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GÎHÎŞ 
% 

1. Amaç 

Kalkınma çabalan içinde olan, ya da kalkınma hamlelerinde 

belli ölçülerde başarı sağlamış toplumlarda iki unsur önemlidir. Bun¬ 

lardan birisi ekonomik ve teknolojik gelişme, diğeri ise bu gelişmeyi 

sağlamada gerekli olan insangücüdür. Kalkınma ya da gelişme, sermaye 
♦ 

birikimini, doğal kaynakların bulunup üretilmesini ve yeni pazarların 

düştnülüp yaratılmasını öncelikle gerekli kılar. Bu, temelde insan çaba¬ 

larının bir sonucudur. Teknolojik gelişmeyi sadece ekonomik açıdan ele 

almak artık geçerliliğini yitirmiş bir görüş olarak kabul edilmektedir. 

Gnde gelen ekonomistlerin kalkınma sorununa insangücü açısından bakma 

eğilimi kalkınma planlarına bu önemli değişkenin de girmesini sağlamış¬ 

tır. 0 halde^ kalkınma süreci, ister ekonomik, ister politik, isterse 
cültirel açıdan ele alınsın, teknolojik gelişmenin önemli bir parçası 
Dİarak, insangücü kaynaklarını harekete geçirerek planlamak gerekir. 

U 

v İnsangücünü harekete geçirmek ve kalkınma hedeflerine yönelik 

)ir eğitimden geçirmek ekonomik alanda bir yatırım konusudur. Bu nedenle 

iğitım, eğitilmiş insangücü fazlası olan sektörlerden çok eğitilmiş in¬ 

an gücü açığı olan üretken sektörlere doğru yönlendirilmelidir. Toplumlar 

>u eğitimi sağlayabilmek için büyük ölçüde yatırımlara girişmekteüir- 
: ı/ 

ter. / : Ülkemizde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977) 
döneminde öngörülen eğitim yatırımı 14 milyar liradır. 
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Büyük yatırımlarla gerçekleştirilmesi planlanan insangücü 

eğitimi sonucunda elde edilen güçten yararlanma, sorunun bir başka yönü¬ 

dür ve planlanması gerekir... Büyük yatırımlarla insanı yetenekleri ve 

ilgileri yönünde en -‘.yüksek kapasitede yetiştirdikten sonra, bu gücün kal¬ 

kınmaya. en etkin bir biçimde katkıda bulunabilmesi ancak anlamlı ve tutar¬ 

lı bir istihdam planlaması ile mümkün olmaktadır o 

Ekonomik ve teknolojik kalkınma içinde olan toplvmlarda., 

bu kalkınmaya, birinci derecede katkısı olan yüksek seviyeli stratejik 

insangücüdürc Çünkü kalkınma planlarının gerçekleşebilme olasılığı dayan¬ 

dığı verilerin bilimsel yöntemlerle sağlık?ı bir biçimde toplanması ile 

mümkündür. Bu ise ancak hem temel, hemde uygulamalı araştırmaları .yapa¬ 

bilecek nitelikte insangücünün yeter sayıda olmasına bağlıdır. Bu gücün 

yeterinece yetişmiş oi naşının bir ölçütü de yapılan araştırmalardır. 

Nitekim kalkınma sorunların^. iüyük ölçüde çözümlemiş toplumlarda araştır¬ 

ma. narcamalarının milli gelire oranı oldukça yüksektir. (Tablo 1). 

TABLO : 1 Araştırmalar için Yapılan Yatırımlar 

Ülkeler 

Araş tır ma. 
Harcaması Milli Gelire 

(Milyon Oran;. 
Dolar) (Yüzde) 

Birey Başına. 
Düşen Miktar 
'Dolar) 

A, B c D o 14c140,0 3,31 76.41 

î ngiltere 1,777,0 2,93 33.66 

Federal Almanya 966,0 1,61 17.19 

Sovyetler Birliği 3,420,0 2c42 15.69 

Fransa 
BjL,............    - _. . ...... 

700,0 1,47 15.25 

F iynak : şe-ık Uy s sİ, Yurt Dışında Y ' ' n ihtisas Gücü? 7 n; 1973 
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Kalkınmış olan ülkeler bu tür araştırmaları yapabilecek yük¬ 
sek seviyede insangüpünün yetiştirilmesi ve yetişenlerin yurt dışına gö¬ 

çünü önleyici önlemlerin alınması gibi sorunları büyük ölçüde çözümle¬ 

mişlerdir. Kalkınma yeterince yüksek seviyede insangücüne sahip olunduğu 
zaman ancak planlandığı şekilde gerçekleştiğine göre, geri kalmış ve kal¬ 
kınmakta olan ülkeler, büyük sıkıntılara katlanarak yetiştirdikleri bu 

insangücünü kendi ülkesinde istihdam edebilme ve kalkınmış ülkelere kap¬ 

tırmama yollarını aramalıdır. 

2. Yöntem 

Bu çalışma yalnız yüksek seviyedeki stratejik insangücünü 

kapsamaktadır. Diğer işgücü ve yurt dışına giden işgücü bu çalışmanın 

dışında tutulmuştur. 

Ülkelerarası yüksek seviyede eleman göçü ile ilgili litera¬ 

türde istatistiksel kaynakların yetersizliği genel bir yakınma konusu 

olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş Batı Avrupa ülkele- 
ride göç istatistiklerinin yetersizliğinden yakınmaktadırlar. 

^Türkiye için durum hiç de iç açıcı değildir. Türkiye'den 
yurt dışına giden yüksek seviyedeki elemanların kesin sayısını sapta¬ 

mak için baş vurulan Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teş¬ 
kilatı kaynakları, İç İşleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Üniversi¬ 
te mezunlar dernekleri ve Meslek Odalarında bu elemanlarla ilgili ista¬ 

tistik bilgilerin son derece noksan olduğu görülmüştür.^]/ 
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1 • BEYİN GÖÇÜ OLAYI 

1.1. TARİHTE BEYİN GÜCÜ GÖÇLERİ 

Beyin gücü göçü, sadece günümüzde ortaya çıkan toplum¬ 

sal bir olay değildir. İnsanların kent adı verilen yerleşme merkezlerin¬ 
de toplanmaya başladıkları döneme kadar uzanmaktadır. Eski çağlarda be¬ 
lirli bir ülkenin politik gücü zayıflayıp çöküntü ve yıkılma belirtileri 

güçlendikçe, buranın sarayları ya da bilim kurumlan çevresinde toplan¬ 
mış olan seçkin bilgin ve sanatkârlar, düşünürler kendilerine yeni pa¬ 

zarlar aramak ihtiyacını duymuşlardır. Bunun sonucu olarak da gevşeyip 
çöken uygarlığın yerini alacak biçimde gelişip güçlenen yeni ülkelerin 

sarayları ve bilim merkezleri bu tür kişilerin sığındığı ve destek ara¬ 

dığı yerler olurdu. 

Eski çağların hükümdar ve devlet yöneticileri bu tür 

bir kaynağın kendileri ve ülkeleri için olan büyük değerini bilirlerdi. 

Yeni bir ülke fetheden komutan ve hükümdar yendiği ülkenin değerli mal¬ 

larından topladığı savaş ganimetlerinin yanı başında saray ya da bilim J: 
kuruluşlarında çalışan ünlü ve seçkin kişileri de bağışlar, ödüller ve 
benzeri yollardan kendisine çekmeye uğraşırdı. 

Bu tür göçme ya da göçtürülmelerin yanı başında bilim 

ve uygarlık açısından üstün bir gelişme gösteren kent ve ülkelerin, 

böyle bir göçü etkileyen özellikleri vardı. Buradaki ünlü bilim adamı 
ve sanatkârlar, çok uzak ülkelerden yetenekli öğrenciler ya da seçkin 

ve yetişmiş benzerlerini kendi çevrelerine çekerlerdi Bu gibi durumlar 
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için verilecek bazı örnekler olayın daha iyi anlaşılmasını kolaylaş-, 

tırır. Hattâ bu örnekler bir açıdan kültür ve uygarlığın bir toplum¬ 

dan ötekine bir kıtadan başka bir kıtaya sıçrayarak yayılmasını da 
2/ 

açıklıyacak nitelikte sayılabilir. — 

Yunan sitelerinden Atina Site Cumhuriyeti öteki Helen 

sitelerinin en seçkin beyin gücünü çeken bir merkez olma niteliğini 

uzun yıllar sürdürmüştür. Ege denizi kıyılarında oluşup gelişen Berga¬ 

ma, Efes, Truva, Girit gibi uygarlık merkezlerini de etkileyen bu mer¬ 

kezler olmuştur. 

İslamiyetin gelişip yayılması da bir açıdan ilginç¬ 
tir. Eraeviler Şam'ı, Abbasiler Bağdat'ı bilim ve kültür merkezi haline 

getirmişlerdir. Abbasi hükümranlığının yıkılması üzerine İslam dünyası¬ 

nın seçkin beyinlerini çeken Semerkant, Tebriz, Kahire gibi merkezler 

yeni oluşan İslam devletlerinin kültür ocakları olmuştur. Fakat Büyük 

Selçuk Devleti ve özellikle Nizamülmülk döneminde Bağdat, Abbasiler 

devrindeki kültür ve uygarlık merkezi olmak niteliğini yeniden elde et¬ 

miştir. İHisamülmülk1 ün dinsel bilimler ve İslam hukuku okutan medre¬ 

selerin kimliğini değiştirerek idari bilimler, astronomi, matematik 

gibi dünyevi ve pozitif bilimlerinxle öğretildiği bir bilim kurumu nite¬ 

liğini alan Nizamiye medreselerini kuruşu Bağdat'ı zamanın seçkin düşü¬ 

nürlerini çeken bir merkez durumuna getirmiştir. Bu tür medrese 

2/r ; BİÇ, Mithat; Üstün Beyin Gücü, Gelişim ve Eğitimleri; 
A. Ü e Eği tim Fakül t as i, îfo: 3 5 

3/ : MİLLER, Bar no 11 e; The Palac e School of jiojıammed The Congueror; 
Chopter: I; Cambridae, 1941 
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anlayışının İslam dünyasında yaygınlaşması ve Endülüs Arap devletinin 

bilim kurumlarmı da etkilemiş olması sözkonusu edilmektedir. Karanlık 

çağın sonlarında çekirdekleri oluşmaya başlayan Avrupa üniversiteleri¬ 
nin örgüt ve program açılarından Endülüs'te gerçekleşen gelişmenin et¬ 

kisi altında kaldığı belirtilmektedir, 

Fatih, hükümranlığı boyunca, yalnız İslam dünyası ve 

Bizans'ın en seçkin beyinlerini çevresinde toplamakla kalmamıştır. Özel¬ 

likle Venedik sefareti aracılığıyla İtalya'nın ünlü sanatkar ve fikir 

adamlarını da İstanbul'a davet etmiştir. Bunlar arasında İstanbul ve 
Topkapı'da oldukça uzun bir süre kalıp çalıştığı ve Fatih'in portresi 

başta olduğu halde bir çok peyzaj ve başka eserler de bıraktığı kesin 

olarak bilinenlerden birisi de Bellini'dir. Çok açık fikirli, Yunanca 

ve Acemce başta olmak üzere birçok yabancı diller bilen, çok uyanık 
ve kültürlü bir hükümdar olduğu kabul edilen Fatih anlaşıldığına göre 

Sarayını Rünesans sanatının da bir merkezi durumuna sokmaya uğraşmıştır, 

İslam dünyasında, gelişip çöken uygarlıkla ilgili ola- 
rak verilen bu örnekleri batı dünyasındaki benzerleri ile de çoğaltmak 

mümkündür. Fakat örneklerin çoğaltılması, bunların kökünde yatan temel 

ilkeleri arayıp ortaya çıkarmak açısından bir yarar sağlamaz. Çünkü 

batı dünyasında da aynı türden göçler her çağda, aynı "politik, ekono¬ 

mik ve kültürel" nedenlerle baş göstermiştir. Özellikle o çağa özge 
bu nedenleri şöylece özetlemek mümkündür. 
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a. Yeni oluşup gelişerek güçlenen ülkeler ve hüküm¬ 

darlıklar, her alandaki üstün beyin gücüne özel bir değer ve önem ver¬ 

mişlerdir. Bunları kendi yakın çevrelerinde toplayabilmek için gereken 

her türlü çabayı harcamaktan ve yatılımı yapmaktan kaçınmamışlardır. Bu 

tür bir kaynağın iktidarlarını genişletmek, temsil ettikleri uygarlığı 

güçlendirip kökleştirmek açılarından şart olduğunu kavramışlardır. Hat¬ 

tâ varlıklarını sürdürebilmenin bir gereğinin de bu olabileceğini sezin- 

lemişlerdir. Gelişen Osmanlı iktidarının varlıkları için ortaya koyduğu 

tehlikeyi açıkça sezinleyen Venedik Cumhuriyeti kendini koruyabilmek 

için Leonardocda Vinci ’nin dehasından yararlanmak istemiştir. Bu ünlü 

sanatkarın karalama defterlerinde görülen günümüzün "tank, denizaltı, 

alev makinesi" gibi savaş araçlarını andıran çizimler Türk Ordusuna 

karşı koyabilmek için tasarladığı araçlardı. 

b„ Yetiştikleri bilim ve sanat dallarında seçkinlik 

kazanmış olanla.-' bu tür çekici tedbirleri herkesten önce duyup algıla¬ 

mıştır. Davet sözkonusu olmayan durumlarda bile geleceklerini bu merkez¬ 

lerde aramaya girişmişlerdir. Çünkü bu tür merkezlerin, marifetlerini 
pazarlamak ve elverişli al:- oı bulabilmek açısından en uygun yerler oldu¬ 

ğunu en iyi kestirebilenler de onlardı. Fikir vc düşünce ürünlerinin 

değer verilmediği, horlandığı yada gereğince yorumlanıp değerlendiril¬ 

mediği ülkelerde bunların direnip beklemeleri umulamaz. 
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c. Üstün beyin gücü ve ürünlerine yüksek değer ve¬ 
rilen kültür ve uygarlık merkezleri, yalnız yetişmiş beyin gücünü çek¬ 

mekle kalmaz, O ülkede değil başka ülkelerden de yetişip yaratmaya en 
elverişli genç beyinleri de oraya çeker. Çünkü eski çağlarda olduğu 

gibi bu günde yeteneklerine güvenen her genç yetişmeyi tasarladığı alanr 

da en yeterli ve seçkin olan üstadın çevresinde yetişebilmesinin yol 

ve çarelerini arar. Bu üstadlar da genellikle gelecek için bir şeyler 

vadeden bu gibi yetenekleri çevrelerinde toplayıp yetiştirmeye karşı 

güçlü bir ilgi duyar ve bundan da doygunluk sağlarlar. Çünkü böyle bir 

ilişki ve etkileşimin kendilerine, bilim ve sanatlarına bir nevi ölüm¬ 

süzlük sağlıyarak etki alanlarını genişletip yayacak en güvenilir yol 

olduğunu bilirler. 

