
Türkiye Yarınlara Nereden, Nasıl Bakmalı? 

Dünyayı etkisi altına alarak insan yaşamını da olumsuz yönde etkileyen Covid-19 salgınından 

kaynaklı olarak ülkemizde de gerek ekonomik gerek eğitim gerekse de sağlık sistemi 

kapsamınca birçok sorunla karşılaşılmıştır. Türkiye’nin tıpkı bir insan kimliği gibi ancak 

insandan farklı biçimde hareket ederek böylesine durumlardan nasıl ders alacağı ve geleceğe 

hangi açıdan yaklaşmasını ele aldığım bu yazıda yer verdiğim alt başlıklar şunlardan oluşuyor: 

 Eğitim Alt Yapısının Güçlendirilmesi, 

 Beyin Göçünü Engelleme Yolları  

Bununla birlikte Google tarafından da önerilen ve araştırarak ele aldığım, yazı içerisinde de yer 

verdiğim anahtar kelimeler ise şunlardan oluşuyor: 

 İnsan ile ülke arasındaki fark, 

 Türkiye yarınlara nereden, nasıl bakmalı (Ana başlık, anahtar kelime), 

 Eğitimin önemi, 

 Eğitim alt yapısının güçlendirilmesi (Alt başlık, anahtar kelime), 

 Beyin göçünü engelleme yolları (Alt başlık, anahtar kelime) 

Özet olarak ise; 

Türkiye’nin yarınlara bakış açısının ilk adımını eğitim konusu oluşturmalıdır. Eğitimli 

kişilerden oluşturulacak ortamın diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceği biliniyor. 

Yarınların daha aydınlık, umut dolu olması; yaşanılabilir, refah seviyesi yüksek bir Türkiye 

bırakılması için de bugünlerde yaşanan sorunlardan da ders çıkarılarak başta eğitime yatırım 

yapılması gerekiyor. 

 

 

 



İnsanlar genel olarak ele alındığında hatalarından dönmeyi, bir şeylerden ders çıkarmayı ya da 

kendilerini baştan keşfederek daha doğru hamleler gerçekleştirmeyi çoğu zaman karşılaştıkları 

sorunların ardından yapıyor. Başa gelen bir musibetin tüm döngüyü değiştireceği de bir 

gerçektir. Bu musibetin etkisi her ne kadar olumlu bir etki gibi algılansa da çoğu kişideki bu 

etki olumsuz olmaya da devam ediyor. Bu olumsuzluğun en büyük nedenlerinden biri olarak 

ise kişinin hatalarından ders almayarak alışkanlıklarını sürdürme çabasıdır. Ülkeler de insanlar 

gibi davranır, düşünür, hareket eder. Ancak insan ile ülke arasındaki fark ele alındığında 

insanların sadece kendileriyle sorumlu olması, ülkelerin ise içerisinde yaşadığı tüm insanlardan 

ve gelecek kuşaklardan sorumlu olmasıdır. 

Çok bağımsız gibi gözükse de aslında ülke ile o ülke insanı arasında çok ciddi bağımlılıklar 

vardır. Ülkede yaşanan olaylar, değişişimler, yeni alınan kararlar bir bakıma insanların yaşam 

tarzını da olumlu ya da olumsuz yönde etkiliyor. En yakın örneği olarak küresel salgın olarak 

da nitelendirilen ve tüm dünyayı etkisi altına alarak milyonlarca insanın yaşamını değiştiren ya 

da yaşamını yitirmesine sebep olan Covid-19 salgını verilebilir. Covid-19 salgınının sadece 

hastalık olarak algılanmaması da gerekiyor. Hastalıktan kaynaklı olarak insanların artık 

kendilerine daha fazla dikkat etmesi, sadece ihtiyaçlar için evden dışarıya çıkabilmesi, eski 

sosyal hayatın artık geri planda bırakılarak sadece güvenli ortamda yaşama gayreti içerisinde 

olması biraz önce belirttiğimiz musibetin etkilerine de birer örnek oluşturuyor. 

