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ÖZET 

 

Türkiye geçmişten günümüze beyin göçü yaşayan ve gelişmekte olan ülkelerin kaderi 

durumu haline gelen düşünen ve üreten beyinlerini kaybetme noktasında maalesef ilk 

sıralarda yer almaktadır. Bunun temel nedenleri elbette ki ülkemiz sınırları içinde yaşayan 

genç bireylerin yaşanan olaylar, düşünen ve üreten genç beyinlerin yok sayılması, 

politikalar anlamında tatmin edilememesi, günümüz çağını benimseyen ve günümüz 

çağının gerekliliğini yapmakta zayıf kalan kişilerin devlet kademesinde üst mevkilerde 

olmasıdır. Bununla birlikte hak, hukuk ve adalet sisteminin her birinin net bir şekilde 

zarar görmesi, özgürlük kavramının yok sayılması şeklinde açıklanabilir. Bu hususlar bir 

bütün halinde ele alındığı zaman okuyan, üreten, düşünen ve düşündüğünü hayata 

geçirmek isteyen genç bireylerin ülke dışında bir hayat arayışına yönelmesine sebep 

olmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki fırsatların daha fazla olması, özgürlük ortamının 

gelişmiş olması ve adalete duyulan güvenin her noktada hissedilmesi genç bireylerin 

ülkelerinden ayrılmalarına sebep olmaktadır. Bu bağlamda Türkiye son yıllarda önemli 

oranlarda genç göçü yaşayan ülkelerdendir. Temel sebeplerine bakıldığı zaman karşımıza 

özgürlük kısıtlamaları, demokrasinin nispeten askıya alınması, adalete olan güvenin her 

alanda azalması, yetişmiş bir bireyin istediği yetkinlik ortamını bulamaması ve günden 

güne kötüye giden ekonomik tablo şeklinde açıklanabilir. Bu çalışmada Türkiye’ den dış 

ülkelere genç beyin göçü araştırılıp, sebepleri, sonuçları, ne yapılması gerektiği ve genç 

neslin beklentileri irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Özgürlük, Adalet. 

  



GİRİŞ 

 

Türkiye’de beyin göçü1 kavramı 60’lı yıllardan günümüze kadar uzanmaktadır. 60’lı ve 

80’li yıllar arasındaki beyin göçü iş bulma umudu arayışında olan neslin, çözümü 

gelişmiş ülkelerde bulması sonucunda ortaya çıkmıştır. Günümüzde gelindiğinde 

durumun oldukça değiştiği görülmektedir. Eskiden beyin göçleri iş bulma umudu ile 

yapılırken, günümüzdeki beyin göçleri iş arayışının yanı sıra huzurlu bir ülke ortamı 

arayışı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı bir yaşam biçimi, düşünce özgürlüğü gibi nedenlerle 

gerçekleşmektedir. Bu durum ülkenin düşünen, üreten sermayesini kaybetmesi ile birlikte 

maalesef genç bireylerin aidiyet duygusunun da sınanmasına sebep olmaktadır. 

Genç bireylerin göç etmelerindeki temel sebeplere bakıldığı zaman özgürlük kısıtlamaları 

en önemli durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Özgürlük kısıtlamaları düşünen, üreten 

beyinler için gerileyici bir nitelik taşımaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri genç 

bireylerin üretim sahnesinde daha aktif olmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda gelişmekte 

olan ülkelerin temel problemi de üretim sahasında çeşitlilik sağlayamamalarıdır. Bu 

duruma ek olarak çeşitli kısıtlamalarda eklendiği zaman, gençlerin ülke dışında bir yaşam 

aramaları kaçınılmaz olmaktadır. 

Sağlam bir adalet sistemi ülkenin gelişmişliğinin yegâne göstergesidir. Gelişmiş 

ülkelerde hak arayışında olan bir birey daha özgüvenli ve daha sağlam adımlarla hayatına 

devam edebilmektedir. Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde aksaklık gösteren adalet 

sistemi bireylerin hak arayışında önlerine bir duvar olarak çıkmaktadır. Bununla birlikte 

sosyal medyada belirtilmiş bir görüşün sonucunda yargı yolunun açılması ve haksız yere 

yargılanması bireyler üzerinde çeşitli yıkımlara sebep olmaktadır. Adil olmayan bir 

ortamda fikri bir üretimin olması neredeyse imkansızdır. Bu durumda genç birey hak 

arayışını ülke dışında aramak zorunda kalmaktadır. 