Çağımızda üstün beyin gücü göçleri bazı yönler¬ 

den geçmişteki beyin gücü göçlerine benzese de, bugün kazandığı farklı 

boyutlarından ötürü eskiye oranla oldukça farklıdır. Çalışmanın bundan 

sonraki bölümlerinde çağımızdaki yüksek nitelikli beyin gücü göçü ile 

ilgili gelişmeleri izliyeceğiz,v 
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1,2. GÖÇ KARARINI ETKİLLYLN EKONOMİK _VE SOSYAL FAKTÖRLER 

Literatürde sık rastlanan bir fikre göre, her ülkeden 

bilim adamı ve yüksek nitelikli meslek adamı için dünyanın bazı bölgeleri 

çekim kutupları oluşturur. İç göçte sanayi merkezlerinin köyden şehire 
kitleleri çekmesi gibi, ülkeler arasında, da ileri kültür merkezleri, baş¬ 

ka bölgelerden yüksek seviyede elemanı çekmektedir. Göçün tarihçesi ile 

ilgili bölümde bilimde ileri ve güçlü merkezlerin zamanın bilim adamla¬ 
rını çektiğini ifade etmiştik. İçinde bulunduğumuz yüzyılda, ise, Kuzey 
Amerika ile bir kısım Batı Avrupa ülkeleri, bilim adamları ile yüksek 

nitelikli meslek adamları için çekim kutupları oluşturmaktadır. Bunların 

içinde Amerika Birleşik Devletleri, gerek' özel ve gerekse kamu sektör¬ 

lerinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yoğunluğu, çalışma şart¬ 

ları ile maddi kolaylık ve olanakları, sunduğu mesleki gelişme, başarı 

ve şöhret ihtimalleri ve bunlara ek olarak, gelenekleri itibariyle ya¬ 

bancıyı kabul eden ve benimseyen tutumu jle diğer bütün ülkelerden önde 

gelen bir çekim kutbu halindedir. 
J 

^..^Ülkelerarası yetenek göçünün bir başka açıklama tarzı¬ 
na göre bu göç ileri teknolojik seviyesindeki ülkelerde ekonomik büyüme 

için gerekli yüksek nitelikli insangücü arz ve talebi arasındaki denge¬ 

sizlikten doğmaktadır. Bilim adamı ve yüksek nitelikli meslek adamı için 

çağımızda çekici gücü en büyük merkez olan Amerika Birleşik Devletlerin¬ 

de hızlı ekonomik büyümenin yanı sıra, federal hükümet ve özel sektör "-f5 
tarafından araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yapılan büyük yatırım¬ 

lar, yüksek seviyede eleman konusunda, sürekli olarak arz üzerinde 
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seyreden bir talep yaratmaktadır. Sürüp giden bur arz ve talep farkına, 

"sürekli darlık" (dynamic Shortage) adı verilmektedi Söz konusu 

darlığın büyüklüğünü etkileyen faktörler arasında, talep artışındaki 

hız ile arz ve talep esnekliği bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devlet¬ 
lerinde yüksek nitelikli insangücüne olan talebin hızla arttığı ortada¬ 
dır. Yapılan tahminlere göre, bu ülkede 1965-75 yılları arasında toplam 

insangücü 72,2 milyondan 89 milyona çıkmak suretiyle 16,5 milyon arta¬ 

cak ve bu artışın 4.3 milyonu meslek adamı, teknik eleman ve benzeri k 

tegorisinde gerçekleşecektir. Amerika Birleşik Devletlerinde, bilim ad 
mı ve yüksek nitelikli meslek adamı kategorilerinde arz esnekliği son 
20 yıl içinde düşük olup talebi karşılıyamamaktadır. Tahminlere göre, 

1965-75 arasında öngörülen 4.3 milyon meslek adamı, teknik eleman ve 
benzeri insangücünün yüzde 9 kadarı ya da 389 bini ülkelerarası göç me- 

ile açıklıyan görüşe göre, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngil¬ 
tere, Almanya ve benzeri zengin ülkeler, hızlı ekonomik büyüme dolayı- 

siyle, dünyamızın en yoksul ülkelerine kadar etkisini duyuran büyük 

bir çekici güce sahiptirler. 

4/ : THOMAS, Brindley. The International Circulation of Human Capital, 
1967, S,494-400. 

J5/ : THOMAS, Brindley; op.cit. S,501 

karizmasından yararlanılarak karşılanacaktır. erarası bilim 
M 

adamı ve yüksek nitelikli meslek adamı göçünü "sürekli darlık" kavramı 
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Çekici ve itici güçler kavramını esas lalan bazı yak¬ 

laşımlarda, göç olayını aydınlatmada bu kuvvetler arasındaki nispi 

farklara işaret edilmiştir. Dedijer, göç kararının göç «dilen ülkedeki 

çekici faktörler ile terkedilen ülkedeki itici faktörler arasında bi¬ 

reyin yaptığı bir karşılattırma a«*uounda verildiğini belirtmektedir. 
Öte yandan Kidd, Amerika Birleşik Devletlerine, az gelişmiş ülkelerden 
yüksek seviyede eleman göçü yanında, özellikle gelişmiş Batı Avrupa 
ülkelerinden görülen bu çeşit gdş Hareketinin genişliğine değinerek, 

mutlak kuvvetlerden çok nispi kuvvetlerin göçü etkilediğini -ifade etmek 

tedir. Oteize ise, ülkelerarası yüksek seviyede eleman göçünde nispi 
fark aranabilecek faktörler olajgk geii», Tmmieki çalışma idİP «ağlanan 

destek, söz konusu elemana karşı olan talep, sosyal prestij ve bunların 

yamagrig cpia±ikwar% fikir hürriyeti, istihdam şartları,., terfi sis¬ 
temi gibi diğer hususları saymaktadır. Bu faktörlerin toplamına, "tercih 

farkı" (preference differential) adı verilmektedir. İfade edildiğine 
göre, göçte söz konusu iki ülke arasında bilim adamı ve yüksek nitelik¬ 

li meslek adamı nazarındaki teroih farkı, göç eğilimini tayin etmekte¬ 

dir. 

Dr.Oğuzkan, yurt dışında çalışan veya göç etmiş olan 
6 / 

150 doktoralı Türk'ü ele aldığı kitabinda;—7 hemen hepsi Kuzey Amerika 
ve Batı Avrupa'da yaşayan bu bilim adamlarının 57'si ($ 38) temel bilim 
ci; 59 'u ($ 38,7) mühendis; 8'i ($ 5,3) tarımcı; 20'si (<fc 13,3) Sosyal 

bilimci, sadece biri tıp doktoru ve gerisi de diğer bilim dalları ve 
güzel sanatlar alanındadır. 

6/ : OĞUZKAN, Turhan Doç.Dr. Yurt Dışında Çalışan Doktoralı Türkler, 
Türkiye'den Başka Ülkelere* Yiücseİc"Seviyede Dİe~man ~Göçü üzerine 
Sır Araştırma. 197i       
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Bu araştırmada sadece bir tıp doktorunun bulunması¬ 

nın nedeni, tıpta doktora yapıp yurt dışında kalan kimselerin gerçek¬ 

ten çok az elmasıdır. Çünkü tıp doktorası ihtisasın dışında akademik 

bir çalışmadır ve bir doktor prastisyen olarak da Amerika. Birleşik Dev¬ 

letlerinde ya da başka, bir ülkede kolaylıkla iş bulabilmektedir. Bu ne¬ 

denle Dr. Oğuzkan'm göç nedenleri hakkırdaki bulgularının tıp doktor- 

larını bir ölçüde kapsamadığı söylenebilir. Bu çalışmada göç kararını 

etkileyen faktörler: ÇEKİCİ, İTİCİ ve bunlara, ek olarak elemanları ça¬ 
lıştıkları ülkede halen tutan TUTUCU faktörler olarak 3 grupta, incelen¬ 

miştir. 

2.a. ÇEKİCİ FAKTÖRLER (Pull Forces) 

İncelenen gruba, Türkiye dışında çalışmaya ka¬ 
rar verdikleri sırada, çalışacakları yabancı ülkede kendilerini en 

çok çeken hususların neler olduğu sorulmuştur. Bildiıilen çekici fak¬ 

tör ayrıntılı olarak Tablo 2'do sunulmuştur Tablodaki ekonomik faktör- 
I 

ler, yukarıda da belirtildği gibi, mesleki gelirle i-gilid:r. Meslekî 

faktörler arasında : İhtisas sahasında iş bulma olanağı", "çalışma için 

gerekli maddî olanak ve vasıtaların bolluğu", "Meslekte hızlı ilerleme 

fırsatı", "ihtisas sahasında daha ileri seviyede yetişme olanağı", " 

"biiyük bilim merkezleri ile yakın temas", "Bilim ve ihtisas adamına gös¬ 

terilen yüksek itibar" gibi hususlar yer almaktadır. Sosyal kültürel 

faktörler : "Sosyal-kültürel hayatın tatminkârlığı", "çalışma hayatın¬ 

da huzur veren insan münasebetleri", "yabancı bir kültürü tanıma arzu- 
Jh 

suf'kategorilerini içine almaktadır.Siy as i faktörler : "Siyasi baskılar¬ 
dan siyasi huzursuzluklardan uzaklık" kateforisln.de toplanmıştır. 

7/ : OĞUZK AN, Turhan. Ibid. S.55 - 100 
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"Yabancı eşle evlilik", "Çocuklarına, iyi bir tahsil kazandırma ola¬ 
nağı" hususları, şahsi-ailevî faktörler olarak bir araya getirilmişti] 

Birinci, ikinci ve üçüncü derecede çekici fak¬ 

törlerden başka, sağ tarafa bir sütun daha ilavesiyle tabloda, önem 
sırasına bakılmaksızın çekici faktörlerin gruptaki yaygınlığı da göste¬ 

rilmiştir, Bu sütunda yer alan değerler, daha önceki sütunların topla¬ 

mı ile bunun genel toplam içindeki yüzdesini ifade etmektedir, Böyle- 

ce, örneğin ekonomik faktörün toplam 450 yanıt içinde birinci, ikinci 

ve üçüncü olarak kaç defa gösterildiği belirtilmek istenmektedir. 

cı ülkede birinci derecede çekici faktörler arasında meslekî faktör¬ 

ler yüzde 62,7 ile ağır basmaktadır. Bunu yüzde 8,7 ile ekonomik fak¬ 

törler, üyüzde 8,0 ile siyasi faktörler ve yüzde 1,3 ile şahsi-ailevi 

faktörleri takip etmektedir. Önem sırasına bakılmaksızın faktörlerin 

^uptaki yaygınlığı açısından da, sayılan faktörlerin nisbi sırası ay¬ 
nıdır. 

Table 2'de görüldüğü üzere, göç kararında yaban- 



Tablo s 2. Göç Kararında Yabancı Ülke île İlgili Olarak Bildirilen 
Çe^ci Faktörler. 1968. 

Çekici Faktör 

1. derecede 

çekici faktör 
(A) 

2.' derecede 

çekici faktör 
(B) 

3. derecede 

çekici faktör 
(C) 

Önem sırasına bakıl 

maksızm faktörle¬ 
rin yaygınlığı 

(A, B, C toplamı) 
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Tatmin edici meslekî gelir 13 8.7 17 11.3 16 10.7 46 10.2 

EKONOMİK (MESLEKÎ GELİRLE İLGİLİ) 
FAKTÖRLERİN TOPLAMI 13 8.7 17 11.3 16 10.7   _ 

«İhtisas sahamda iş bulma imkânı» 16 10.7 6 4.0 9 6.0 31 6.9 
Çalışma için gerekli imkân ve vasıtaların bolluğu 9 6.0 14 9.3 19 12.7 42 9.3 

Meslekte hızlı ilerleme fırsatı 10 6.7 10 6.7 10 - 6.7 30 6.7 
«İhtisas sahamda daha ileri seviyede yetişme imkânı» 46 30.7 23 15.3 8 5.3 77 17.1 
Büyük bilim merkezleri-ile yakın temas 8 5.3 28 18.7 12 8.0 48 10.7 

İlim ve ihtisas adamına gösterilen yüksek itibar 4 2.7 5 3.3 6 4.0 15 3.3 

Genel bilimsel havanın elverişliliği 1 0.7 1 0.7 — — 2 0.4 

MESLEKÎ FAKTÖRLERİN TOPLAMI 94 62.7 87 58.0 64 42.7 — — 

Sosyal, kültürel hayatın tatminkârhğı 5 3.3 2 1.3 4 2.7 11 2.4 

Çalışma hayatında huzur veren insan münasebetleri 8 5.3 9 6.0 15 10.0 32 7.1 
Yabancı bir kültürü tanımak arzusu 1 .0.7 3 2.0 4 2.$ 8 1.8 

SOSYAL, KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN TOPLAMI 14 9.3 14 9.3 23 15.3 — — 

Siyasî baskılardan, siyasi huzursuzluklardan uzaklık 12 8.0 4 2.7 10 6.7 26 5.8 

SİYASÎ FAKTÖRLERİN TOPLAMI 12 8.0 4 2.7 10 6.7 — — 

Yabancı eşle evlilik I 0.7 1 0.7 — — - 2 ■ 0.4 

«Çocuklarıma iyi bir tahsil kazandırma imkânı)) 1 0.7 1 0.7 4 2.7 6 1.3 

ŞAHSÎ-AİLEVÎ FAKTÖRLERİN TOPLAMI 2 1.3 2 1.3 4 2.7 — — 

Diğer Faktörler 2 1.3 — — 1 0.7 3 0.7 

DİĞER FAKTÖRLERİN TOPLAMI 2 1.3 — — 1 0.7 — — 

Bilinmeyen 13 8.7 26 17.3 32 .21.3 71 15.8 

GENEL TOPLAM 150 100.0 150 10C.0 150 100.0 450 100.0 

KaLynak: Oğuzkan, Turhan. Yurt Dışında Çalışan Doktoralı Türkler, s. 14-9 
Tablo A.18 
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2.b, İTİCİ FAKTÖRLER (Push forces) 

Yabancı bir ülkede çalışma kararında, Türkiye 

ile ilgili olarak, incelenen grubu en çok rahatsız eden birinci, ikin¬ 
ci ve üçüncü derecede itici faktörler ayrıntılı olarak Tablo 3'de ve¬ 

rilmiştir. Bu tabloda yer alan başlıca kategorilerin içeriği, sınıflı 
bazı yeni unsurlar ilavesiyle, daha önce açıklanan çekici faktörlerle 
ilgili kategorilerin içerikleri gibidir. 

Tablo 3'de görüldüğü gibi, göç kararında Türkiye 
itici 

ile ilgili olarak birinci derecede/faktörler arasında meslekî faktörler 
yüzde 46,7 ile ağır basmaktadır. Bunu, yüzde 13»3 ile ekonomik faktör¬ 

ler, yüzde 11,3 ile şahsi-ailevi faktörlör ve her biri yüzde 8*er ile 
i -u».. 

sosyal-kültürel ve siyasi faktörler takip etmektedir. Önem sırasına 

bakılmaksızın faktörlerin gruptaki yaygınlığı açısından, meslekî fak¬ 

törler yine başta gelmekte, bunu yine ekonomik faktörler takip etmek¬ 

ledir; ancak buradan itibaren sıra değişerek sosyal-kültürel faktörler, 

şahsi-ailevi ve siyasî faktörlerin önüne geçmektedir. 

2,c. TUTUCU FAKTÖRLER (Cease forces) 

Çekici ve itici faktörlerle ilgili tespitler, 

incelenen grubun Türkiye dışında bir ülkede çalışmaya karar verdiği 

zamana aitti. Acaba grubun, bugün için çalışmasını, bulunduğu ülkede 

devam ettirmesine neden olan başlıca tutucu faktörler melerdir? Bu 

soru ile ilgili bulgular. Tablo 4’te ayrıntılı olarak verilmiştir* 
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Tablo: 3. Göç Kararında Türkiye ile ilgili Olarak Bildirilen 
itici Faktörler. 1968. 