Koronavirüs salgını tüm dünyadaki ülkeler ile birlikte Türkiye'yi de fazlasıyla etkisi altına 

almıştır. Öğrencilerden yaşlı kesime kadar tüm kuşakları sararak adeta yaşam standartlarını 

abluka altına alan bu salgınla birlikte insanlar özgür yaşamından da feragat ederek kontrollü 

yaşama geçmek zorunda kalmıştır. Bu durum elbette birçok olayı da beraberinde getirmiştir. 

Sağlık, eğitim ve ekonomi alanları en çok zarar gören alanlar olup binlerce insanın yaşam 

standardı da yine bu kriterlere göre değişiklik göstermiştir. Peki, ülkemizde yaşanan bu gibi 

sorunlarının tek sebebi virüs salgını mı? Ya da Türkiye'nin daha öncesinde önlem almadığı, 

alamadığı sorunları virüs salgınının etkisi mi ortaya çıkardı? Virüsten kaynaklı olarak yaşanan 

sirkülasyondan sonra bugünler de ele alınarak Türkiye yarınlara nereden, nasıl bakmalı? 

 

 

 



Eğitim Alt Yapısının Güçlendirilmesi 

Türkiye'nin yarınlara bakacağı ilk pencerelerden biri eğitim olmalıdır. Çünkü eğitim 

penceresinden içeriye alınacak olan ışık ekonomi, sağlık gibi faktörlerin de gelişimine 

fazlasıyla yeterli olacaktır. Eğitim alanına gerekli yaptırımların uygulanması nitelikli ve bilgi, 

birikimi yüksek kişilerin yetiştirilerek topluma kazandırılması, toplum bilincinin artırılması 

açısından da önemli bir hamle olacaktır. 

Eğitimin önemi nedir sorusu belki de herkes tarafından farklı olarak yorumlanabilecek bir 

sorudur. Ancak tek bir çatı altında toplanacak olursa, eğitimin önemi, insanın kültür seviyesini 

artırması, topluma yararlı birey olacak biçimde kendini yetiştirmesi ve toplum refah seviyesini 

yükseltecek etkiyi de yine kendisinde bulacak duruma gelmesidir. Bir toplumun, devletin, 

ülkenin büyük güç haline gelmesi açısından ışıldayan beyinlere, vizyona, üretmeye ve 

istikrarlılığa da ihtiyacı vardır. Tüm bunların hepsi ise eğitim çatısı altında toplanarak eğitim 

gören kişilere sunulmalıdır. 

Ülke ile insan arasındaki bağlılığın gücünün simgesi olarak eğitimi ilk sıraya koyabiliriz. 

Neticesinde ülkelerin daha dirençli, vizyonu geniş ve aynı zamanda büyük güç hale gelmesini 

sağlayan en büyük faktörlerden biri de eğitimdir. Ülkemizin de yine çok daha iyi biçimde 

ayakta durmasını sağlayacak olan o direkleri eğitimi iyi alan, kendini her alanda eğiten ve 

ülkenin kalkınmasına yardımcı olabilecek nitelikli genç beyinler oluşturacaktır. Eğitimin bu 

denli önemli olduğu bir atmosferde eğitimi de olumsuz etkileyen olaylar karşısında ülkemizin 

alması gereken çok önemli tedbirleri olmalıdır. 

Nitekim günümüzde ilkokuldan üniversiteye kadar milyonlarca öğrenci virüs salgınından 

etkilenerek evlerinde sanal platformlar üzerinde ders görme çabası içerisindedir. Bu durum 

birçok açıdan öğrencileri de olumsuz durumla karşı karşıya bırakmıştır. Özellikle de liseye 

geçiş sınavları, üniversite sınavları ve KPSS gibi çok ciddi sınavlara hazırlanarak geleceğini 

şekillendirmek isteyen öğrencilerin bu gibi durumlar karşısında manevi açıdan daha çok 

olumsuz yönde etkilendiği de bilinmektedir. Sınavlar, ders platformları ve takvimler gibi 

konularda da alınan geç kararlar, hatta kararsızlıklar yine öğrencilerin bu süreçte boşluğa 

düşmesindeki en büyük sebeptir. 