 

 

 
1 Beyin göçü, yetiştirilmesi için büyük kaynak gerektiren veya yetiştiği halde ilgisizlik ve olanaksızlık 

nedeniyle bilim insanı, hekim, mühendis gibi vasıflı insan gücünün daha gelişmiş bir ülkeye göç etmesi 

durumudur. 



Genç bireylerin ekonomik olarak özgürlüğe kavuşmaları oldukça zaman almaktadır. Bu 

zaman zarfında iş imkânı bulamama, iş imkânı bulunsa dahi hayatını idame ettirebilecek 

miktarda ücret kazanamama ve çalışma ortamındaki gelir eşitsizliği genç bireylerin 

ekonomik olarak problemler yaşamalarına neden olmaktadır.  

Bu durum yetkinlik düzeyi üst seviyede olan bir bireyin maddi doygunluğu başka 

ülkelerde aramasına neden olmaktadır. Maddi doygunluğu başka ülkelerde bulan bireyler 

tereddüt etmeden ülkelerinden ayrılmaktadırlar.  

Eğitim sistemindeki değişken durumlar gençlerin zihinlerini oldukça meşgul etmektedir. 

Sınav dönemlerinde yaşanan anlık değişimler, sınavın stresini ve gelecek kaygısını en üst 

seviyede yaşayan genç bireyler için olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bununla 

birlikte üniversitelerin oldukça fazla olması kaliteyi düşürdüğü gibi, mevcut üniversite 

kadrolarında da keskin değişimler bir imaja sahip olan üniversitelerinde gerilemelerine 

sebep olmuştur. Bu durumlar üniversite çağındaki genç bireylerin umutsuzluğa 

kapılmasına sebep olmaktadır.  

Gençlerin çeşitli sebeplerden dolayı yaşadıkları yıkımlar sonucunda ülkelerinden 

ayrılmaları kaçınılmazdır. Kendi gelişmişlik düzeylerindeki ortamlarda daha etkin ve 

verimli olabilecek olan genç bireyler başka ülkelere hızla göç etmektedirler.   

 

Aşağıdaki grafikte 20 - 24 yaş grubunun yıllara göre Türkiye’den göçü gösterilmiştir. 

2016 - 2019 yılları arası incelenmiştir. 

 

Grafik: 20 – 24 Yaş Grubu Dışa Göç 

 

Kaynak: TÜİK, Uluslararası Göç İstatistikleri, 2016 – 2019. 
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Grafiğe bakıldığı zaman 2016 yılından itibaren artan bir göç söz konusudur. 2016 - 2017 

yılı arasında makas dar iken, 2017 - 2018 yılı arasında makas oldukça geniştir. 2018 – 

2019 yılları arasına bakıldığı zaman yüksek göç oranı devam etmektedir.  

2017 yılında 20 - 24 yaş grubu Türkiye’den göç edenlerin %14,4’ünü2 oluştururken, bu 

oran 2018 yılında %13,23 şeklinde ortaya çıkmıştır. 2019 yılında ise oran %12,64 olarak 

karşımıza çıkmaktadır.    

20 - 24 yaş grubu arasında 2016 yılında 27.616 kişi, 2017 yılında 36.410 kişi, 2018 yılında 

42.721 kişi, 2019 yılında 41.594 kişi göç etmiştir. Bu grubun 2016 yılında toplam nüfusu 

6.365.723 kişi, 2017 yılında 6.456.510 kişi, 2018 yılında 6.547.129 kişi, 2019 yılında ise 

6.624.078 kişidir. 

 

İkinci grafikte 25 - 29 yaş grubunun yıllara göre Türkiye’den göçü gösterilmiştir. 2016 - 

2019 yılları arası incelenmiştir. 

 

Grafik 2: 25 – 29 Yaş Grubu Dışa Göç 

 

Kaynak: TÜİK, Uluslararası Göç İstatistikleri, 2016 – 2019. 

 

 
2 TÜİK, “Uluslararası Göç İstatistikleri 2017”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30607, 

E.T. 05.09.2020. 

3 TÜİK, “Uluslararası Göç İstatistikleri 2018”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30711, 

E.T. 05.09.2020. 

4 TÜİK, “Uluslararası Göç İstatistikleri 2019”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33709, 

E.T. 05.09.2020. 
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Grafikte de görüldüğü üzere 2016 yılı ve sonrasında göç oldukça artmıştır. 2016 - 2017 

yılı arasında göç edenlerin sayısı daha az iken, 2017 - 2018 yılı arasında daha fazla bir 

artış gözlemlenmektedir.  