İtici Faktör 

1. derecede 

itici faktör 
(A) 

2. derecede 

itici faktör 
(B) 

3. derecede 

itici faktör 
(C) 

Önem sırasına bakıl¬ 
maksızın faktörle¬ 

rin yaygınlığı 
(A, B, C toplamı) 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Düşük meslekî gelir 20 13.3 13 8.7 15 10.0 48 10.7 

EKONOMİK (MESLEKÎ GELİRLE İLGİLİ) 
FAKTÖRLERİN TOPLAMI 20 13.3 13 8.7 15 10.0     

‘ihtisas sahamda iş bulunmayışı’ 14 9.3 U 7.3 5 3.3 30 6.7 

Çalışma için gerekli maddi imkân ve vasıtaların 
azlığı 8 5.3 10 6.7 21 14.0 39 8.7 

Meslekte hızlı ilerleme fırsatının bulunmayışı 6 4.0 8 5.3 5 3.3 19 4.2 

İhtisas sahamda daha ileri seviyede yetişme 
imkânsızlığı 28 18.7 22 14.7 9 6.0 59 13.1 

Büyük ilim merkezleriyle temas azlığı 5 3.3 17 11.1 14 9.3 36 8.0 

İlim ve ihtisas adamına gösterilen itibarın azlığı 2 1.3 5 3.3 6 4.0 13 2.9 

Yabancı ülkede iken öğrenim veya araştırma 
izninin uzatılmaması, doktora yapmasına 
müsaade edilmemesi 1 0.7 1 0.2 

Başladığı araştırmaya devam etmesine müsaade 
edilmemesi, âmirleri veya başkalarının 
isteklerine uyma zorunluğu 3 2.0 3 0.7 

Genel bilimsel havanın elverişsizliği 3 2.0 4 2.7 — — 7 1.6 ' 

MESLEKÎ FAKTÖRLERİN TOPLAMI 70 46.7 77 51.3 60 40.0 — — ‘ 

Sosyal, kültürel hayatın tatmin etmeyişi 4 2.7 — — ■ 4 2.7 8 1.8 

Çalışma hayatında huzursuzluk veren insan 
münasebetleri 8 5.3 13 8.7 11 7.3 32 7.1 

SOSYAL-KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN TOPLAMI 12 8.0 13 8.7 15 10.0 — — 

Siyasi baskılar, siyasi huzursuzluklar 8 5.3 6 4.0 5 3.3 19 4.2 

114 sayılı Kanunla üniversite öğretim üyeliğinden 
affedilmesi 2 1.3         2 0.4 

6-7 Eylül olayı, azınlık olduğu için farklı muamele 2 1.3 — — — — 2 0.4 

SİYASİ FAKTÖRLERİN TOPLAMI 12 8.0 6 4.0 5 3.3 — — 

Mecbur hizmet mükellefiyetinin yarattığı sıkıntılar 4 2.7 1 0.7 2 1.3 7 1.6 

Askerlik mükellefiyeti dolayısıyla ilmi çalışmalar¬ 
dan uzaklaşma zorunluğu 9 6.0 5 3.3 5 3.3 19 4.2 

Yabancı eşle evlilik 4 2.7 — — — — 4 0.9 

ŞAHSÎ - AİLEVÎ FAKTÖRLERİN TOPLAMI 17 11.3 S 4.0 7 4.7 — — 

■İdarenin mükerrer adaletsiz kararlan, 
İdarî kararsızlık 2 1.3         2 0.4 

Diğer faktörler — 
— 1 0.7 — — 1 0.2 

DİĞER FAKTÖRLERİN TOPLAMI 2 1.3 1 0.7 — — — — 

Bilinmeyen 17 11.3 34 22.7 48 32.0 99 22.0 

GENEL TOPLAM 150 100.0 150 100.0 150 100.0 450 100.0 

Kaynak: Oguzkan, Turhan. Yurt Dışında Çalışan Doktoralı 
Türkİer. s. 150» Tablo: A.19 
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Görüldüğü üzere, birinci derecede tutucu fak¬ 

törler arasında meslekî faktörler yüzde 52,0 ile yine başta gelmek¬ 
tedir. Bunur herbiri yüzde 12,7 ile ekonomik faktörler ile şahsi-ai- 

levi faktörler takip etmekte; daha sonra, yüzde 12,0 ile sosyal-kül- 

türel faktörler ve en son yüzde JkO ile siyasi faktörler gelmektedir. 
önem sırasına bakılmaksızın faktörlerin gruptaki yaygınlığı açısından, 
meslekî faktörler yine başta gelmekte, bunu sırasiyle ekonomik, sos- 
yal-kültürel, şahsi-ailevi ve siyasi faktörl er takip etmektedir. 

Görüldüğü gibi, bütün faktörler içinde meslekî 

faktörler başta gelmektedir, şimdi bu tespiti burada bırakarak, 

TBTAK'm desteklediği bir başka araştırmanın bulgularını inceliye- 
lim.: 

Bu araştırım, özellikle göç etmiş olanlar üze¬ 

rinde bir araştırma değildir Ancak 1416 sayılı yasa gibi beyin göçü¬ 

nün önemli kapılarından birisinin uygulaması ile ilgilidir, ve3232 

kişilik bir topluluğu kapsamaktadır. Bu kitleye sorulmuş olan bazı 

"■oruların yanıtları dolaylı bir şekilde beyin göçünün nedenlerine ışık 

tutmaktadır. Halen yurt dışında öğrenimde olanların büyük çoğunluğu 

gelecekteki istihdamları açısından konuyu düşündükleri zaman, ne para¬ 

sal,, * ne de uygun görev ve çalışma ortamı bakımından yüksek bir umut 

seviyesi içinde değillerdir. Bu aslında çok önemli bir husustur. Daha 

8/ : UYSAL,Şefik, Op.Cit. 
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Tablo: 4-» Göç Edenleri Halen Çalıştıkları Ülkede Tutan 
Tutucu Faktörler. 1968. 

Tutucu Faktör 

1. derecede ’ 

tutucu faktör 
(A) 

2. derecede 

tutucu faktör 
(B) 

3. derecede 

tutucu faktör 
(C) 

Önem sırasına bakıl
maksızın faktörle

rin yaygınlığı 
(A, B, C toplamı) 

Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

Tatmin edici meslekî gelir 19 12.7 22 14.7 26 17.3 67 14.9 

EKONOMİK (MESLEKÎ GELİRLE İLGİLİ) 
FAKTÖRLERİN TOPLAMI 19 12.7 22 14.7 26 17.3 — — 

İhtisas sahamda iş bulma imkânı 6 4.0 4 2.7 2 1.3 12 2.7 

^paJışma için gerekli maddî imkân ve vasıtaların 
bolluğu 18 12.0 18 12.0 7 4.7 43 9.6 

Meslekte hızlı ilerleme fırsatı 5 3.3 4 2.7 6 4.0 15 3.3 
İhtisas sahamda daha ileri seviyede yetişme imkânı 13 8.7 6 4.0 3 2.0 22 4.9 

Büyük ilim merkezleri ile yakm temas 4 2.7 14 9.3 3 2.0 21 4.7 

ilim ve ihtisas adamına gösterilen yüksek itibar 3 2.0 9 6.0 4 2.7 16 3.6 
Tatmin edici meslekî pozisyon (kazanılmış) 15 10.0 9 6.0 7 4.7 31 6.9 
Giriştiği araştırma, geliştirme çalışmalarının 

devam ettirilmesi, bitirilmesi 7 4.7 2 1.3 9 2.0 
Bilim ve teknolojiye daha çok katkıda bulunmak 1 0.7 2 1.3 1 0.7 4 0.9 ' 
Üstün başarı ve şöhret kazanmak , . 1 0.7 — 

— — — 1 0.2 , 
Genel bilimsel havanın elverişliliği 5 3.3 3 2.0 3 2.0 11 2.4 

MESLEKÎ FAKTÖRLERİN TOPLAMI 78 52.0 71 47.3 36 24.0 — — 

Sosyal, kültürel hayatın tatminkârlığı 2 1.3 ' 2 1.3 5 3.3 9 2.0 

Çalışma Jjayatmd;? huzur veren insan münasebetleri 5 3.3 5 3.3 2 1.3 12 2.7 

. Cemiyetteki hukuk düzeni v.b. 5 3.3 4 2.7 3 2.0 12 2.7 

Kolay yaşama şartları, her alanda huzur veren 
insan münasebetleri 1 0.7 2 1.3 6 4.0 9 2.0 

Bulunduğu ülkeye alışmış, yerleşmiş olmak ' 5 3.3 4 2.7 4 2.7 13 2.9 

SOSYAL, KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN TOPLAMI 18 12.0 17 11.3 20 13.3 — — 

Şiyasî baskılardan, siyasi huzursuzluklardan uzaklık 3 2.0 1 0.7 4 2.7 8 1.8 

SİYASÎ FAKTÖRLERİN TOPLAMI 3 2.0 1 0.7 4 2.7 — — 

Çocuklarıma iyi bir tahsil kazandırma imkânı 2 1.3 3 2.0 7 4.7 12 2.7 

Yabancı eşle evlilik 5 3.3 2 1.3 4 2.7 11 2.4 

Bulunduğu ülkenin vatandaşlığına geçmiş olmak 5 3.3 2 1.3 — — 7 1.6 

Askerlik mükellefiyeti dolayısıyla ilmi çalışmaların 
aksamaması 7 4.7 2 1.3 2 1.3 11 2.4 

Mecburi hizmet mükellefiyetinden doğabilecek 
sıkıntıların hafifletilmesi, ortadan kalması — — 1 0.7 — — 1 0.2 

ŞAHSİ, AİLEVÎ FAKTÖRLERİN TOPLAMI 19 12.7 10 6.7 13 8.7 — — 

Diğer faktörler — — 1 0.7 6 4.0 7 1.6 

DİĞER FAKTÖRLERİN TOPLAMI — — 1 0.7 6 4.0 — — 

Bilinmeyen 13 8.7 28 18.7 45 30.0 86 19.1 

GENELTOPLAM 150 100.0 150 100.0 . 150 100.0 450 100.0 

Kaynak: Oğuzken, Turhan. Yurt Dışında Çalışan Doktoralı 
Türkİer. s. 152, Tablo. A.20 
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öğrenci iken, geleceği hakkında bu denli umutsuz bir beklenti seviyesi 

içinde olmaları, yurda döndükleri zaman kurumlar inin kendilerini huzur¬ 

lu bir çalışma ortamı içinde görme ihtimalini azaltmış olacağı beklen¬ 
melidir. Çünkü umut seviyesi düşüklüğünün, bu öğrencilerin tavırlarını 
olumsuz yönde etkileyeceği düşünülebilir. Nitekim, yapılan incelemede 
kurum yetkililerinin devamlı eleştirileri şu olmuştur : "Yurda dönen 
bu mezunlar ne aldıkları maaşı ve ne de kendilerine verilen görevleri 

beğenmemektedirler." Bunun iki yönü vardır. Birincisi, araştırma bulgu¬ 

larımıza göre, yurda dönen mezunlar, genellikle kendilerine ilgi gös- 

terilmiyeceği, uygun görevler verilmiyeceği kanısı ile bir psikolojik 

gerilim içindedirler. Diğer yönü ise, kurum yetkililerinin, daha önce¬ 

ki deneyleri sonucu, bu mezunlara görev beğendirmenin güç olduğu tavrı 

içinde olmalarıdır. Bu yüzden ihtisas gücü ile kurumlar adeta bir ça¬ 

tışma halinde görülmektedir. 

Bu durumu başka bir açıdan şu şekilde saptamak 

mümkündür Tablo 5. Tabloda görüldüğü gibi 2000 TL.smdan az aylık 
geliri olacağım ve bunun 2001 - 4000 TL, arasında olması gerektiğini 

düşünenler yüzde 77’dir. Bunun yanında, aylık gelirlerinin 2001-4000 

TL. arasında olacağını düşünenlerin yügde 81'i ise bunun gerektiği ka¬ 
dar yüksek olduğu kanışmdadırlar. Bu verilerden çıkan sonuca göre 

öğrencilerin yurda döndükleri zaman genellikle bekledikleri yaşamı sağ» 

lıyacak gelir diliminin altında kalacaklarını bilmektedirler ve görül¬ 
düğü gibi gerçekçi sınırlar içinde kalan bir umut seviyesi içinde 
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kalmaktadırlar. Fakat 657 sayılı ve buna ilişkin kanunlara göre yurt 
dışından dönen ve istihdam edilen bütün elemanların maaş »eviyelerinin 

2000 TL.sının altında kalacağıda bir gerçektir. 

Mecburi hizmeti olup da yurda dönmek zorunda 

olanlar için, bu nedenle "yurt içi transferler"den başka ümit kalma¬ 

maktadır. Dr. Uysal*a cevap verenlerin hemen yarısı 48.04) mecbu¬ 

ri hizmetle yükümlü oldukları kurumlardan ayrılmışlardır. Ayrılma 

nedenleri şu şekilde gruplandırılabilmektedir. Tablo 6. 

YURDA DÖNDÜKTEN SONRA AYLIK GELİRLERİNİN NE 
Tablo î 5 OLACAĞI VB NE OLMASI GEREKTİĞİ YÖNÜNDEKİ DÜŞÜNCELER 

2000 TL. 
daha az 

ve 2001-

arası 

4000 TL. 4001 TL. ve 
daha fazla TOPLAM 

Ne Olacağı Sayı * Sayı £ Sayı t Sayı 

2000 TL. ve 
daha az 

3 
» 

4 59 77 15 19 77 

2001-4000 
TL. arası 

3 6 36 81 6 13 45 

4301 TL. ve 
daha fazla - - - 2 100 2 

KAYNAK : Şefik UYSAL, Ibid. S.166,.Tablo 112, 1973 
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Yurda Dönenlerin Mecburi Hizmetle Yükümlü 
TABLO: 6 - Oldukları Kurumlardan Ayrılma Nedenleri 

Nedenler Sayı $ 

Maaş, ücret ve ödenek azlığı gibi mal:i nedenler 23 23 

İhtisasa değer verilmemesi, uzmanlığa karşı 
üst makamların olumsuz tavırları, gibi manevi 
nedenler 48 47 

Verimli olunabilecek bir ihtisasa uvgun bir 
iş verilmemesi gibi nedenler 31 30 

TOPLAM 102 100 

KAYNAK : Şefik Uysal, Ibid. S.161c, Tablo 108. 

b 
Mecburi hizmet],eri olduk?, Durumlardan ayrılmalarda, 

ihtisasa değer verilmemesinin üst makamların ihtisasa ve uzmana karşı ol 

olumsuz tavırlarının büyük ölçüde rol oynadığı anlaşılmaktadır. Devletin 

büyük yatırım yaparak yetiştirdiği bu ihtisas elemanlarının "herhangi 

bir memur gibi" görülmesi açı bir gerçektir. Kurumların ihtisas gücüne 

ihtiyaç duymadığı görüşünü kabul etmek mümkün değildir. Kendi yetiştir¬ 

diğimiz ihtisas gücüne karşı bu olumsuz tavrın nedenlerini daha pahalı 
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bir yatırımı gerektiren yabancı uzman hayranlığın da aramak mümkün 

görünmektedir. Bazı yabancı uzmanların bile yararsızlığını belirttiği, 

yabancı uzmanlardan kalkınma ve araştırma faaliyetlerinde etkin bir 

rol beklenmesi hususundaki anlamsız ısrarın, ülkemizin yetiştirdiği 
ihtisas gücüne karşı olumsuz tavrın gelişmesinin en önemli bir nedeni 

gibi görünmektedir. 

Varılan bu sonuçlarla Dr. Oğuzkan'm varmış olduğu 

sonuçlar arasındaki benzerlik bir tesadüf olmasa gerek. Bir yerde mad¬ 

di olanaklar önem kazansa da, iyi yetişmiş bir eleman ülkesinin maddi 

olanaklarını kabullenmekte, fakat meslekî nedenler gerek dışarıya göç 
edenlerde, gerekse ülkeye dönüp "huzursuz" olanlarda en büyük itioi 

faktör olmaktadır. Bu nokta, göçü azaltma ya da geriye çevirme strate¬ 

jisinin hazırlanmasında gözönünde tutulacak önemli bulgulardan biridir. 