Gelecek kuşakların ülkeyi yöneteceği, ülke için değer katacağı ve ülkenin kalkınmasını da 

sağlayacağı düşünülerek Türkiye'nin yarınlara bakış açısını ilk olarak eğitim üzerinden 



oluşturması gerekiyor. Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere bir musibet insanın farklı 

kararlar almasına, kendisini yeniden keşfetmesine ve yanlışlarından dönmesi noktasında 

olumlu etki edebilir. Aynı şekilde virüs salgını da içerisinde halen daha devam edilen bir 

musibet gibi görülerek hareket edilmelidir. Yarınlar için alınacak kararların olumlu olmasında 

virüs salgınından çıkarılacak dersler, tecrübeler olumlu yönde etki gösterebilir. 

Yüzyıllar boyunca devam eden ve yine yüzyıllar boyunca da devam edecek olan eğitim 

hiyerarşisinin sağlam temellere dayandırılarak istikrarlı düzenin oluşturulması yarınlar için 

büyük temel oluşturacaktır. Yarınların kurtarılması açısından yarınlara bakılan açılarda 

bugünün durumları ele alınmalıdır. Bu noktada eğitim alt yapısının güçlendirilmesi gibi 

çeşitli çalışmaların yapılması bugünkü genç beyinlerin gelecek kuşaklara daha sağlıklı biçimde 

aktarılması için de bir zemin oluşturacaktır. 

Beyin Göçünü Engelleme Yolları  

Türkiye'nin son dönemlerde önüne geçemediği sorunların belki de ilk sırasında beyin göçü yer 

alıyor. Alanında uzman, nitelikli kişilerin yeteneklerini daha iyi sergileyebilmesi ve kendilerini 

daha da iyi geliştirerek kariyer basamaklarını rahat çıkabilmesi amacıyla ülke dışına çalışmaya 

gitmesi durumuna beyin göçü adını veriyoruz. Beyin göçünün çeşitli nedenleri de bulunuyor. 

Türkiye'nin bir diğer karşılaştığı ve milyonlarca insanı da olumsuz yönde etkileyerek çoğunu 

çaresiz bıraktığı çoğunu da yine beyin göçüne sürüklediği ekonomi durumudur. Gün geçtikçe 

artan bu sorun neticesinde özellikle de üniversite mezunları işini dışarıda aramaya devam 

ediyor. Beyin göçü, Türkiye'nin yarınlarını daha aydınlık yapması açısından mutlaka önüne 

geçilmesi gereken bir sorundur. 

Bu konu ekonomi konusuyla da bağlantılı olup aslında iki sorunun tek bir hamlede çözülmesi 

durumunu da beraberinde getiriyor. Doğru cevabı aramanın yollarından biri de doğru soruyu 

sormaktır. Buradaki doğru soru ise "Beyin göçü oranı neden sürekli artış gösteriyor?" 

sorusudur. 

Yıllarca emek vererek bir yerlere gelme gayreti içinde olan kişilerin ülke sorunlarından 

kaynaklı olarak işsiz kalmaları durumu da maalesef beyin göçü yapmalarına sebep oluyor. Bu 

noktada istihdamın sürekli olarak artırılmasında yarar vardır. Türkiye'nin girişimciliğe, üretime, 

rekabetçi ortama, iş istihdamına ve en önemlisi de teknolojiye yatırım yaparak alanında uzman, 

nitelikli ve yetenekli bireylerin kazanılması beyin göçünün de önüne geçecektir. Dışarıya 



bağımlılığın azaltılarak içe dönüşün başlatılması bu akımın ilk adımı olabilir. Yarınların daha 

güzel ve parlak olabilmesi adına ekonomik sorunlardan kaynaklı olarak yabancı ülkelere 

transfer yapmak yerine istihdamın artırılarak genç beyinlerin kazanılması çok daha etkili bir 

yöntem olacaktır. 