2017 yılında 25 - 29 yaş grubu Türkiye’den göç edenlerin %12,3’ünü5 oluştururken, bu 

oran 2018 yılında %11,96 şeklinde ortaya çıkmıştır. 2019 yılında ise oran %15,27 olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

25 - 29 yaş grubu arasında 2016 yılında 28.982 kişi, 2017 yılında 39.382 kişi, 2018 yılında 

50.711 kişi ve son olarak 2019 yılında 50.154 kişi göç etmiştir. Bu grubun 2016 yılında 

toplam nüfusu 6.246.041 kişi, 2017 yılında 6.231.542 kişi, 2018 yılında 6.276.469 kişi ve 

2019 yılında ise 6.367.311 kişidir. 

Oranlara bakıldığı zaman en fazla göç 25 - 29 yaş grubu arasından verilmiştir. Aslında bu 

durum pek çok şeyi açıklamaktadır. Belli bir olgunluğa ulaşan bu bireyler ülkelerinde 

belli başlı konularda tatmin olamadığı için göç etmeyi tercih etmişlerdir.  

Genç neslin ülke içindeki problemlerini incelediğimizde aşağıdaki başlıklar karşımıza 

çıkmaktadır:  

• Özgürlük 

• İşsizlik  

• Adalet - Hukuk 

• Ekonomi 

• Eğitim 

 

 

 

 

 

 
5 TÜİK, “Uluslararası Göç İstatistikleri 2017”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30607, 

E.T. 05.09.2020. 

6 TÜİK, “Uluslararası Göç İstatistikleri 2018”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30711, 

E.T. 05.09.2020. 

7 TÜİK, “Uluslararası Göç İstatistikleri 2019”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33709, 

E.T. 05.09.2020. 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30607
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30711
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33709


1. ÖZGÜRLÜK  

 

Özgürlük kısıtlamaları günümüz gençleri için çok büyük bir problem teşkil etmektedir. 

Demokrasi anlamında gelişmiş ülkelerde en önemli husus özgürlük kavramıdır ve asla 

kısıtlanamaz. Türkiye’de ise durum maalesef tam tersi durumdadır. Ülkemizde insanlar 

fikirlerini, düşüncelerini özgürce söylemekten çekince duymaktadır. Hatta bu düşünceler 

mevcut hükümeti eleştiren bir konu ise yaptırımları maalesef ağır olmaktadır. “Silivri 

soğuktur şimdi.” cümlesi günümüzde gençler arasında çok popülerdir. Çünkü bir genç 

mevcut hükümetin politikalarını eleştirdiği anda ya FETÖ’cü, ya PKK sempatizanı ya da 

mevcut partiyi uyguladığı politikalar sebebiyle doğru bulmadığı için vatan haini damgası 

ile karşı karşıya kalmaktadır. Hâlbuki eleştiren bir birey bu ülkenin sıkıntılarıyla 

dertlendiği için eleştirmek zorunda kalmaktadır. Düşünen, üreten bir nesil eleştiriden geri 

duramaz ve durmamalıdır.  

Sosyal medya bireylerin, görüşlerini özgürce paylaşabildiği bir ortam olarak 

görülmektedir. “Z kuşağı” olarak adlandırılan genç kesim teknoloji ile iç içe büyümüş ve 

teknolojinin gerekliliklerini iyi anlamış bir kuşak olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmiş 

dönemlerde sosyal medya bu kadar ünlü değilken, özellikle son 7-8 yıldır oldukça fazla 

rağbet gören bir alandır. COVID-19 döneminde dijital medya kullanımı oldukça artmış 

ve dijital medyanın önemi daha net anlaşılmıştır. Bu dönemden sonra mevcut hükümet 

çeşitli kısıtlamaları gündeme almış ve yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Bu yaptırımlar 

ve öncesinde de yaşasan kısıtlamalar bireylerin özgürlüklerini kısıtlamaktadır.  

Sosyal medyada eleştiri yazısı yazan bir genç kolluk kuvvetleri tarafından alıkoyulma 

korkusu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum demokrasiden bahsedilen bir ülke için 

dünyanın en aciz durumlarından birisidir. Günümüz gençleri gerçekleri gören, araştıran, 

düşünen bir nesildir ve ülkesi için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman geri 

durmayacaktır. İmkân tanınmadığı için geri planda kalmaktadır ve aidiyet duygusu 

zedelenmektedir. Aidiyet duygusu tahrip olan bir gencin aklına ise bir tek cümle 

gelmektedir: “Ülkeden ayrılmak!”.  

Gelişmiş ülkeler özgürlükçü yani demokratik yapılarıyla ünlenmişlerdir. Kişilerin bu 

ülkelerde yaşama isteklerinin ana noktası da demokratik yapılarıdır.  