Ancak yurt içinde meslekî bakımdan tatmin edici bir 

"transfer" yapma olanağı da sanıldığı kadar kolay değildir; mevzuat 

engeldir. Şöyle ki, Devlet Planlama Teşkilâtı son on yılda 1416 sayılı 
Yasanın yurt dışına gönderilen öğrencilerin, özellikle yüksek öğretime 

öğretim üyesi yetiştirilmesi amacını getirmiştir. (Devlet Planlama Teş¬ 
kilatı, Beş Yıllık Kalkınma Planları, 1963? 1968, 1973). Bunun doğal 
sonucu olarak Milli Eğitim Bakanlığı dönen elemanları özellikle Üniver- 

sitelere, akademilere ve diğer yüksek öğretim kurumlar ma devretmek du¬ 
rumundadır. Çünkü meslekî bakımdan nispeten en büyük tatmin bu kurulu¬ 
lardadır . 
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Buna karşılık bu elemanlarla ilgili olarak son çıkan 

kararname, Devlet Planlama Teşkilâtının Kalkınma planlarına aldığı bu 

amaçla, çelişkiye düşer bir hüküm getirmektedir. Kanun hükmündeki bu 
kararnamenin 224. maddesinin "b" fıkrası bu kanuna tabi kurumlar ara¬ 

sında mecburi hizmetin devrini kolaylaştırmaktadır. Kanunun kapsamla 

ilgili 1, maddesi ise üniversiteleri, iktisadi ve Ticari İlimler Aka¬ 
demilerini, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerini, ... !. 

'.er' ni, Devlet Güzel Sanatlar Akademile¬ 

rini ve Türkiye ve Orta doğu Amme İdaresi Enstitüsünün öğretim üye ve 

yardımcılarım, kapsam dışında bırakmaktadır. Madde 224'e göre Milli 

Eğitim Bakanlığı yetiştirdiği bir ihtisas elemanını, böylece yüksek 

öğretim kurumlarma devredemiyecek anlamı çıkmaktadır. Bu durum, ye¬ 

tiştirilen ihtisas elemanlarının sorunlarına, gereken ilginin gösteril¬ 

memesi bakımından ilginçtir». Bir yandan yüksek öğretim kurumlarına öğ¬ 

retim üyesi yetiştirmek amaoı ile yurt dışına öğrenci gönderirken, öte 

yandan mezunların bu ukurumlarda istihdamları, hukuki açıdan güçleşti* 

rilmiş olunmaktadır. 

Diğer taraftan, bu mevzuat engellemesi de olmasa, 

şu anda üniversitelerin, özellikle O.D.T.Ü. gibi yeni üniversitelerin 
"doymağa" başladığı anlaşılmaktadır. Diğer üniversiteler ise, teorik 
olarak, yeni ideal öğretmen öğrenci orantısı bakımından doyma noktası¬ 

nın her zaman berisinde olsalar bile, kadro, kürsü sistemi, ders verme 

yöntemleri gibi nedenlerle pratikte doyma noktasına varmışlardır. 
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Türk araştırıcılarının yanı sıra, Peter Frank»da 

1970 de yayınlanan araştırmasında ^ benzer sonuçlara varıyor : 

a. Üniversite öğretiminin bozukluğu 
b. Tıp Mesleğinde kriz 

e. Mühendislerin çıkmazı 

d. Yüksek seviyeli işgücünün çok düşük ücretlerle 
çalıştırılması (Under Compensation). 

Türkiye’deki bu "itici” hatalara ek olarak gelişmiş 

ülkelerin bazılarındaki özel istihdam politikalarının da "çekici" et¬ 
kilerini burada hatırlatmakta yarar vardır. Örneğin, Amerika Birleşik 
Devletlerine herhangi bir özel nedenle gitmek için dahi uzun süren vi¬ 

ze formaliteleri yapılırken, hele çalışmak üzere gidecekler için büyük 

duvarlar örülmüşken herhangi bir tıp mensubu, herhangi bir konsolosluk¬ 

tan çok kısa zamanda vize alarak, iş bulacağından emin yola çıkabilmek¬ 
tedir. 

Yukarda açıklamaya çalıştığımız yurt dışına beyin gö¬ 

çünü doğuran etmenlere ek olarak RCD seminer raporunda önem sırasına 

göre belirtilen beyin göçü nedenlerini burada belirtmekte yarar var¬ 
dır.1^ 
JJ : FRANK, Peter Goswyn. Brain Drain From Turkey, 

1970, S,298 - 369 
10/ : RCD Semi nar on Brain Drain held at Teheran Nov, 

15-18. 1970 
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1. Ülkenin gelecekte de mükemmel istihdam olanak¬ 
ları yaratacağına inanılmaması. 

2. Başka bir ülkede daha iyi koşullarda, daha ve¬ 

rimli çalışacağına inanılması, 

3. îhtisas bilgisinin etkinlikle kullanılma şansı 
olmaması, 

4. Büyük şehirlerde çalışma olanağı olmaması 

5. Ülkenin ihtiyaçları ötesinde ileri bir uzmanlık 

derecesine sahip olmak. 

6. Zengin endüstri ülkelerinde maddi refah, yüksek 
ücret, güvenlik ve diğer avantajların bol olması, 

Diğer"ekonomik olmayan" nedenler de şöylece sıralanıyor; 
1. Yaratıcılık aranmaması, • 

2. Saygı duyulacak meslektaşlarla çalışamamak, 

3. Şahsına ve bilgisine saygı duyulmaması, 

4. Araştırma fonlarının kıtlığı, 

5. Profesörlerin büyük yetkiye sahip olmaları ve 

bunu kendi kişisel çıkarları yönünde kullanmaları, 

6. Kuruluşların son derece atıl olması, 
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7. Meslekî izolasyon (literatürü izleyememek, mes¬ 
lektaşlarla tartışamamak, son gelişmeleri görememek vb.) 

8. Bir kariyerden ötekine geçme zorluğu, 

9. Gençlerdeki yeteneklerin çok güç kabul edilmesi, 

10, Gelecek için bir umut olmaması. 

IX. Irk, milliyet ve sınıf (kast) ayrımları yapıl- 

roası (Özellikle Hindistan için), 

12, Bilimsel araştırma için mali koşullar kadar 

psikolojik koşulların da eksik olması, 

13, Az gelişmiş ülkelerde halkın araştırma ve araş¬ 

tırıcıya karşı olumsuz davranışları, 

14, Yabancı uzman ve araştırmacıların yerlilere 

tercih edilmesi, 

15, Araştırma teçhizatı ve iyi donatılmış labra- 

tuvarların olmaması, 

16, Sosyal ve meslekî ilerleme için gerekli koşul¬ 

ların olmaması, 

17, Uygun bilimsel ve entellektüel atmosferin 
bulunmaması, 



- 27 

18. Çocuklar için uygun öğretim olanakları olmaması, 

19. Yabancı ülkede yetişmiş olanların kendi ülke¬ 

lerine uymakta güçlük çekmeleri, 

nin gururu, 

bilir. 

ması, 

20. Bir yabancı ile evli olmak, 

21. Daha büyük ve zengin bir ülkeye intisap etme- 

22. Afekerlik 

23. Kamu istihdam sisteminin katılığı, 

24. Politik nedenler. 

Sonuç olarak bu nedenler şu dört ana grupta toplana- 

1. Uygun bilimsel ve entellektüel atmosferin olma- 

2. Araştırma için iyi teçhizat, para, labratuvar, 

kütüphane olmaması, 

3. 

4. 

Parasal ve sosyal avantajların kıtlığı 

Sosyal refah ve güvenlikten yoksun olmak. 
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x' i 

1 3 BEYİN GÖÇÜNÜN TÜRLERİ 

Beyin gücü olayı aşağıda belirtilen dört türde olmaktadı: 

A- Ar. Gelişmiş lir Ülkeden Gelişmiş Ülkeye Beyin Göçü : 

Az gelişmiş Asya Afrika Lafin Amerika ülkelerinden 
gel i '-mi'* baVı ülkelerine doğru bir beyin akımı söz konusudur İngiltere, 
Almanya, Fransa Trenade Amerika Birle-ik Devletleri ve Avustralya gibi 

gelişmiş ülkeler diğer az gelişmiş ülkelerden yetişmiş elemanları çek¬ 

mektedir . 

7 

Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin beyin akimini 

kazandığı elemanların yıllık ortalamaları şöyledir. 

1956-61 1962 1964 1966 1967 

Yüksek Nitelikli 
eleman 4.868 5-950 7-810 9-534 15-848 

Kaynak : Türkiye Mühendislik Haberleri, Cilt : 17-192/193 Sayı Mart, 
Nisan 1971 

Amerika Birleşik Devletleri dışardan beyin göçü 

çekebilmek için 1960 yılında cazip olanakları içeren bir yase çıkarmış, 
dolayısiyle bu ülkeye beyin akımı hızlanmıştır. A.B,D. gelişmiş Avrupa 

ülke erine oranla araştırma ve geliştirme faaliyetlerini hızlandırdığı 

ve yetiştirdiği eleman sayısı bu ihtiyacı karşılamadığı için dışardan 

beyin gücü talebine gidilmekte ve fazla güçlük çekmeden bu talep karşı¬ 

lanmaktadır . 



- 29 -

Amerika Birleşik Devletleri kendi lehine gerçekleşen 
beyin akımını üç yoldan sağlamaktadır. 

a- Yüksek öğrenimini Amerika Birleşik Devletlerinde 

tamamlayan yabancı öğrencilerden bir kısmı bura¬ 

da kalmayı tercih etmektedirler. 

b- Amerika Birleşik Devletlerinde ya da başka bir 

ülkede öğrenimini tamamladıktan sonra ülkesine 

dönen ve bir süre çalıştıktan sonra yeniden 

Amerika Birleşik Devletlerine göç edenler. 

c- Yüksek öğrenimini kendi ülkesinde tamamladık¬ 

tan sonra Amerika Birlekiş Devletlerine göç 

edenler. 

B- C-elişmiş Bir Ülkeden Daha Çok del işmiş Bir 

Ü1 İçejre Beyin Göçü : 

İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülke¬ 

ler kendilerine göre çekiciliği daha fazla olan Amerika Birleşik Devlet¬ 

leri ve Kanada'ya yetişmiş elemanlarını kaybetmektedirler İngiltere'ye 

öteki az gelişmiş ülkelerden 1961-66 yılları arasında toplam olarak 

18.900 yüksek nitelikte eleman gelmiştir. Buna karşılık bu ülkeden 

Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kanada ve Avustralya'ya yüksek nitelikli 

25*700 kişi göç etmiştir. Bu durumda İngiltere'nin açığı 7.820 yüksek 
nitelikli beyin gücüdür. Burada tercih farkı rol oynamaktadır. 
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C- Gelişmiş ülkeden Az Gelişmiş Ülkeye Beyin Göçü: 

Az gelişmiş ülkeler sanayileşme hamlelerinde kalifiye 

elemanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak kendi ülkelerinde yet'ârli sayıda 

eleman bulunmadığından, oldukça büyük paralar ödemek suretiyle gelişmiş 

ülkelerdeki uzmanları istihdam etmektedirler. Bu beyin göçü türünü geliş¬ 

miş ülkelerin aleyhine yorumlamak doğru değildir. Çünkü bu yolla hem 

kendi istihdam fazlası elemanlarına iş sağlıyabiliyorlar, hem de bu ülke¬ 

leri her bakımdan denetimleri altında tutabiliyorlar. Neticede belli 

süreler sonunda aynı elemanlar tekrar kendi ülkelerine döneceklerinden 

gelişmiş ülkelerin bu tür bir beyin akımından sağlıyacağı fayda uğrıyacağı 

kayıptan daha 

ler pe4 rolden sağladıkları büyük gelir sonucunda Türkiye gibi gelişme 

yolundaki ülkelerden cazip olanaklar sağlamak suretiyle yetişmiş eleman 

çekmektedirleç/ Bu gruba giren ülkeler çok hızlı kalkınmak zorundadırlar. 
Çünkü yegâne güvenceleri ülkelerinden çıkan petrol ve diğer önemli maden¬ 

ler gibi stratejik maddelerdir Bu maddeler günün birinde tükenecek, yada 

gelişmiş ülkeler tarafından bu maddelerin yerine ikame olabilecek maddeler 

bulunabilecektir. Petrol ambargosundan sonra gelişmiş batı ' ' . ülkeleri 

petrolün yerini alacak enerjiyi bulmak için bütün güçleri ile çalışmakta¬ 

dırlar. Bunlar arasında güneş enerjisi ve nükleer enerjiden yararlanma 

üzerinde durulan en önemli hususlardır Belkide yakın gelecekteki buluş¬ 

larla petrol değer kaybedecektir. 

D- Az Gelişmiş Ülkeden Az Gelişmiş Ülkeye Beyin Göçü : 

Libya, Suudi Arabistan, Kuveyt gibi az gelişmiş ülke- 



1-4. BEYİN GÖÇÜ AÇISINDAN GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER 

ARASINDAKİ YAPISAL FARKLILIKLAR : 

Eski çağlardan beri bilim adamı ve yüksek nitelikli 

meslek adamları daima kendi çalışma şartlarına uygun koşulları aramıştır. 

Bu arayışta ülkelerin ekonomik zenginlikleri, bilimsel ve teknolojik 

gelişme düzeyleri ve sosyal yasam düzeyleri önemli rol oynamıştır. 

Yabancı ülkelere bilim adamı ve yüksek nitelikli meslek 

adamı göçü ülkelerin eşit olmayan gelişmesi ve kapitalizmin tarihi geliş¬ 

mesinin sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Bilim adamı ve yüksek nitelikli 

meslek adamı göçü organik bir tütünün parçası olup tıpkı gelişmiş ve 
az gelişmiş ülkeler arasındaki ticaret gibi işlemektedir. Önemli geliş¬ 
meler arasında şunları sayabiliriz : 

4 _ a- Eleman Göçünün Hızlanması 

Geçen yüzyılın büyük kısmı ile içinde bulunduğumuz 

yüzyılın başlarında Avrupanm gelişmiş ülkelerinden, Özellikle Amerika 

kıtasına doğru uzanan genel bir göç hareketine tanık olunmuştur. Bu göç 

hareketinin önde gelen niteliği daha çok alt düzeylerde işgücünü temsil 

eden işçi kitlelerini kapsaması ve genel olarak gelişmiş bir bölgeden 

görece daha az gelişmiş bölgelere doğru uzanmasıydı. Bu kitle göçü 

hareketi, bir yandan geniş kaynaklara sahip, ama nüfusu kit bölgelerin 

ekonomik gelişme için gerek duyduğu işgücünü sağlıyor, öte yandan, 

Avrupa ülkelerinde istihdam fazlası nüfusun baskısını hafifletiyordu. 

Böylece bu göç olayı her iki tarafın da yararına işliyordu. 



Yirminci yüzyılda kaydedilen teknolojik gelişmeler sonun¬ 

da, geniş kitle göçü hareketi eski hızını ve ekonomik önemini kaybetmiş¬ 

tir. Avustralya ve Kanada gibi halen kitle göçüne ihtiyacı olan ülkeler 

bulunmasına rağmen, özellikle son 15-20 yıl içinde göçün sayıdan çok 

kaliteye ve beceri transferine dönüşmeye yüz tuttuğu görülmektedir. Ör¬ 
neğin, kitle göçünün olduğu 1907-23 döneminde Amerika Birleşik Devlet¬ 

lerine göç eden 6,9 milyon kişinin yüzde 2, 6' s:, "meslek adamı, teknik 

eleman ve benzeri" kategorisinde bulunuyordu buna karşılık bu oranın, 

1947-65 döneminde göç eden 2,2 milyon kişi içinde ortalama olarak yüzde 

17'ye çıktığı ve sadece 1965 yılı ele alındığı taktirde ise, yüzde 22'ye 

yükseldiği görülmektedir. 