Beyin göçünü engelleme yolları arasında gösterilen bu durum, bir yılda ülkemizden yurtdışına 

giden beyin göçü oranını %63 gibi seviyelerden daha da aşağıya düşürecektir. İstikrarlı biçimde 

devam ettirilen bu önlemler ile birlikte artık Türkiye tamamen kendi içerisinde üretici olacak, 

istihdam sağlayacak ve dışa bağımlılığı da azaltarak ekonomik anlamda da elini rahatlatacaktır. 

Ayrıca istihdamın sadece beyin göçünü engellemek amacını taşımaması gerekiyor. Musibet 

olarak bahsettiğimiz virüs salgını ortamında ülkemiz de tıpkı insanlar gibi davranarak bu gibi 

musibetlerden ders çıkarmayı bilmelidir. Buna göre istihdamın oluşturulmasındaki bir diğer 

amaç ise virüs salgını boyunca iş yapamaz hale gelen işyeri sahiplerinin üretim aşamasına 

geçmesidir. Tamamen hazıra alışmak yerine sürekli üreten bir zihniyetin kazandırılması 

gerekiyor. İşyerleri mecburi olarak kapansa dahi ekstra iş yapma teşvikinde bulunması gereken 

ülke profilinin çizilmesi, yarınlarda oluşabilecek herhangi bir musibet karşısında kişilerin 

yaşam standartlarının olumsuz yönde etkilenmesinin de önüne geçecektir. 

Girişimcilik inovasyonlarının geliştirilerek bu gibi kişilere sunulması gelecek kuşakların da 

yine daha bilinçli olmasında katkı sağlayacaktır. Bu istihdam ile birlikte "tatlı rekabet" adını da 

verdiğimiz rekabet ortamında işyeri sahipleri farklı iş potansiyellerini de geliştirecek ve 

herhangi bir olumsuzlukla da karşılaşmayacaktır. 

Yarınların büyükleri olarak sahnede yer alacak olan bugünün gençlerinin yollarını açmalı ve 

teknolojik alt yapının da oluşturularak bu gençlere istihdam oluşturulmalıdır. Salgın gibi 

dönemlerde belki de olumlu pencereden de bakılarak yarınlar için umutlar oluşturulabilir. 

Özellikle de genç kesimin kendilerini kaptırdıkları sosyal medya, internet uygulamaları, 

oyunlar ve daha kişileri bağımlı yapan uygulamalar yerine yararlı uygulamalar sayesinde genç 

kuşaklardaki olumlu değişimler izlenebilir. 

Ülkemiz tarafından geleceğe dönüş projesi kapsamında tedbirler alınarak daha sağlıklı 

kalınabilir, ekonomik refah sağlanabilir ve eğitim seviyesi de sürekli olarak artırılabilir.  

Her şeyin Türkiye için olacağı da unutulmayarak sürekli olarak kendini yetiştiren nesillerin 

yetiştirilmesi için çaba gösterilebilir. 



Yarınların temelini bugünün icraatları oluşturuyor. Bugünlerde yaşanan musibet gibi 

olaylardan derslerin alınması da yarınlar için bakılacak pencerenin daha umutla açılmasına 

sebep olacaktır. Bu noktada Türkiye ile Türk vatandaşları arasındaki bağlılığın artmasını 

sağlayacak yöntemlerin izlenecek olması yarınların daha parlak olmasını da sağlayacaktır. 

Türkiye temel olarak yarınlara eğitim noktasından, nitelikli, eğitimli ve kalifiyeli elemanların 

kalıcılığını sağlamak amacıyla istihdam oluşturarak bakmalıdır. Eğitimden ülkemize alınacak 

meyvelerin vitamini ekonomi ve sağlık başta olmak üzere diğer tüm sektörleri de olumlu yönde 

etkileyecektir. Daha yaşanılası, refah ve dışarıya bağımlılığını azaltan bir Türkiye için eğitim 

her zaman ön planda olmalı ve genç beyinlere istihdam sağlanmalıdır. 
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