 



18 – 29 yaş grubuna yapılan bir ankette genç bireylerin yaşadıkları sorunlar çerçevesinde 

çeşitli sorulara cevap vermeleri istendi. Ortaya çıkan sonuçlara bakıldığı zaman 

Türkiye’nin gençler özelinde izlediği politikaların ne denli eksik ve yanlış olduğu 

görülmektedir. 

 

Grafik 3: 18 – 29 Yaş Grubu Anket 

 

Kaynak: Yeditepe Üniversitesi & MAK Danışmanlık, Gençlik Araştırması, 2020. 

 

“Ülkemizde Kendinizi Özgürce İfade Edebildiğiniz Şartlar Olduğunu Düşünüyor 

Musunuz?” sorusuna, gençlerin %43,8’i “Kesinlikle Olmadığını Düşünüyorum” cevabını 

vermiştir.8 Özgür iradenin kısıtlandığı bir ülkede gençlerin üretim sahnesinde yer 

alabilmesi neredeyse imkansızdır.    

 
8 Yeditepe, Üniversitesi, MAK, Danışmanlık, “Gençlik Araştırması”, 2020. 
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Grafik 4: 18 – 29 Yaş Grubu Anket 

Kaynak: Yeditepe Üniversitesi & MAK Danışmanlık, Gençlik Araştırması, 2020. 

 

“Sosyal Medyada Düşüncelerinizi Özgürce İfade Edebiliyor Musunuz?” sorusuna 

gençlerin %53,2’si “Hayır” cevabını vermiştir.9 Düşünce özgürlüğünün olmadığı 

ülkelerde eleştiri kültürü gelişmez, yanlış uygulanan politikaların karşısında durulamaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Yeditepe, Üniversitesi, MAK, Danışmanlık, “Gençlik Araştırması”, 2020. 
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Dünya Demokrasi Endeksi’nin 2019 yılı raporuna göre Türkiye’nin demokrasi görünümü 

şu şekildedir: 

 

Görsel 1: Demokrasi Endeksi 2019 

 

 

 

Kaynak: The Economist, Democracy Index, 2019. 

 

Türkiye belirlenen ülkeler arasında 4.0 – 5.0 ortalaması ile “Hybrid Regime” olarak 

nitelendirilmiştir.10 Hybrid Regime; otoriter bir yapının olması, demokrasinin nispeten 

askıya alınmış olması ve siyasi baskıların yoğun olduğu bir rejim sistemi olarak 

adlandırılabilir. 

 

 

 

 

 

 

10 The Economist, “Democracy Index 2019”, https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/Democracy-

Index-2019.pdf, E.T. 05.09.2020. 

 

https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/Democracy-Index-2019.pdf
https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/Democracy-Index-2019.pdf


Görsel 2: Demokrasi Endeksi Sıralaması 2019 

 

Kaynak: The Economist, Democracy Index, 2019. 

 

Demokrasi Endeksi sıralamasına bakıldığı zaman Türkiye 4.09 oranı ile 167 ülke arasında 

110. sıradadır.11  

 

 

11 The Economist, “Democracy Index 2019”, https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/Democracy-

Index-2019.pdf, E.T. 05.09.2020. 

 

https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/Democracy-Index-2019.pdf
https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/Democracy-Index-2019.pdf


2. İŞSİZLİK  

 

İşsizlik kavramı günümüzde değişim gösteren unsurlardan olmuştur. Günümüzün işsiz 

gençleri “Vasıflı İşsiz” konumundadır. Okumuş, emek vermiş, zahmet çekmiş bir genç 

torpili olmadığı için devlette ya da belli başlı özel sektördeki kurumlarda işe girmekte 

zorluk yaşamaktadır. Üniversite mezunu olmuş, hayalleriniz ile yaşamış, emek vermiş 

fakat sizinle aynı yolu geçmemiş, aynı sıkıntıları çekmemiş, nispeten emek vermemiş bir 

kişi mevcut hükümetin sunduğu referanslardan dolayı en iyi mevkilere gelmektedir. 

Bununla birlikte günümüz ekonomisinin de gençler üzerinde bazı olumsuz etkileri vardır. 

İş bulamadığı için ailesinin verdiği harçlıkla geçimini sürdüren gençler görülmektedir. İş 

bulamadığı için, atanamadığı için hayatlarından vazgeçen gençler görülmektedir. 

Kırıkkale Üniversitesi’nde çalışmakta olan bir rektör yardımcısının kızı araştırma 

görevliliği sınavında ikici oluyor. Fakat babası rektör yardımcı olduğu için birinci olan 

kişiyi eleyebiliyor. Bu durumda seçilmiş hükümet doğru politikalar izlemezse emek veren 

bir genç iş bulma ümidini yitirecektir.  