Dikkate değer husus, ondokuzuncu yüzyıl içinde ve 

yirminci yüzyıl başlarında görülen işçi göçünün gelişmiş ülkelerden 

nispeten az gelişmiş bölgelere doğru olmasına karşılık gittikçe genişlik 
kazandığı görülen yeni seçkin aydınlar göçünün genellikle daha düşük 

ekonomik seviyede bulunan ülkelerden daha zengkı ve daha gelişmiş ülke¬ 

lere doğru yönelmiş olmasıdır. Avrupa ülkeleri bir kısım seçkin bilim ve 

meslek adamlarını Amerika Birleşik Devletlerine kaybetmekte; az gelişmiş 

güney ve güney doğu Asya ülkeleri ile ortadoğu ülkeleri de, bir kısım 

seçkin aydınlarını hem Avrupa, hem Kuzey Ameriks ülkelerine kaybederek 

bu aydınların temsil ettiği fiili yatırım değeri ile potansiyel hizmet 

olanaklarından yoksun kalmaktadırlar. Bu durum beceri ’ transferine yöne¬ 

len temel değişiklik sonucu insangücü ithal eden ülkeler ile ihraç 

eden ülkelerin karşılıklı yararına işlemekten çıkmış bir kâr veya zarar 

hesabı sorununu ortaya koymuştur. 
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4- - b- Eğitim İle Ekonomik Gelişme Arasındaki İlişkiler . 

Bunden evvelki bölümlerde eğitimin insan sermayesi 

teşkiline yarıyan bir yatırım şekli olduğu ve bir ülkenin kalkınmasında 

yüksek nitelikli insangücü sayısının stratejik bir önem taşıdığı görüşü- 

' nün benimsendiğini belirtmiştik. Gerçekten, zamanımızda eğitim ile eko¬ 

nomik kalkınma, arasındaki ilişkileri izleyen ekonomistler, eğitimin 

ekonomik değeri üzerinde ilgi çeken gözlemlerde bulunmuşlardır. 

Bu konuda önde gelen ekonomistlerden Schultz, Ameri¬ 

kan ekonomisinin 1929-57 yılları arasında elde ettiği reel milli gelir 

artışının, 40 milyar dolar tutarındaki yüzde 20 oranındaki kısmının, 

işgücünün eğitim seviyeinin yükselmesi sonucu meydana geldiğini ileri 

sürmüştür. Schultz'a göre, bu durumda, eğitime harcanan meblağın hiç 

birinin tüketime gitmediği, hepsinin yatırım olduğu farzedilse bile, 

eğitim yatırımı sonunda elde edilen hasıla, maddi sermaye yatırımında 

olduğu kadar veya daha fazladır. Eğitim, araştırma faaliyetlerinde, insan 

sermayesi teşkiline yarıyan önemli bir ekonomik kalkınma kaynağını oluş¬ 

turmaktadır il/ 

Diğer taraftan, eğitim ile ekonomik kalkınma ilişki¬ 

lerini bir başka yönden inceleyen Harbison ve Myers; bir ülkenin sahip 

olduğu yönetici, bilim adamı, mühendis, doktor, öğretmen ve bunların 

kalifiye yardımcıları gibi yüksek nitelikli insangücü sayısının, o ülke¬ 

nin kalkınma seviyesini gösteren en önemli ölçütlerden biri olduğunu 

belirtmişlerdir. Harbison ve Myers yüksek nitelikli insangücünün kalkınma 

±/ SCHULTZ, Theodore W. The Economic Value of Education. New York, 
Columtia University press, 1963* 
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sürecindeki hayeti yerini ifade etmek üzere,"stratejik insan sermayesi" 

adını kullanmışlardır. Kalkınmada önemli sorun, stratejik insan sermaye¬ 

sini, kalkınma amaçlarına uygun düşecek sayıda ve kalitede yetiştirmek 

ve rasyonel olarak istihdam etmektir. İster gelişmiş, ister az gelişmiş 
olsun, her ülkede yüksek nitelikli insan kaynakları gelişme olanakları 

sınırlı olduğundan, yüksek nitelikli insangucünden azami verim elde etmek 

üzere önceliklerin isabetle tespit edilmesi kalkınma stratejisinin ağırlı 
noktasını teşkil eder W 

Gelişmiş ülkelerdeki eğitim sisteminin çok ileri bir 

düzeyde olması, buna karşılık,az gelişmiş ülkelerdeki eğitim sisteminin 

bozuk olması beyin göçünü hızlandırmaktadır. Az gelişmiş ülkelerdeki ^ 
' G*0 

endüstriyel faaliyetlerle eğitim arasında bir ilişki yoktur. Üretici 

eğitimden ziyade tüketici, lüks eğitim; yada uygulama sahası bulunmayan 

alanlarda, yurt içinde veya yurt dışında lisans ve lisans üstü eğitim 

yapılmaktadır. Yabancı dilde yapılan eğitim ilk bakışta yararlı gibi , 

gözükse de yurt dışına eleman kaybını hızlandırmaktadır. ü/ 

T> 

12/ HARBISON, Frederk ve MYERS, Charles A. Education. Manpower and 
Economic Grovvth : Strategies of Human Resource Development. 

New york 1964 

ıy Fen lisesi ile başlayıp Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile 
sürdürülerek, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile 

biten dizi buna bir örnektir. 
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4- - C- Bilim ve Teknolojinin İlerlemesi : 

\ 

Tarihi gelişme seyri içinde bilim adamı ve bilimsel 

yayın artışı gibi göstergeleri dikkate alan Price, doyma noktasına 

erişinceye kadar bilim ve teknolojinin büyük bir düzen ve tutarlılık 
14/ 

içinde, üssel bir büyüme eğris.,. izlediğini söylemektedir. —' Yani 

bilimin büyümesi eşit zaman aralıklarıyle, mevcudun iki katına çıkması 

şeklindedir. Ussel büyüme kuralına göre, herhangi bir anda büyüme geniş¬ 

liği, mevcudun büyüklüğüne veya o ana kadar erişilmiş olan büyüklüğe 

bağlıdır. Bilim ne kadar büyükse o kadar lazla büyümekte, ne kadar küçük- 
15/ 

se büyümesi o kadar yavaş olmaktadır. —^ Yapılan gözlemler, bilimin 

büyümesinde iki kata çıkma süresinin, 10 veya 15 yıl gibi kısa bir 

dönem olduğunu göstermektedir. 

Bilimin büyüme seyri hakkında yukarıdaki gözlem, 

bir ülkede belirli bir zamanda mevcut bilim adrmı stoku ile bilimsel 

faaliyet hacminin, o ülkede oilim alanında ilerki gelişmelerin büyük¬ 

lüğünü belirleyen bir faktör olduğunu ortaya koymaktadır, o halde bu \ 
stokun göçle veya başka sebeplerle azalması, o ülkede bilimin büyüme 

genişliğini yalnız belirli bir dönem için etkilemekle kalmaz; ileriki 

gelişmelerin de yavaşlaması tehlikesini doğurabilir. 

(A 

14/ PRİCE, Derek Iı. Little 3ciev ce Biğ Science Columbia University 
Press. N.Y. 

15/ OĞUZHAN, Turhan. Op. Git. S. 2 -6 



- 36 -

Bilimin büyüme seyrine dair bulgular bugün dünyanın bir 

çok bölgesinde ve ülkelerarasmda mevcut teknolojik açık ile bu açıklığın, 

doğurduğu sorunlar konusunda da endişeleri arttırıcı niteliktedir. Tek¬ 

nolojide ilerlemenin temel şartlarından biri bu ilerlemeyi mümkün kılacak 

ve besleyecek bilim adamı ve yüksek nitelikli teknik eleman olduğuna 

göre, buğün bu elemana bol sayıda sahip olan ülkeler ile daha az sayıda n 

sahip olan ülkeler arasındaki teknolojik açık ilerde daha da genişleyecek, 

dünyanın farklı bölgelerinde teknolojik gelişme seviyesi bakımından 

len büyük dengesizlikler, daha da şiddetlenerek sürüp gidecektir. 

Eldeki bilgiler bilim adamı stoku bakımından ülkeler 

arasında büyük farklılıklar bulunduğunu ortaya koymaktadır. Frceman ile 

Young 1962 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği ve toplu olarak Batı Avrupa adı altında İngiltere, 
Almanya, Belçika ve Hollanda'da araştırma ve geliştirmeye ayrılan kaynak¬ 

ları incelemişlerdir. Araştırma ve geliştirmede çalışanların sayısı 

Amerika Birleşik Devletlerinde 1, 2 milyon Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 

Birliğinde 1,0 milyon, Batı Avrupa adı altında toplanan beş ülkede ise 

518.300^1- Amerika Birleşik Devletleri veya Sovyet Sosyalist Cumhuriyet¬ 
leri Birliği ile Batı Avrupa ülkeleri arasındaki fark büyük olmakla bir¬ 

likte Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın az gelişmiş ülkeleri ile anılan 

gelişmiş ülkeler arasındaki fark çok daha büyüktür. Bu çalışmada ele 

alınan üç bölge, dünya, nüfusunun yüzde 20'sinden azını barındırdığı 

halde, dünyanın araştırma ve geliştirme ile ilgili insangücünün muhtemelen 

yüzde 80'inden fazlasına sahip bulunmaktadır. 

16/ FREEMAN, C. ve YOUNG, A. İke Research and Development Effectjjn 
’.Vestern Europe, North America and The Soyiet Union. Paris, DECD, 1965 

17/ FREEMAN ve YOUNG, Op. Cit S. 72, Tablo 3 
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Bilimsel faaliyetlerle uğraşan insan kaynakları yanında 

araştırma -geliştirme faaliyetleri için harcanan paranın miktarı ile 

Gayri safi Milli Hasılaya oranı bakımından da ülkeler arasında geniş 

farklılıklar görülmektedir. 

Türkiye ile karşılaştırma yapabilmek bakımından çeşitli 

ülkelerde araştırma-geliştirme harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla 

içindeki payı ve kişi başına düşen araştırma-geliştirme harcaması miktarı 

her ülkenin kendi para birimiyle ve yıllar itibariyle verilmektedir. 

Tablo 6. Ayrıca Türkiye'de araştırma-geliştirme harcamalarının Yıllara 

göre gelişmesini ve Gayri Safi Milli Hasıla içindeki yerini Tablo 7 de 

görmek mümkündür. 

Bu arada Türkiye araştırma - geliştirme faaliyetleri 

için 1977 yılında 6.466 milyar TL. harcama yapmıştır. Bunun '5. .999 milyar 

92,8) lirası üniversiteler hariç kamu sektörünün, 467 milyon -($ 7,2) 
lirası üniversitelerindir. Yasal statü yönünden araştırma - geliştirme 

harcamalarının dağılımı Tablo 8 de verilmektedir. 

Araştırma - geliştirme harcamalarının bilim dallarına 

göre dağılımı ise şöyledir: Bunlar Tarım (Gıda-Tarım-Ormancılık-Veteriner- 

lik), Mühendislik, Temel Bilimler ve Tıp olmak üzere dört ana bilim 

dalıdır. Tablo 9. 

Dünyanın farklı bölgeleri ve ülkeleri arasında bilim 

stoku ile araştırma - geliştirme faaliyetlerine yapılan harcamalar 

arasındaki büyük dengesizlikler ve bilimin üssel bir büyüme seyri takip 

ettiği şeklindeki gözlem yan yana konulunca, ülkeler arasında önemli ölçü¬ 

de herhangi bir bilim adamı göçü hareketi, mevcut dengesizlikleri daha 
da arttıracak ciddi bir sorun olmaktadır. 

Literatür incelendiği zaman beyin göçü akımının iktisaden 

geri kalmış ülkelerden daha zengin kalkınmış ülkelere doğru 
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•Tablo 6. Çeşitli Ülkelerde A + G harcamalarının GSMH içindeki payı 
ve kişi başına düşen A + G harcaması miktarı her ülkenin kendi para 

birimiyle; ve yıllar itibariyle. 

Ülke Y ı 
AGH / GSMH 

1 1° 
Fert başına 
düşen AGH 

Ülkenin Para 
Birimi 

A.B.D. 1973 2,3 144, 5 ABD. Doları 

Danimarka 1973 1,0 240,4 Danimarka Kronu 

F. Almanya 1973 2,1 310,6 Alman Markı 

Çekoslovakya 1974 4,1 985,3 Koruna 

Fransa 1971 1,8 318,1 Fransız Frangı 

Hindistan 1973 0,4 3,4 Rupee 

İngiltere 1969 2,3 19,6 Sterlin 

İran 1972 0,3 0,7 İran Riyali 
İspanya 1972 0,3 284,6 İspanya Pesetası 
İsrail 1972 1, 2 157,9 İsrail Lirası 

İsveç 1973 1,6 440,5 İsveç Kronu 
İtalya 1972 0,1 12607,0 İtalyan Lirafii 

•înponya 1974 1,9 20450,7 Yen 

Kanada 1973 1,2 63,1 Kanada Doları 

S.S.C.B. 1973 4,4 67, 3 Ruble 

Yugoslavya 1973 0, 8 115,0 Y. Dinarı 

Yunanistan 1969 0,2 51,8 Y. Dirahmisi 

Türkiye 1972 0,3 18,2 Lira 

Türkiye 1977 0, 8 160, 3 Lira 

Kaynak : TBTAK 1977 Araştırma - Geliştirme Harcamaları Raporu; 
"Aralık 1977 . 
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Tabi# 7 i Araştırma + Geliştirme harcamalarının Yıllara göre Gelişmesi v« GSMH içindeki 
yeri ( Cari fiyatlarla ) 

Yıl 

Araştırma - Geliştirme 
Harcamaları 

Cari Fiyatlarla (TL.) 

Gayri Safi Milli 
Hasıla 

Cari Fiyatlarla(TI. ) 

A + G Harcamalarının 

GSMH içindeki payı 
( °/o ) 

A + G Harcamaların¬ 

daki Yıllık artış 
Miktar ( TL.) % 

1964 247.427.842 66.829.268.290 0,37 • - 

1969 434.614.975 li7.463.5O6.8OO 0,36 -

1970 491.995.803 135.610.200.000 0,37 57.380.828 13,2 

1971 554.433.949 182.359.800.000 0,30 62.438.146 12,7 

1972 662.386.892 214.758.600.000 0,31 67.952.943 12,3 

1977 6.466.409.537 814.578.658.500 0,79 - — 

Kaynak i TBTAK s 1977 Araştırma - Geliştirme Harcamaları Raporu; Aralık 1977 
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Tablo 8 . Hukuki Statü Yönünden Araştırma Geliştirme Kaynaklarının 

Dağılımı 

Statü Miktar ( TL. ) % 

Genel Bütçeli Daireler 1.255.385.800 19,4 

Katma Bütçeli Daireler 1.517.407.400 23,5 

İktisadi Devlet Teşekkülleri 2.796.022.900 43,2 

Özel Statülü Kurumlar 430.288 448 6,7 

Üniversiteler 467.304.989 7,2 

TOPLAM 6.466,409*537 100,0 

Kaynak : TBTAK; 1977 Araştırma - Geliştirme Harcamaları Raporu, 
Aralık 1977 

Tablo 9 : 1977 Yılı Toplam Kamu Sektörü (Üniversite Dahil) Araştırma 
- Geliştirme Harcamalarının Bilim Dallarına göre dağılımı 

Bilim Dalı Miktar (11. ) * 

Temel Bilimler 294 .448.680 — 4,6 

Tıp 338.834.652 .- 5,2 

Tarım 1.271.999.498 .- 19,7 

Mühendislik 4.561,126.707 •- 70,5 

TOPLAM 6.466.409.537 .- 100,0 

Kaynak : TBTAK ; 1977 Araştırma Geliştirme Harcamaları Raporu, 

Aralık 1977 . 
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olduğunu görmekteyiz. Bu ülkelerde kişi başına düşecek milli gelire 

dikkat edecek olursak arada büyük farklılıklar olduğu görülür Tablo 10. 

Tablo incelendiğinde söz konusu ülkeler arasında kişi başına düşen 

milli gelirin en az olduğu ülkelerden birininde Türkiye olduğu görülmek¬ 
tedir . 

