilmesinin önüne geçecektir. CHP 
iktidarında, eğitim ve sağlık başta olmak 
üzere, kamu hizmetleri hak temelli, kaliteli 
ve adil bir biçimde sunulacaktır.

BEYİN GÖÇÜ VERİ TABANI
CHP, öncelikle beyin göçü sorunun tüm 
boyutları ile ortaya çıkarılması için dış göç 
istatistiklerinin sağlıklı bir şekilde tutulması 
ve şeffaf bir biçimde yayımlanmasını 
sağlayacaktır. Hızla bir beyin göçü veri tabanı 
hazırlanacak, sektörel bazda ve eğitim, 
deneyim durumuna göre yurt dışına giden 
yurttaşlarımızın gitme sebepleri ayrıntılı 
olarak tespit edilecektir. 

SONUÇ: AKP SORUNUN KAYNAĞIDIR,
ÇÖZÜM ÜRETEMEZ
Beyin göçünün Türkiye’nin temel 
sorunlarından biri olduğunu AKP iktidarı 
da kabul etmektedir. AKP hükümetlerinin 
beyin göçüyle mücadele etmek adına özel 
geri dönüş programları uygulamaya koymuş 
olması, itiraf niteliğindedir. Ancak hemen 
hemen her politika alanında olduğu gibi 
beyin göçü konusunda da AKP, sorunun 
kökünde kendi yanlış politikaları olduğunu 
görmemektedir. Sorunu yüzeysel politikalarla 
çözebileceğine inanmaktadır. AKP’nin yurt 
dışındaki akademisyenlerimiz için uyguladığı 
geri dönüş programları ve teşvikleri 
beklenen düzeyde rağbet görmemektedir. 
Bunun temel nedeni Türkiye’nin beyin 
göçü probleminin ekonomik olduğu kadar 
özgürlük, güven ve demokrasi sorunu 
olmasıdır. Bu sorunların kaynağı da AKP’nin 
inşa ettiği tek adam rejimidir. 

Ülkemizi çağdaş ülkelerle aynı olanaklara 
ve yaşam standardına kavuşturacak vizyona 
ve iradeye sahip tek parti olan Cumhuriyet 
Halk Partisi, yukarıda ortaya konulan somut 
adımları atarak Türkiye’yi içinde bulunduğu 
beyin göçü açmazından çıkaracaktır. 