Gençler arasında günümüz ekonomi koşullarında iş bulmanın ne denli zor olduğu 

bilindiği gibi, bir de bu ekonomik bunalım gençler üzerinde hem fikri hem fiziki hem de 

psikolojik anlamda dar bir boğaza sürüklenmesine sebep olmaktadır. 

 

Grafik 5: 18 – 29 Yaş Grubu Anket 

 

Kaynak: Yeditepe Üniversitesi & MAK Danışmanlık, Gençlik Araştırması, 2020. 
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18 – 29 yaş grubu gençlerimize “Siz Bu Ülkeyi Yönetiyor Olsanız Öncelikli Çözeceğiniz 

Sorun Ne Olurdu?” sorusuna %46,7’lik oran ile “İşsizlik/İstihdam” cevabı verilmiştir.12 

Gençler işsizlik sorunu sebebiyle hem ekonomik olarak hem de psikolojik olarak ciddi 

şekilde yıpranmaktadır. 

 

İşsizlik oranlarına bakıldığı zaman; 

 

Grafik 6: 15 – 64 Yaş Grubu Toplam İşsizlik 

 

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, Haziran, 2020. 

 

15 – 64 yaş grubu işsizlik oranlarına bakıldığı zaman;  

• İşsizlik Oranı: 2019 yılı Haziran ayında %13,3, 2020 yılı Haziran ayında %13,7 

• İstihdam Oranı: 2019 yılı Haziran ayında %51,1, 2020 yılı Haziran ayında 

%47,1 

• İşgücüne Katılım Oranı: 2019 yılı Haziran ayında %58,9, 2020 yılı Haziran 

ayında %54,5 

• Tarım Dışı İşsizlik Oranı: 2019 yılı Haziran ayında %15,4, 2020 yılı Haziran 

ayında %1613 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 
12 Yeditepe, Üniversitesi, MAK, Danışmanlık, “Gençlik Araştırması”, 2020. 

13 TÜİK, “İşgücü İstatistikleri Haziran 2020”,  http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33790,  

E.T. 05.09.2020. 
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Grafik 7: 15 – 24 Yaş Grubu Toplam İşsizlik 

 

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, Haziran, 2020. 

 

15 – 24 yaş grubu işsizlik (Genç İşsizlik) oranlarına bakıldığı zaman; 

• İşsizlik Oranı: 2019 yılı Haziran ayında %24,8, 2020 yılı Haziran ayında %26,1 

• İstihdam Oranı: 2019 yılı Haziran ayında %34,2, 2020 yılı Haziran ayında 

%28,2 

• İşgücüne Katılım Oranı: 2019 yılı Haziran ayında %45,5, 2020 yılı Haziran 

ayında %38,1 

• Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olanlar: 2019 yılı Haziran ayında %26,2, 2020 

yılı Haziran ayında %29,314 olarak görülmektedir.  

 

 

 
14 TÜİK, “İşgücü İstatistikleri Haziran 2020”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33790, 

E.T. 05.09.2020. 
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• 15 – 24 yaş arası 2019 yılı toplam nüfus 12.955.672 kişi15, aynı yılın “Ne 

Eğitimde Ne İstihdamda Olanlar” oranı ise %2616 olarak açıklanmıştır. Ne 

eğitimde ne istihdamda olanların kişi sayısı 3.368.474 kişi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Genç işsizlik oranı Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranlarından birisidir. Bu ortamda 

gençlerin işgücüne katılmaları beklenemez. Yeni üretim sahaları keşfedilmeli ve doğru 

yönetimle birlikte genç bireyler iş sahasına dahil edilmelidir. Aksi durumda ilerleyen 

yıllarda kırılmalar çok daha büyük olacaktır. 

 

3. ADALET – HUKUK 

 

Adalet kavramı tüm ülkede en problemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gençler 

arasında adalete güven duygusunun oldukça zedelendiği görülmektedir. Ülkemizde 

uygulanmakta olan güvenlik soruşturmalarında, akrabalarından ihraç olmuş gençler 

başvurdukları kurumlardan olumsuz dönüş almışlardır. Fakat parti üyesi olup ya da bir 

şekilde tanıdığı olan kişiler bu soruşturmalardan sıkıntısız bir şekilde geçmişlerdir. Bu 

durum da bir genç şunu sorgulamaktadır: “Sizce bu adalet midir?”  