Tablo 10 : Söz konusu ülkelerde kişi başına düşen milli gelir : 

Ülkeler Kişi Başına Milli Gelir 

( dolar ) 

Kanada 6.123 

A.B.D. 6.236 

İsrail 3-038 

Frar.sa 5-639 

F. Almanya 6.029 

İtalya 2.759 

İngiltere 3.684 

"orveç . 5-928 

Avustralya 6.311 

Yunanistan 2.208 

Türkiye 990 

faynak : U.N. Yearbook of National Accounts Statistcs 1976 Volüme II. 

page 10 - 14 
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Ekonomik gelişmenin bir sonucu olarak gelişmiş ülkelerde 

bilim adamı ve yüksek nitelikli meslek adamlarına ödenen maaş ve ücretler 

eleman kaybeden az gelişmiş ülkelerdeki maaş ve ücretlerin çok üstündedir. 

Aynı ücret farkını işçi kesimine ödenen ücretleri karşılaştırarak görmek 

te olanaklıdır. Yurt dışında en çok ücret alanlar doktorlardır. Doktorları 

mühendisler ve diğer bilim dallarına mensup elemanlar takip etmektedir. 

Tablo 11 Türkiye'deki bilim adamı ve yüksek nitelikli meslek elemanlarının 

maaş ve ücretleri 12 sayılı kanun hükmündeki kararnameye göre hesaplanmak¬ 

tadır. Ülkemizde bu tür elemanları sözleşmeli çalıştırma yoluna gidilmek¬ 
tedir, ancak çoğunluk 657 sayılı personel yasasına ve buna ilişkin 12 

sayılı kanun hükmündeki kararnameye yada zaman zaman çıkarılan kararname¬ 

lere göre istihdam edilmektedir. Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği 

tarafından Eylül 1978 de yayınlanan bir araştırmanın bulgularına 

dayanarak çalışma biçimlerine göre mimar ve mühendislere ödenen aylık 

net gelir ortalamalarını Tablo 12 de görmek mümkündür. 

12/ T.M.M.O.B. Mühendisler Mimarlar Eylül 1978 , sayfa. 90 
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Tabio 11 Eleman Çeken Ülkelerdeki Yüksek Nitelikli Elemanlara Ödenen Maaş ve 
(Ücretler, (dolar) 

Ülkeler 

A. B.D. u 

Ingiltere 

Avustralya 
4/ 

Kanada 

2/ 
3/ 

Yar Doktor 

24 “ 29 

30 - 44 

45 - 59 

28.400 

34 . 800 

28.000 

15.000 

13.600-18.500 

Mühendi s 

10.300 

13.750 

15.650 

12.600 

5.500-14.500 

13.000 

Sosyal 
Bilimci 

8.600 

11.400 

14.500 

5.400-11.500 

Kaynak 3 1/ U.l'T. The Reserve Transfer of Technology, Annex 1, Table 1, 1975 
2/ Committee on Kanpower Resources for Science and Technology 

The Brain Drain 1968. 

Australin Embassy Rages, Prices and Taxes in Australia.., 1973 

4/ Conadian Embassy. Coiada 1973 

Temel 

Bilimci 

8,100 

11.500 

14.300 

11.475 

5.500-14.500 
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*\ Tablo 12 Mimar ve Mühendislerin Çalışma Biçimlerine (Kesimlerine) Göre Aylık 
Net Gelir Ortalamaları ( Tl. ) 

T.H.K.A.B. İnşaat Makine Maden Mimar Ziraat Kimya Elektrik Orman 

Özel kesim ücretli 6.361 6.093 6.782 6.679 4.186 6.143 5.950 8.155 6.250 

Kamu Kesimi 4.293 4.149 4.458 4.642 3.976 4.184 4.031 4.846 4.356 

özel Kesim İşveren) 
Büro - Firma Sahibi - Ortağı 6.790 6.56i 8.031 7.500 6.073 6.250 11.021 8.507 6.250 

Gene] . Ortalama 5.170 5.374 5.808 4.940 4.928 4.270 5.169 6.223 4.391 

Kaynak : TMMOB. Mühendisler Mimarlar, Eylül 1978, Sayfa 90 
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Yurt dışına doktor akımını ör'.emek, aynı zamanda Türki¬ 

ye'de gelişmiş kentlerde toplanmış bulunan doktorları ülkenin geri 

kalmış bölgelerine çekebilmek için Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 2162 

sayılı Tam Süre Çalışma Yaşası çıkarılmıştır. Bu yasanın uygulanması ile 

ilgili olarak 28 Ağustos 1973 tarihinde çıkarılan uygulama yönetmeliğine 
göre doktorlar normal kadro karşılığı maaşları dışında : Meslek tazminatı, 

mahrumiyet ‘tazimatı, nitelik tazminatı, nöbet tazminatı ve acil vak'a 

tazminatı almaktadır. Bu durum karşışmda, yeni mezun bir pratisyen 

hekim, nöbet ve acil vak'a tazminatları dışında; Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi gelişmiş şehirlerde, kadro karşılığı maaşıda dahil, ayda bürüt 
18.500 TL. mahrumiyet bölgesinde ise 65*500 Tt. almaktadır, üç yıllık 

hizmeti olan bir uzman hekimlise gelişmiş şehirlerde, nöbet ve acil vak'a 

tanzminatları dışında, kadro karşılığı maaşı dahil gelişmiş şehirlerde 

ayda bürüt 23-500 TL./ Mahrumiyet bölgelerinde ise 7C.700 TL. maaş almaktadır 

Bu uygulama ülke çapında etkisini kusa zamanda göstermiş 

bulunmaktadır. Sağlık Bakanının 1978 Kasım ayı içinde vermiş olduğu bir 

beyanattan da anlaşıldığına göre, mahrumiyet bölgelerine giden hekim 

sayısında, pratisyen hekimlerde $ 75, uzman hekimlerde % 15 gibi bir 

artış olmuştur. Bu sayının ilerde daha da arter ağı düşünülebilir. Bu 

uygulamanın yurt dışındaki bir kısım doktorları yurda dönmede ve yort 

dışına gitme eğiliminde olanlarımda gitmeme konusunda etkiliyeceği 
.sanılmaktadır. 
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r , ■ 

2- GÖÇ ALAN ÜLKELER 

Ülkelerarası bilim adamı ve yüksek nitelikli meslek 

adamı göçünün genişliği ve başlıca özellikleri hakkında bir fikir vermek 

üzere, bilim adamı, doktor ve mühendisler için çağımızın çekici güçü 

olan Amerika Birleşik Devletlerine göçle ilgili bazı bilgileri gözden 

geçirmek faydalı olacaktır. Ayrıca, bir yandan Amerika Birleşik Devlet¬ 

lerine yüksek seviyede eleman kaybederken, öte yandan, diğer bazı ülkelen 

den bu gibi elemanı çeken ülkeler arasında bulunan İngiltere, ve Kanada 

hakkında da bazı bilgilere yer verilecektir. 3u arada, az gelişmiş 

ülkelerden yüksek seviyede eleman göçü eğilimine dair bazı bilgilerde 

ortaya konmuş olacaktır. 

2-1- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

Amerika Birleşik Devletleri Kongresinin bir komisyonunca 
19/ 

hazırlatılan ve 1967 yılında yayınlanan bir rapora göre, —1 1962 - 66 

yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde, bu ülkeye, sosyal bilimler elemanı 

hariç tutulmak üzere toplam olarak 38.OOO'den fazla bilim adamı, mühendis 

ve tıp doktoru göçmen statüsü ile kabul edilmiştir. Aynı raporun Ek 

B kısmında Kidd tarafından, Latin Amerika ülkeleri ile ilgili olarak, 
göç eden bilim adamı ve yüksek nitelikli meslek adamı başına. 20.000 dolar 

yatırım değeri ileri sürülüyordu. Sadece bakım, idame ve eğitim masraf- 

•larını dikkate alan bu tahmin bile, 1962-66 döneminde Amerika Birleşik 

Devletlerine göçmen olarak kabul edilmiş bulunan 38.000 bilim adamı, 

mühendis ve doktor 760 milyon dolar tutarında bir değeri temsil etmek¬ 

teydi . 

19/ Doç. Dr. OĞUZKAN, Turhan: Yurt Dışında Oalışan Doktoralı lürkler 
İbid s. 7 - 14 

rU.S. House of Representatives, Committee ou Government Operations. The Brain Drain İnto The United’- States of Scientistğ, Engineers, 
and Physicians. Washington D.C. 1967 
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Adı geçen raporda bilim adamı, mühendis ve doktorların 

geldiği bölgeler hakkında da bilgi verilmiştir,. En çok sayıda yüksek 

seviyede eleman, başta Avrupa olmak üzere sırasıyla Asya, Kanada, Latin 

Amerika ve Afrika'dan gelmişti Bölgeler yerine glişmişlik seviyesi 

itibariyle ülkeler dikkate alındığı taktirde, 1962 - 66 döneminde Ameri¬ 

ka Birleşik Devletlerine göçmen olarak kabul edilen bilim adamı, mühen¬ 

dis ve doktorların yıllık dalgalanmalar dikkate alındığında:., yüzde 

54-60'inin gelişmiş ülkelerden, yüzde 40-46'sının da az gelişmiş ülke¬ 

lerden geldiği anlaşılıyor. Daha önce de belirtildiği gibi, dünyanın 

az gelişmiş bölgelerinde genellikle düşük sayılarda bilim adamı, mühen¬ 

dis ve ötoktor yetiştirilebildiği hesaplanırsa, Amerika Birleşik Devlet¬ 

lerine toplam yetenek gölünün yüzde 40 veya daha fazlasının bu bölgeler¬ 
den gelmiş olması, özellikle işaret edilmeye değer bir olaydır. İlgi 
çekici bir hususta bu ülkeye az gelişmiş ülkelerden yüksek seviyede 

eleman göçü oranının zamanla artmasıdır. Nitekin, 1956 yılında Amerika 

Birleşik Devletlerine göçmen olarak kabul edilen bilim adamı, mühendis 

ve doktorların yüzde 33*ü az gelişmiş ülkelerden gelmişti. 

Yüksek seviyede eleman göçünün Amerika Birleşik Devlet¬ 

leri yüksek öğretim kurumlan mezunlarına oranı ise, aynı rapora göre 

1966 mali yılında göçmen olarak kabul edilen bilim adamları, Amerika 

Birleşik Devletlerindeki yüksek öğrenim kurmalarından en az dört yıllık 

derece ile o yıl mezun olan toplamın yaklaşık olarak yüzde 2'sini 

oluşturuyordu; mühendislerde ise bu oran yaklaşık olarak yüzde 10, 

doktorlarda yüzde 26 idi. 
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Melunlarla ilgili diğer bir karşılaştırma da kalitatif 

yenden yapılmaktadır. 1964 mali yılı için verile.: raporlara göre, Amerika 

Birleşik Devletlerine göçmen olarak kabul edilenler inçinde doktora ve 

yüksek lisans (master) derecesine sah._p olanların oranı, bu ülkenin kendi 

yetiştirdiği mezunlar arasındaki orana kıyasla dha yüksektir. Bundan 

başka göç eden bilim adamı ve mühendislerin, Amerika Birleşik Devletleri 

mezunlarına kıyasla, daha büyük oranda, araştırma ve geliştirme işlerinde 

çalıştıkları görülüyor. Gerçekten, Amerika Birleşik Devletleri mezunu — 

bilim adamlarının yüzde 35 inin ve mühendislerin yüzde 27'sinin araştırma 

ve geliştirme işlerinde çalışmalarına karşılık, göç edenler arasında bu 
oranlar, bilim adamlarında yüzde 50'nrn üzerinde ve mühendislerde de 

yüzde 41 dir. 

i 

Amerika Birleşik Devletlerine başka ülkelerden yüksek 

seviyede eleman göçünün dikkati çeken önemli bir yünü des yıllık bazı 

dalgalanmalara ramğmen, gör sayısında r-rnel olarak artış kaydedilmesidir. 

1956-61 yılları arasında bu ülkeye doktular hariç., yılda ortalama 4.868 
21/ 

bilim adamı ve mühendis kabul edilmiş .. 1962-66 döneminde ise, bu 

iki kategoride yıllık göç ortalaması 5 360•a çıkmıştı. Son yıllarda artış 

daha da hırlanmış durumdadır. 1962 imli yılır da göçmen olarak kabul edil- . 

miş bulunan bilim adamı, mühendis ve doktorların sayısı 5-956 iken , 1964 

yılında 7-810'a 1966 yılında 9.534'e yükselmiştir. 1967 yılında ise ulusal 
kotalar sistemini kaldıran ve meslek, sanat ve bilimlerde üstün yetenek 

sahiplerine yılda 17-000 kişilik kontany n tanıyan 1965 tarihli yeni Göç 

Kanununun tam olarak etkisini göstermesi sonucunda, Amerika Birleşik 

Devletlerine göçmen statüsü ile kabul edilen bilim adamı, mühendis ve 
22/ 

doktor sayısı, büyük artış kaydederek 15.848'e çıkmıştır. 

21/ FREEMAN, C. ve YOLNG A. dire Research and D^vglopment Effort in 
Western Europe, North America, and The Soviet Union Paris, OECD, 1965 

22/ National Science Foundation. Şm^n+İRts ^nd Physicians 
From Abraad; Fıscal Years 1966 ana 150/ .vaanangu. n D C. The 
Fonundatıon, 1969, P. 4, Tabie i 1 



1965 tarihli göç yasasının Amerika Birleşik Devletlerine 

yiiksek sayılarda bilim adamı ve yüksek nitelikli meslek adamı göçünü-.- 

hızlandırıcı bir rol oynadığı şüphesizdir.O^zamanın Dışişleri Bakanı 

Dean Rusk Senato alt-komisyonunda yasayı şu sözlerle savunmuştu: 

"Bugünkü koşullarda ülkemiz, başka ülkelerden . H 
. ye 

yüksek zeka/yetenek sahibi göçmenleri çekebilmek için 

müstesna bir olanağa sahiptir. Eğer iyi yönetilirlerse 

göç, ulusal kaynaklarımızın en büyüklerinden, biri son 

derece değerli bir fikir ve beceri kaynağı olabilir. 

(U.S. Department of state Bulletin, Sayı 44, Mart 1965 

S. 387'e sfcen .)» 

Söz konusu göç yasası, Amerika Birleşik Devletleri 

ekonomisinin, bilim adamları ile yüksek nitelikli meslek adamlarına 

karşı artan talebi yansıtmaktadır. 

Göç Yasasının Amerika Birleşik Devletleri Meclislerin¬ 

de kabul edilmesinden sonraki yıllarda Amerika Birleşik Devletlerine 

göç hareketi büyük ölçüde artmış bululmak tadır. Bu göçle ilgili olarak, 

Birleşmiş Milletler tarafından 1975 yılında Cenevre'de Ticaret ve Kal¬ 

kınma (frade and Deyelopment) konulu bir konferonsta ortaya atılan bul¬ 

gular bu hızlı artışı doğrulamaktadır. Bu konferans sonunda hazırlanan bir 

rapora göre 1961-1970 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerine, 
kalkınmakta 

/olan ülkelerden, 39-071 bilim adamı ve mühendis ve 14.545 doktor olmak 
r- -* 

üzere toplam 53-616 yüksek seviyede eleman göç etmiş bulunmaktadır. ■— 
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Aynı rapora göre, yalnız 1970 yılında, Amerika Birleşik 

Devletlerine kalkınmakta olan ülkelerden toplam 11.236 yüksek seviyede 

eleman göç etmiş olup bu göç sonucunda Amerika Birleşik Devletlerinin 

sağladığı net gelir 3.6 milyon dolardır, (Tablo 13.) 

Söz konusu raporun bir başka bölümünde yine 1970 yılın¬ 

da Amerika Birleşik Devletlerine en çok yüksek seviyede eleman, Türkiye’¬ 

nin de dahil olduğu kalkınmakta olan Asya ülkelerinden göç etmektedir. 

