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Öz 

Nitelikli beyinlerin göçü, yüksek düzeyde eğitime ve buna bağlı olarak niteliğe sahip işgücünün, daha 
iyi yaşam ve çalışma olanakları sunan ülkelere gitmesi, son yıllarda uluslararası göç hareketleri içinde 
payı en fazla artan göç kategorisidir. Kuzey Amerika, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi 
gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelerdeki parlak beyinleri kendilerine çekmek suretiyle, yeni 
yetenekler ve vasıflı iş gücünü arttırmaktadır. Bu sayede, beşeri sermaye seviyelerini daha da yukarıya 
çıkararak, gerek ülkesel gerekse, küresel düzeyde stratejik avantajlarını kullanmaktadırlar. Öte yandan, 
beyin göçünün, göç veren ülkeler açısından yarattığı kaybın çok daha maliyetli olması göz önüne 
alınmalıdır. Nitelikli beyinlerini kaybeden ülkeler stratejik avantajlarını kaybederler. Bu araştırmanın 
amacı, Türkiye’de gençlerin göç eğilimini etkileyen unsurları saptamaktır. Bu araştırmanın bulguları, 
ekonomik faaliyet ve istihdam olanakları gibi unsurların ve bu bağlamda, geleceğe dair kaygıların 
Türkiye’de gençlerin göç eğilimini etkileyen temel etkenler olduğunu ortaya koymaktadır. Çalışmanın 
göç veren ülkemiz açısından nitelikli beyinlerin kaybını önlemeye yönelik etkili kamu politikalarının 
oluşturulmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın bulguları, literatür ve istatistiklere 
ilaveten nicel yöntem kapsamında anket tekniği ile toplanan verilere dayanmaktadır. 
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Abstract 

The emigration of qualified people and the labor force with high level of education and correspondently 
quality to the countries that offer better living and working opportunities are the category of emigration 
that has increased its share in international emigration movements in recent years.  Developed countries 
such as North America, Canada, and the European Union (EU) countries are attracting new talents and 
qualified labor force by attracting the bright brains of developing countries. Thus, they use their 
strategic advantages both at national and global level by increasing human capital levels even further. 
On the other hand, it should be considered that the loss caused by brain drain in terms of emigration 
countries is much more over costing. Countries that lose their qualified brains lose their strategic 
advantages. The purpose of this research is to determine the factors that influence young people's 
emigration trends in Turkey. In this study, factors such as economic activity and employment 
opportunities, and in this context, concerns for the future support that the main factors affecting the 
emigration trends of young people in Turkey. It is considered that it will help establish effective public 
policies to prevent the loss of qualified brains for our sending country. In addition to literature reviews 
and statistics, the data of this research is based on the data collected by the survey technique within the 
scope of quantitative method.     
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