Günümüz hayat şartlarında genç bir bireyseniz ve de evliyseniz hayat çok daha zor 

duruma gelmektedir. Örneğin; evli ve çocuğu olan, evi kira olan, alanında uzman olmuş 

ve çalışmaya başlamış bir genç ortalama miktarda maaş alırken, torpili olduğu için işe 

başladığı andan itibaren yüksek miktarda maaş alan insanlar görülmektedir. Yine 

gençlerin aklına tek bir soru gelmektedir: “Sizce bu adalet midir?”  

Ülkemizde ne acıdır ki tecavüz vakalarının ardı arkası kesilmiyor. Adaletin karşısında 

hesap vermek için çıkan bir zanlı, hâkimin “Kişinin rızası vardır!” şeklindeki kararı 

sonrasında serbest kalabilmektedir. Tecavüze uğrayan kişinin elbisesine göre zanlıya ceza 

indirimi uygulanabilmektedir.  

 
15 TÜİK, “Nüfus Projeksiyonları 2018-2020”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567, 

E.T. 05.09.2020. 

16 TÜİK, “İşgücü İstatistikleri 2019”, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33784, E.T. 

05.09.2020. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30567
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33784


Bu hususların gençler üzerindeki etkisinin son derece olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığı 

görülmektedir. Gençler arasındaki adalete güven duygusunun bu şekilde yok edildiğini 

gözlemlemekteyiz. 

 

WJP Hukuk Devleti Endeksi’nin her yıl hazırlamış olduğu raporda, ülkelerdeki hukuksal 

üstünlüğün durumu incelenmektedir. 2020 yılı raporunda Türkiye’nin görünümü şu 

şekildedir: 

 

Görsel 3: WJP Hukukun Üstünlüğü Endeksi 2020 

 

Kaynak: WJP Rule of Law Index 2020 Insights 

Açıklanan rapora göre Türkiye Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 128 ülke arasından 107. 

sıradadır.17 

 
17 World, Justice, Project, “WJP Rule of Law Index 2020 Insights”, 

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP%20Insights%202020%20-

%20Online%20.pdf, E.T. 05.09.2020. 

https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP%20Insights%202020%20-%20Online%20.pdf
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP%20Insights%202020%20-%20Online%20.pdf


4. EKONOMİ  

 

Ekonomi ülkemiz içinde son 7 - 8 yıldır problemli bir durumdadır. Fakat günümüze 

gelindiğinde bu problem en üst seviyeye ulaşmıştır. 2001 ve 2008 yılında ortaya çıkan 

krizlerde belli bir kesim etkilenmiştir ve krizin tanımı yapılabilmiştir. Günümüzdeki 

ekonomik bunalımda ise genç, yaşlı; esnaf, memur ayrımı olmaksızın her kesimin 

etkilendiği görülmektedir ve henüz krizin bir tanımı yoktur.  

Gençler ekonomik özgürlüklerini eline alamadığı için çeşitli problemler yaşamaktadırlar. 

Bu problemler öyle noktadadır ki ekonomik özgürlüğü olmadığı, olamadığı için 

evlenemeyen gençler vardır. Ekonomik problemleri olduğu için bir yuva kuramıyor, yuva 

kuramadığı için gelecek planları dahi yapamıyorlar.  

Ekonomik özgürlüğe kavuşamamış genç birey aile baskısı ile de karşı karşıya 

kalmaktadır. Geçimini ailesinden sağlamak zorunda kalan genç birey belli bir süre sonra 

bu durumun getirmiş olduğu psikolojik baskı ile başa çıkmak zorunda kalmaktadır. 

Bir diğer problem ise KYK borçlarıdır. Ülkemiz üniversite okuyan; ön lisans, yüksek 

lisans ve doktora yapan öğrencilere hatırı sayılır bir miktarda kredi ve burs imkânı 

tanımaktadır. Eğitimini tamamlayan bir genç aldığı kredinin geri ödemesini mezun 

olduktan iki yıl sonra yapmaktadır. Bu iki yıl zarfında ekonomik özgürlüğünü eline 

alamayan bir genç bu ödemeyi yapamamaktadır. Bu ödeme yapılmadığı takdir de 

gecikme faizi uygulanmakta, oldukça fazla olan geri ödeme miktarını bir yıl daha 

ertelemek istediğinizde ise ödeyeceğiniz ana paranın üstüne ekstra faiz yükü ile karşı 

karşıya kalınmaktadır. İki yıl sonrasında ödenmeyen borçlara ise aylık %1,40 oranında 

gecikme faizi uygulanmaktadır. Ekonomik durumu olmayan bir gencin almış olduğu 

kredinin geri ödemesi de ailelerin üzerine yük olarak kalmaktadır. Bu durum hem aileye 

hem de genç bireye olumsuz yansımaktadır.  