Tablo 14. Başka bir deyişle, yüksek seviyede eleman göçü sonucunda 

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin sağladığı net kazancın büyük 

bir kısmını Asya ülkelerinden göç eden yüksek seviyedeki ememanların 

gayretleri oluşturmaktadır. 

Buraya kadar Amerika Birleşik Devletlerine göçmen 

statüsü ile kabul edilmiş bulunan veya önümüzdeki yıllarda bu statü ile 

kabul edileceği tahmin olunan elemanı söz konusu ettik. Halbuki göçmen 

statüsü dışında, geçici ikamet izniyle Amerika Birleşik Devletlerinde 

çalışmak mümkündür. Geçici ikamet statüsü içine, üstün yetenek sahibi 

kimseler, Amerika Birleşik Devletlerinde sağlanması mümkün olmıyan 

hizmetleri yapanlar sanayide staj gören mimseler, ziyaretçiler ve öğren¬ 

ciler girmektedir. Öğrencileri bir yana bırakırsak, yalnız 1964 yınında 
6.100 bilim adamı ve mühendis (bu rakama tıp doktorları dahil değildir.) 

Amerika Birleşik Devletlerinde geçici ikamet izni ile bulunuyordu. Ayrıca 

bu ülkede öğrenci statüsü ile tam gün görevli olarak çeşitli işlerde 

çalışan yabancılardan geniş bir grubun bulunduğu da bilinmektedir. Bazısı 

öğrenim sonrası staj yapan bu grubun bir kısmı, statülerini değiştirmek 



- 51 -

Tablo 13 : 1970 Yılında Kalkınmakta Olan Ülkelerden Yüksek Seviyede 
Eleman Göçü Sonucunda Amerika Birleşik Devletlerinin 
Net Kazancı ( & 1000 ) 

Meslek Grupları Göçmen 
Sayısı 

Bir göçmenden 
Sağlam brüt 
Kazanç 

Bir göçmen 
için uygranılan 
maddi kayıp 

Bir göçmen- Toplam 
den sağlanan Net 
net kazanç Kazanç 

u.' osyal Bilimciler 
İt 

i 471 253 23 230 108,330 

Tabii Biliıaciler 2.154 258 23 235 506ol90 

I. Mühendisler 6.400 297 44 253 lo 619c 200 

Doktorlar 2.211 690 44 646 1.428.306 

TOPLAM 11*236 1.498 134 1.384 3.662c026 

_„aynak : United Nations, Unctad Secretariet Repori 1975» TD/B/AC. ll/25/Rev. 1 
Table 2, P. 2 
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Tablo 14 î 1970 Yılında Kalkınmakta olan Bölgelerden Amerika Birleşik Devletlerine 
Göç Eden Yüksek Vasıflı Elemanların Mesleklere ve Terkedilen Bölgelere 
Göre Dağılımı î 

Bölgeler 
Sosyal 

Bilimciler. ^ 

 ■ ■       

Tabii 
Eilimciler Mühendisler Doktorlar Toplam 

Asya 86 3Ş8 1.335 1.092 2.901 

Afrika 11 :‘ 76 166 121 374 

L.Amerika 12 42 118 214 387 

TOPLAM 109 506 1.619 1.427 3.662 

Kaynak i United Nations, Unctad Secreteriet Report, 1975 TD/İ3/AC. ll/25/rev. 1, 

P. 3, Table 3 . 
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\ 

suretiyle, Amerika Birleşik Devletlerinde yerleşmek olanağı aramaktadır. 

Nitekin, 1967-68 öğrenim yılında Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan 
110.315 yabancı öğrenciden yüzde 14'ü veya 15.000’den fazlası, kendi 

ülkelerine dönmek niyeti taşımıyorlardı. “-'fDörmrrıo rayeti yerine, gerçek 
te dönmeme durumu dikkate alınırsa, yabancı öğrenciler arasında kendi 

ülkelerine dönmeyenlerin oranının yüzde 8,3 olduğu görülmektedir, öğren- ') 
çilerle birlikte, geçici ikamet izni ile Amerika Birleşik Devletlerinde 

kalan diğer gruplar toplu olarak dikkate alındığı taktirde, bunlar ara¬ 

sında göç oranının 1962-66 yılları arasındaki ortalamacı yüzde 5»7 dir.^* 

1969 yılında Ulusal Bilim Kurumu (National Science 

Foundation) tarafından yayınlanan bir laporda geçici ikamet statüsü ile 

göçmen statüsü arasındaki ilişkiyi bir başka yönden aydınlatan bilgiler 
bu 

bulunmaktadır. Verilen bilgiye göre,/ülkeye 1967 yılında göçmen statüsü 
ile kabul edilmiş bulunan bilim adamı ve mühendislerin yüzde 41'i, dok¬ 

torların ise yüzde 25'i daha önce bu ülkede geçici ikamet izni ile bu¬ 

lunuyorlardı . Göçmen statüsüne geçmeden önce söz konusu yabancı bilim 

adamı ve mühendislerin yüzde 75'i öğrenci, doktor]arın ise yüzde 50'si 
25/ 

ziyaretçi statüsü durumundaydı. - J 

2 3/ Institute of International Enucatirn. Open Doors 1968. Nevvyork, 
1968, S. 3-5 " “ ~ 

24/ House of Representatives, Committee on Government Operations. 
Op. Cit. S. 93 • 

25/ National Science Foundation. Op. Cit. S 21-24 
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Görülüyor ki, Amerika Birleşik Devletleri, göçmen sta-- 

tüsü ile kabul ettiği yüksek seviyede eleman yanında, bir kısmı ilerde 

bu ülkeye devamlı olarak yerleşmek niyeti taşıyan geniş bir kitleyi de 

geçici ikamet statüsü ile istihdam etmekte ve barındırmaktadır. 

2-2- İNGİLTERE 

İngiltere, genellikle Amerika Birleşik Devletleri ile 
Kanada'ya bilim adamı kaybetmekte buna karşılık daha çok İngiliz Ulualaf 

Topluluğuna dahil ülkeler ile diğer bazı az gelişmiş ülkelerden bilim 

ve yüksek nitelikli meslek adamı çekmektedir. 1967 yılında yayınlanan 

resmi raporda, İngiltere ile ilgili olarak ülkelerarası bilim adamı, 
mühendis ve teknik eleman göçü hakkında bilgi verilmektedir. Rapor¬ 

da belirtildiğine göre, 1961-66 yılları, arasındaki altı yıllık dönemde 
teknik 

Ingiltere’den toplam olarak 26.720 bilim adamı, mühendis ve/eleman göç 
etmiş; buna karşılık, bu ülkeye başka ülkelerden 18.900 bilim adamı, 
mühendis ve teknik eleman göçle belmiştir. Bu akış içinde İngiltere'nin 
1961-66 döneminde göçten doğan kaybı, 7-820 bilim adamı, mühendis ve 
teknik elemandır. 

\ 
\ 

Dikkati çeken bir husus, 1961-66 yılları arasındaki 

dönemde İngiltere'den başka ülkeye bilim adamı, mühendis ve teknik eleman 

göçünün her yıl sayıca artarak hızla yükselmesidir. 1961 yılında bu 

kategorilerde göç eden 3-220 eleman sayısı, 1966 yılında hemen hemen 

iki katına yaklaşarak 6.215'e çıkmıştır. Buna karşılık aynı dönemde 

?6/ U.K. Committee on Manpower Resources for Science and Technoloğy. 
The Brain Drain : Report of The VVorking Group on Migration London, 
Her Majesty's Statıonary Officre, 1967 



başka ülkelerden İngiltere’ye göç eden bilim adamı, mühendis ve taknik 
eleman sayısında dikkati çeken artışlar kaydedilmemiştir. 1961-66 döne¬ 
mindeki eğitim ölçü olarak alınırsa, bilim adamı, mühendis ve teknik 

eleman kategorisinde göç mekanizması, gittikçe daha büyük ölçüde İngil¬ 
tere aleyhine işlemektedir. 

sağlık servisi (National Health Service) hizmetindeki doktarların dörtte 

birinin yabancı olduğu görülmektedir. Söz konusu 10.000'i.aşkın yabancı 

doktorun en azından üçte ikisi Hindistan, Pakistan gibi az gelişmiş 

ülkelerdendi. Yabancı doktorların eğitim yatırımı açısından İngiltere'ye 
sağladığı kâr toplam olarak 150 milyon sterlin civarında olup, bunun 
100 milyonu geri kalmış ülkelerin İngiltere sağlık hizmetlerine katkısı 

İngiltere’de göç mevzuatında 1958 yılında yapılan son 

değişiklikler, bu ülkenin de, Amerika Birleşik Devletleri gibi, başka 

ülkelerden gelen yüksek seviyede elemanın İngilterede kalmasını kolay- 

değişikliklerle, göçmen kabülünde müracaat sırası usulü kaldırılıp 

İngiltere'nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına en uygun bilim adamlarına 
öncelik verilmesi esası kabul edilmiştir. Ayrıca, öğrenimini İngiltere’de 

27/ GISH, Osear. The Royal Commission and The İmmigrant Doctor. The 
Lancet. june 29, 1968. P. 1.423 - 1424 

28/ HANSARD, Mjnistry of Labour Gazette, April 26, 1968 p.299 

\ 
Tıp doktorları ile ilgili 1967 yılında İngiltere ulusal 

laştırmak amacına yöneldiğini göstermektedir. —-1 Mevzuatta yapılan 
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tamamlayan yabancı öğrenciler İngiltere'de kalabileceklerdir. İngiltere* 
de 1966-67 öğrenim yılında, dörtte üçü az gelişmiş ülkelerden olmak 

üzere 75.000 yabancı öğrenci vardı, yapılan tahminlere göre, mevzuattaki 

değişiklikler sonucu İngiltere, ülkelerarası.göç hareketinde özellikle 
önem verdiği anlaşılan tıp alanında, 6 adet yeni tıp fakültesinden elde 

edebileceği mezun sayısına eşit 550 adet yabancı doktoru, hiç bir yatırım 

karşılığı olmaksızın, mevcut doktor stokuna her yıl ilâve etmiş olacaktı 

29/ 

r. 

2-3- KANADA 

.. 

Ülkelerarası bilim adamı ve yüksek nitelikli meslek 

adamı göçü hareketinde Kanada'nm özelliği, hem bu gibi elemanı çeken, 

hem kaybeden bir ülke olması yanında nihai olarak Amerika Birleşik 

Devletlerine göç etmeye niyetli olan çeşitli ülkelerden bir kısım eleman 

için bir "uğrak ülke" olmasıdır. Nitekim 1962-64 yıllarını kapsayan üç 

yıllık dönemde Kanada*dan Amerika Birleşik Devletlerine göç eden, yak¬ 

laşık 3*500 bilim adamı ve mühendisten ancak yarısının Kanada da doğmuş 

bulundukları saptanmıştır. Almanya ve İngiltere gibi başka‘'ülkeler da. 

Amerika Birleşik Devletlerine göç eden yüksek seviyede eleman için uğrak 

ülke olmakla birlikte başka hiçbir ülkede bu vasit, Kanadada olduğu 

kadar açık değildir 

29/ GİSH, Oscar. "Commonvvealth Medical Migrants The Lancet. September 
7, 1968.; P. 566 -5 87 ’ 

30/ National Science Foundation. Op. Cit. P. 8, 1967, 

31/ National Science Fonundutıon. Op Cit F. 14-20. 1969 



Kanada gerek gelişmiş ge-/az "gelişmiş ülkelerden bilim 
adamı ve yüksek nitelikli meslek adamı çekmektedir. Bu konuda Kanada'nm 

güttüğü politika, herhangi bir ulusal kota, uygulamaksızın, ülke yahut 

milliyet farkı gözetmeksizin eğitim seviyesi ve beceriye önem vermekte¬ 

dir. 1962 yılında kabul edilen yeni göç kanunu, bu politikayı esas kabul 
32/ 

etmiştir. —1 

Kanada yüksek seviyede eleman göçüne açık olduğu gibi, 

daha alt seviyelerde beceriyi temsil eden kitle göçüne de halâ açık bir¬ 

kaç ülkeden biridir. 1946-1965 döneminde meslek adamı, teknik eleman ve 
■■ 

benzeri kategorisinde bulunanların toplam göç edenler sayısına olan 

ortalama oranı yüzde 11 olduğu halde bu oran 1965'te yüzde 22'ye geçmiş- 
tir. 33/ 

Kanada, ülkelerarası bilim adamı ve yüksek nitelikli 

insan göçü hareketinde net kazancı olan bir ülkedir. Kanada Ekonomik 

Konseyi tarafından verilen bilgiye göre, 1950-63 döneminde başka ülke¬ 

lerden Kanada'ya yılda ortalama 7.790 yüksek nitelikli meslek adamı göç 

tmiş; aynı dönemde, yılda ortalama olarak 4.68] yüksek nitelikli meslek 

adamı Kanada’yı terkederek Amerika Birleşik Devletlerine gitmiştir 

3una göre, 1950-63 döneminde Kanada'nm net kazancı, yılda 3.109'dur. 

Kanada lehine bu net farkın az kısmının İngiltere ve diğer bazı ülkelere 
gittiği düşünülse bile, halen Kanada'nm ülkelerarası yüksek nitelikli 

i ısangücü göçü hareketinden yararlanan bir ülke olduğu bir gerçektir. 

yi/ WİLS0N, james A. The Depletion of National Resources of Human 
Talent in lehe United Kingdom. A Special Aspect of Migration to 
North America, 1952 - 1964 , 1964 

yy/ /AL ER. Adams The Brain "rain, Modern Migration.t New York, 1968 
P* 33 

34/ JOHNSON, Harry G. The Economics of The Brain Drain; The Canadian 
Case. I965 P. 3Öö - 309 
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Yukarda da açıklandığı üzere üstün nitelikli bilim 

adamı ve meslek adamı göçü başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 

Kanada, İngiltere, Almanya gibi batının gelişmiş ülkelerine olmaktadır. 
Bu ülkeler iktisadi kalkınmalarını tamamlamışlar; bilim ve teknolojide 

çok ileri bir düzeye ulaşmışlardır. Sosyal refah ve sosyal yaşantı en 

üst düzeydedir. Her türlü bilimsel faaliyet bu ülkelerde mevcuttur. 

Amerika Birleşik Devletleri bu ülkeler arasında her bakımdan daha ileri 

bir durumdadır. Onların bu ortak özelliklerinden dolayı az gelişmiş 

ülkelerin bilim adamları ve yüksek nitelikli meslek adamları bu ülkelere 

göç etmektedirler. 
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3- -BEYİN GÖÇÜ ve TÜRKİYE 

Dünya ölçüsündeki yüksek seviyede eleman akışında 

Türkiye'nin durumu nedir? Türkiye, bu akıştan etkilenen bir ülkemidir? 

Etkileniyorsa ne yönde ve ne ölçüde etkilenmektedir? 

Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri ile başka 

ülkelere yüksek seviyede eleman göçü ile ilgili mevcut bazı bilgiler, 

ülkemizin de bu göç hareketinin etki alanı içinde bulunduğunu göstermekte* 

dir. Göç konusunda Türkiye hakkmdaki bilgi sadece ülkemizden başka 

ülkelere olan göçü kapsamaktadır. 