 

 
 



Grafik 8: 18 – 29 Yaş Grubu Anket 

Kaynak: Yeditepe Üniversitesi & MAK Danışmanlık, Gençlik Araştırması, 2020. 

 

“Siz Bu Ülkeyi Yönetiyor Olsanız Şu Anki Yöneticilerin Yapmadığı Neyi Yapardınız?” 

sorusuna genç bireylerin en çok verdiği cevap %22’lik oranı ile “Ekonomiyi düzeltirim.” 

olmuştur.18 Günümüz Türkiye’sinin içinde bulunduğu ekonomik bunalım, her kesimi 

etkilediği gibi ekonomik bunalımdan dolayı en çok tahribat yaşayan kesimin gençler 

olduğunu görmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 
18 Yeditepe, Üniversitesi, MAK, Danışmanlık, “Gençlik Araştırması”, 2020. 
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5. EĞİTİM  

 

Eğitim sistemi, ülkemizde bir puzzle gibidir. Neredeyse her sene sistem değişikliğine 

gidilen ülkemizde, onca sistem değişikliğine rağmen halen oturmuş bir sistemin 

olmaması dikkat çekmektedir. Örneğin; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın: “Ben TEOG olayını 

istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz 

TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı ne bir şey vardı.” açıklamasından hemen sonra sınav 

sisteminin okullar başlamışken değişmesi çok üzücüdür. Geçtiğimiz senelerde okullar 

başlamış iken sınav sistemi değiştirilmiştir. Bu durum gençler üzerinde psikolojik baskı 

ve gelecek kaygısı oluşturmaktadır.  

KHK ile ihraç edilen bazı akademisyenler bulundukları üniversitelerin en iyi hocaları 

arasında görülmekteydi. Bu akademisyenleri rol model alan gençler karşımıza 

çıkmaktaydı. İhraçlar sonrasında gençler arasında ülkemizin eğitim sistemine güven 

duygusunun tahrip olduğu görülmektedir. İmajı oturmuş olan üniversitelerimize belli bir 

görüşe sahip akademisyenler yerleştirildi. Bu durum hem üniversitelerin eğitim kalitesini 

düşürdü hem de düşünce özgürlüğünü ortadan kaldırmış oldu. Bir üniversite araştırma 

görevliliği için ilan veriyor ve verdiği ilanda alacağı akademik personelin özelliklerini 

sıralıyor. Ne ilginçtir ki sıralanan özellikler sadece bir kişiye uymaktadır. Bunun tanımı 

nokta atışı yapmak mıdır yoksa önceden belirlenmiş kişiyi işe almak mıdır? Gençler 

arasında cevap çok net bellidir. 

Kendini geliştirmiş bir genç, kendi gelişmişlik düzeyindeki ortamı bulamağı zaman 

ülkesinden ayrılma kararı vermektedir. Bu durum son göç dalgasının da özeti 

durumundadır. Gelişmiş ülkelerdeki yetişmiş insan düzeyinin oldukça fazla olması, 

kendini geliştirmiş bir gencin hayal ve umut ettiği yaşam biçimini bulmasında önemli rol 

oynamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/teog


Grafik 9: 18 – 29 Yaş Grubu Anket 

 

Kaynak: Yeditepe Üniversitesi & MAK Danışmanlık, Gençlik Araştırması, 2020. 

 

“Neden Başka Bir Ülkede Yaşamak İstiyorsunuz?” sorusuna, gençlerin %59’u “Daha İyi 

Bir Gelecek” yanıtını vermiştir.19 Gençlerin ülkemizde gelecek kaygısı yaşamasının 

temel sebebi emeklerinin karşılığını alamamalarıdır. Eğitim politikaları olarak genç 

bireyler tatmin edilmezse gelecekleri için ülkelerinden ayrılmaları kaçınılmaz olacaktır. 

 

Grafik 10: 18 – 29 Yaş Grubu Anket 

Kaynak: Yeditepe Üniversitesi & MAK Danışmanlık, Gençlik Araştırması, 2020. 

 
19 Yeditepe, Üniversitesi, MAK, Danışmanlık, “Gençlik Araştırması”, 2020. 
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“Türkiye’de İş Bulmak İçin Üniversitelerin Yeterli Donanım Sunduğunu Düşünüyor 

Musunuz?” sorusuna gençlerin verdiği cevap %60,3 oranı ile “Hayır” olmuştur. Eğitim 

sistemimizin ne denli kötü olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Üniversitelerin 

kalitesinin git gide gerilemesi, günümüz gençlerinin bakış açısını anlamayan ve kendini 

yenilemeyen insanların üniversitelerde söz sahibi olması gençlerin umutsuzluğa 

kapılmasına sebep olmaktadır.  

Son olarak Dünya Ekonomik Forumu’nun çıkartmış olduğu “Eğitim Kalitesi 2018” 

raporuna göre Türkiye 137 ülke arasından 99. Sırada yer almaktadır.20 Eğitim 

sistemimizdeki problemlerin ne denli derin olduğu ortadadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 World, Economic, Forum, “Education Quality 2018”, https://www.weforum.org/agenda/2020/04/our-

education-system-is-losing-relevance-heres-how-to-update-it/, E.T. 05.09.2020. 

 

https://www.weforum.org/agenda/2020/04/our-education-system-is-losing-relevance-heres-how-to-update-it/
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/our-education-system-is-losing-relevance-heres-how-to-update-it/


SONUÇ 

 

Günümüz gençleri ehliyet ve liyakat sahibi, üreten ve düşünen fikir sahibi bireylerdir. Bu 

bireylerin yetkinliklerini keşfetmeli ve onlara uygun politikalar üretilmelidir. Politika 

üretim aşamasında gençlerin görüşlerine yer verilmeli, onlarla birebir çalışmalıdır. Üreten 

nesiller günümüzün en zor bulunan birey profilleridir. Bu noktada Türkiye, genç beyinleri 

anlamında son derece zengin bir ülkedir. Bu zenginliği kaybetmeden gerekli adımların 

atılması gerekmektedir. 

Nesiller arasındaki farklılıklara bakıldığı zaman makasın oldukça daraldığı 

görülmektedir. Artık beş yıl ara ile nesil farklılıkları göze çarpmaktadır. Günümüzün 

sermayesi olan Z kuşağına etkin roller verilerek gelecek Türkiye’sinin adımları 

atılmalıdır. Gelecek Türkiye’sinin karar vericilerinin üreten, düşünen, ehliyet ve liyakat 

sahibi gençler arasından seçileceğini unutmamalıyız. Bu gençleri ne kadar doğru 

yetiştirir, dertlerine ne kadar deva olabilirsek, o denli olumlu sonuçlar alacağımız 

ortadadır. 

 

Grafik 11: 18 – 29 Yaş Grubu Anket 

Kaynak: Yeditepe Üniversitesi & MAK Danışmanlık, Gençlik Araştırması, 2020. 
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“Size Göre Gençlerin En Önemli Sorunu Nedir?” sorusuna genç bireylerin verdiği cevap 

%39 ile “İş, İstihdam ve Ekonomi”, %30,4 ile “Gelecek Kaygısı” olmuştur.21 Gelecek 

Türkiye’sinin inşasında yer alacak olan gençlerimizin kendileri için problem teşkil eden 

durumların ivedilikle çözüme kavuşma gerekmektedir. 

Politika üretiminde gelecek adına atılacak adımlar ne denli önemli ise çözüm odaklı 

politikalarda o denli önemlidir. Gençlerin sorunlarına çözüm ararken günü kurtarıcı 

çözümler değil, kalıcı çözümler üretilmelidir. Kalıcı çözümler sonucunda hem bir önceki 

neslin hem de gelecek neslin emin adımlarla hayatlarına devam etmelerini sağlayabiliriz. 

Bu bağlamda önce sorunların tanımları doğru yapılmalı ve sonrasında ise doğru çözümler 

aranmalıdır.  

Özgürlükler bir bireyin en önemli noktasıdır. Hür irade, hür fikirler teması ile yoluna 

devam eden genç nesil yetkinliğine göre bir ülke ortamı bulamazsa, bir arayış içerisine 

girmesi kaçınılmazdır. Elimizdeki sermayeyi kaybetmemeli, gerekli adımları bir an önce 

atmalıyız. Gelecek Türkiye’sinin inşasında etkin rol alacak olan bu gençlere gerekli olan 

değer verilmelidir.   

Günümüzde sağ - sol kavramları gençler üzerinde bir yer edinememektedir. Gençler 

mevcut durumlara sağ ve sol ayrımı olmaksızın bir bütün halinde yani memleket meselesi 

olarak bakmaktadırlar. Bu durumda günümüzdeki siyasi çatışmaların gençler üzerindeki 

olumsuz etkisini göstermektedir. Gençlerin hayal ettikleri ülke ortamı herkesin bütünüyle 

memleket için mücadele ettiği, ayrımların yapılmadığı, ehliyete ve liyakate önem 

verildiği bir ortamdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Yeditepe, Üniversitesi, MAK, Danışmanlık, “Gençlik Araştırması”, 2020. 
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