3-1- GÖÇ OLAYINDA TÜRKİYE'NİN DURUMU 

Beyin göçü olayında Türkiye başka ülkelere yüksek sevi- j 
I 

yede eleman kaybeden bir ülke olarak adı çok sık duyulmaktadır. Yunanis¬ 

tan, Iran ve bazı Asya ülkeleri ile birlikte Türkiye, az gelişmiş ülke¬ 

ler içinde başka ülkelere net olarak geniş ölçüde bilim adamı, doktor ve 

mühendis kaybetmektedir. Endişe verebilecek bir tahmin, bir CENTO raporun¬ 

da yer alan ve Türkiye'nin de dahil bulunduğu CENTO ülkelerinden yabancı 

ilkelerde öğrenim gören bilim adamlarının yüzde 50'sinin ya kendi ülke¬ 

lerine hiç dönmediklerini veya döndükten sonra yeniden yabancı ülkelere 

göç ettikleri şekildeki ifadedir.i^işrAncalş bu-tahminin dayanağı gös¬ 
terilmediği gibi ifade edilen oranın, Türkiye'ye aynen uygulanıp uygu¬ 

lamayacağı hususu da belirtilmemiştir. 

)5/ THOMAS, Brindley. The International Circulatınon of Human Capital. 
Minerra CENTO Science Sur.vey Mission The Report of the CENTO 

Science Survey Missıon ; Iranr Pakistan, lurkeyi Pebruary 7, 1963, 
Ankara. 
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Türkiye'den yüksek seviyede eleman göçü ile ilgili 

olarak en güvenilir bilgi kaynaklarından biri, Amerikan makamları tarafın¬ 

dan tutulan istatistiklerdir. Ancak bu bilgilerin sadece Amerika Birleşik 

Devletlerine ilişkin olduğunu ve genellikle göçmen statüsü ile kabul 

edilenleri kapsadığını; oysa Türkiye'den başka ülkelere de yüksek seviye¬ 

de eleman göçü bulunduğunu ve göç edenlerin, Amerika Birleşik Devletleri 

dahil, gittikleri ülkelerde göçmen statüsünden başka statüler altında da 

kalabildiklerini gözden uzak tutmamak gerekir. Yukarda söylenenler ışığın¬ 

da, Türkiye'den Amerika Birleşik Devletlerine bilim adamı ve yüksek vasıflj 

meslek adamı göçünün genişliğine dair bazı bilgileri kısaca gözden geçir¬ 
mekte fayda vardır. 

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığına bağlı 

Göçmen Dairesi (Immıgration and Naturalization Service) tarafından, bu 
ülkeye başka ülkelerden bilim adamı, - mühendis ve doktor göçünün 

t 

inceleyen ve daha önce açılan Kongre Komisyonunun isteği üzerine hazır¬ 

lanan istatistiklerden, Türkiye'ye ait aşağıdaki tablo çıkarılmıştır. 

Tablo 15_.Bu tablodaki rakamlar, göç etmeden önce ikamet edilen en son 

ülke esasına göredir. Tabloda bilim adamı için verilen rakamlar,    

matematik, fen ve sosyal bilimler alanlarında çalışanları kapsamaktadır. 

Tabloda da görüldüğü gibi, 1962-66 yılları arasındaki 

beş yıllık dönemde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den toplara ©lerak 

S12 bilim adamı, mühendis ve doktoru göçmen olarak kabul etmiştir. Beş 

millik dönemde en çok sayıda göç eden grup mühendisler olup bunu yakın¬ 

dan doktorlar ve bir hayli uzaktan bilim adamları izlemektedir. Bununla 

birlikte, 1965 ve 1966 yıllarında göçmen ka^ul edilen doktor sayısının 
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Tablo 15 s İkamet Edilen en Son Ülkeye Göre Türkiye’dalA.B.D.'ne Göçmen Olarak Kabul 
edilen Bilim .'Adamı> Mühendis ve Doktor Saj^ısı ( 1962 - 1966 ) Vy^ ^ ^3 ü* V 

Meslek Grupları Toplam! 
1962 -j 1966 1962 1963 1964 1965 1966 

Bilim Adımı 
J 

48 6 11 11 7 13 

Mühendis 256 . 36 116 31 28 45 

Doktor 208 
İ 

31 55 29 36 57 

TOPLA M 512 73 182 171 71 115 

aynalı t U.S., Eouse of Representatives, Coromittee on Government Operations. The Brain 
Drain Into The United States of Scientists, Engineers and P^ysicia^s. 196? P» 17-90 



mühendislerden fazla olduğu görülmektedir. Tablo için, kullanılan 

kaynakta gösterilen, ancak tabloya dahil edilmeyen 1956 yılı rakamlarına 

göre, Türkiye'den Amerika birleşik Devletlerine göçmen olarak kabul 

edilen yukardaki katagorilerdeki toplam sayı, 1962-66 dönemindeki ayı¬ 

ların bir hayli altında olup 25 idi, bu toplamın 2'si bilim adamı, 19*u 

mühendis ve 4'ü doktordur. 

Ulusal Bilim Kurumu tarafından yayınlanan bir raporda, 

1967 yılında Türkiye'den Amerika Birleşik Devletlerine göçmen olarak 

13 bilim adamı, 71 mühendis ve 111 doktor kabul edilmiştir. Bu rakamlar 

doktor göçünün önde gitme eğilimini teyit ettiği gibi, anılan üç kategori 

de toplam göç hacminin, 195 sayıfcı ile 1967 yılı için en yüksek seviyeye 

çıktığını göstermektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerine kabul edilen göçmenlerin 

toplamı içinde Türkiye'nin yeri ile ilgili olarak, 1962-64 yılları 

arasındaki üç yıllık dönemde bu ülkeye toplam göçün. . yüzde 1,4'ünü 

ürkiye'nin sağladığı hesaplanmıştır. 

Türkiye'den Amerika Birleşik Devletlerine göçmen olarak 

abul edilen fiziki ve tabii bilimler alanlarındaki bilim adamlarının 

"962 yılında bu alanlarda Türkiye'deki mezunların yaklaşık olarak yüzde 
sini oluşturduğu görülmektedir, bu oran, mühendislerde ve doktorlarda 

claşık olarak yüzde 3'tür. Görülüyorki mühendis ve doktarlara oranla 

’kiye'den Amerika Birleşik Devletlerine daha az sayılarda göç eden 
•ji.1 im adamları, mezunlara oranla öteki iki gruptan daha yüksek bir kaybı 

nsil etmektedir. 

OECD Committee for Scientific and Technical Personnel International 
Movement of Scientific and Technical Personnel. Revjew of National 
Science Policy paris. 1968 
■»■*■■■ > mmyuutm ■■ m 
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Burada söz konusu edilen insangücü kategorilerinde 

Türkiye’den Amerika Birleşik Devletlerine yıllık göçmen akımı yanında, 

acaba belirli bir yılda birikmiş göçmen sayısı nedir? Amerika Birleşik 

Devletleri Ulusal Bilim Kurumu, yalnız bilim adamları ile irigili olarak 

Silim Adamı ve Teknik Personel Ulusal Kayıt Sistemi (National Register 
of Scientifdc and Techâical Personnel) çerçevesinde verilen bilgilere 

göre 1966 yılında, sosyal bilimler de dahil olduğu halde, bilim alanların- 
da, yabancı bir ülkede doğmuş olup orta öğrenimini Türkiye'de yapmış 

bilim adamlarının sayısı 110 idi. Bunların 56'sı doktora derecesine 

sahipti. Erkeklerin sayısı 91, kadınlarınki ise 19'du. 'Toplam 110 bilim 

adamından 48'i Amerika Birleşik Devletleri uyruğunda ve 3 taneside bu 
. 

ülke uyruğuna geçmek üzere baş vurmuş bulunuyordu. Bilim alanları iti¬ 

bariyle en çok elemanın bulunduğu üç alan, sırasiyle 26 kişi ile kimya, 

25 kişi ile fizik, 15 kişi ile biyoloji idi. Dikkate değer bir husus, 

zik alanındaki 25 kişiden 21'inin doktoralı olmasıydı, bunu 7 doktoralı 

bilim adamı ile kimya takip ediyor, ve yersel bilimler (Earth Sciences) 
37/ 

ile psikoloji de 6'şar doktoralı bilim adamı bulunuyordu. 

Türkiye'den Amerika Birleşik Devletlerine bilim adamı 

e yüksek vasıflı meslek adamı göçü konusunda yukarıda açıklanan rakamla- 

n, tamamen Amerika Birleşi Devletlerine göçmen statüsü ile kabul 

iilenlere ait olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bundan önce açıklandığı 

-ibi, çeşitli tipte geçici ikamet izniyle Amerika Birleşik Devletlerinde 

-212 Türk uyruklu öğrenci vardı Bunlardan bazısının çalışma haya- 

' -na girmiş olduğu tahmin edilebilir. Ayrıca, aynı yılda bu ülkede, tıp 

lil olmak üzere çeşitli uzmanlık alanlarını temsil eden Türk uyruklu 

öğretim üyesi ve araştırmacı, geçici ikamet statüsü ile bulunuyordu. 

7 DĞUZKAN, Turhan, Yurt Dışında Çalışan Doktoralı Türkler. Türkiye'den 
Başka Ülkelere Yüksek Seviyede Eleman Göçü Üzerine Bir Araştırma 
1970. Ankara. 

7 Institute of International Eo'ducation. Open Doorş, 1968, New York 
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Ankara Hıf/.ıssıhha okulu ile ';}ohn Hopkins Üniversitesi, 

Hijıyen ve Halk Sağlığı Fakültesi, Uluslararası Sağlık Bölümünün ortaklaşa 

yapmış oldukları bir araştırmaya göçe, 1962-63 yılında mecvut 12.275 

Türk Doktordan, yüzde 18*ini oluşturan 2.248'i yurt dışında çalışıyordu 
Bu tarihde en çok Türk Doktoru 832 adet ile Batı Almanya’da bulunuyor, 

iS 
bunu 607 ile Amerika Birleşik Devletleri izliyordu, geriye kalan doktor¬ 

ların büyük bir kısmı İngiltere, Fransa, İsviçre ve İskandinav ülke- 
lerindeydi. Araştırma, saptanan bir örnekleme dayalı olarak uygulanan 

anketten elde edilen bilgilere dayanmaktadır. "Türk Sağlık Personeli 

Araştırması" adını taşıyan bu araştırmadaki tespitler esas alınarak 

Fergusan ve Dirican, 1965 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde çalışan 
39/ 

"■‘Tk Doktorlarının özelliklerini incelemişlerdir. —' ayrıca Dirican, 

"Türk Hekimlerinin Düşünüş ve Davranışları ve Toplum Sağlığına Etkileri" 

~Ilı ve 1967 tarihli araştırmasında konuya yeniden değinmiştir. ^ 

Doktorlarla ilgili olarak prof. Okyar, Hacettepe 

■ iversitesi ile Ankara ve İstanbul Üniversiteleri Tıp Fakülteleri 

'etkilileri ve Sağlık Bakanlığı müsteşarı ile görüşmeler yaparak bu 

iaşelerin Türk Doktorlarının göçü üzerindeki görüşlerini tespit etmiş- 

ir. 41/ 

/ FERGUSON, Donald c. ve DİRİCAN, Rahmi. The Turkish Medical 
Graduates in America : 1965, P. 176 - 190 

'/ DİRİCAN, Rahmi. Türk Hekimlerinin Düşünüş ve Davranışları ve 
Toplum Sağlığına Etkileri Yayınlanmış Doçentlik Tezi. Atatürk 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1967 S. 34 -38 

PROF.OKYAR, Osman. The Brain Drajn of Medical Personnel in Turkey. 

Teksir. Ankara, 1967 
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\ 

Amerika Birleşik Devletlerinde "Education and World 

Affairs" adlı teşekkülün yakınlarda girişmiş bulunduğu ülkelerarası 

Yetenek Göçü (International Migraton of îalent) adlı araştırma projesi 
için Kösemen tarafından hazırlanan raporda Türkiye'den mühendis göçü 

42/ 
ile ilgili bilgiler vardır.—' Bu raporda verilen bilgiler, mühendis ve 

mimar odaları kayıtlarına dayanmaktadır. 1968 yılında hazırlanan rapora 

göre bu yıl içinde 975 mühendis ve mimar yurt dışında bulunmaktaydı. Bu 

sayı, odalara kayıtlı toplam 17-233 mimar ve mühdisin yüzde 5,6'sını 

oluşturuyordu. Kösemen'inde belirttiği üzere bu sayı, muhafazakâr bir 

tahmini yansıtmaktadır. Odalara bilgi vermeksizin yurt dışında çalışmaya 

gidenler olduğu gibi, başka ülkelerde öğrenimini tamamladıktan sonra 
43/ 

dönmeyenler de çoktur.—' Mimar ve mühendislerin göç ettikleri başlıca 

ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Batı Almanya, İsveçre, 

7ransa ve İngiltere yer almaktadır. Türkiye'den göç eden mimar ve 
mühendislerin yüzde 73'ünün 1960 dan sonra göç ettiği anlaşılmaktadır.^/ 

rö-n> 

Üner tarafından yapılan bir çalışmada Türkiye'den 
Amerika Birleşik Devletlerine 1967 yılında göçmen olarak kabul edilen 

oilim adamı, mühendis ve doktorlar ile diğer sağlık personelinin yatırım 
45/ 

^ğeri hesaplanmıştır. —1 Bakım ve idame masrafları, okul masrafları, CT~ 

çrenim süresince ve çalışma hayatı boyunca vazgçilmiş gelirleri içine 

lan hesaplama sonucunda, yaklaşık olarak kişi başına 90.000 dolar 

unmuştur. Bu birim 1967 yılında Türkiye'den Amerika Birleşik Devlet- 

erine göçmen olarak kabul edilmiş bulunan ve çalışmada sözü geçen 

// KÖSEMEN, Cevdet. A Report Presented t o The Education and »Vorld 
Affairs Concerning Emigration of Engineerş. and Architectş frem 
Turkey tp Foreiğn Countries for The Project In.ternatlfinaL Migratıan. 
of Talent. Teksir. 1968 

/ KÖSEMEN, Cevdet, op. cit. Kısım III. S. 2 

4/ KÖSEMEN, Cevdet. Op.cit. Kısım III. S. 4. 
/ ÖNER, Haşan. _The Economic Impact of The Put Flow of Hiğh-Level_ 

Manpower Prom Turkey to The United States. Gecrge Washington 
TTnı ver sı t y7~Mâst e r"T e”z'i,~/L 9^H7 “ " 
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. ~,+- egorilerdeki yüksek seviyede eleman sayısı olan 203*e uygulanmış ve 

o.ynı yılda Türkiye'nin bu göçten doğan parasal kaybının 18,3 milyon dolar 

olduğu ileri sürülmüştür. 

Dana önce bu bölümde Kidd tarafından göç eden bilim 

adamı veya yüksek nitelikli meslek adamı başına 20.000 dolar tutarında 

maliyet hesabı belirtmiştik . Kidd'in tahmini, Latin Amerika Ülkeleri 
esas alınarak yapılmıştır. Üner ise, tahmininde Türkiye'yi esas almıştır. 
Takat iki tahmin arasındaki büyük farkın asıl nedeni maliyet hesabına 

ren unsurlardan ileri gelmektedir. Kidd, sadece bakim,idame ve eğitim 

israflarını dikkate aldığı halde, Üner bunlarla ilaveten öğrenim süresin- 
ve çalışma hayatı boyunca vazgeçilmiş gelirleri de katmıştır. 

Yurt dışına giden bilim adamı ve yüksek nitelikli meslek adamlarının 

son durumunu yansıtan kesin : rakamları elde edebilmek amacıyla Ankara 

;.p odası, mimar ve Mühendis Odaları yetkilileri ve diğer meslek örgüt 

-».emekleri yetkilileri ile bir kaç istisnası dışında ayrı ayrı görüşme 

nağı araştırılmıştır. Burada güdülen amaç yurt dışına giden eleman- 

n kendi odaları ile ilişkilerini sürdürecekleri ve bu husustaki en 

ü-iklı bilgilerin odalarda bulunabileceği idi. Zira yurt dışına giden 

.canlar, yurt dışıi*dabulundukları sürede oda ödentisinden bağışık tutul- 

: için bağlı bulundukları odalara bilgi vermek suretiyle yurt dışına 

.aktadırlar. Ancak yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda, bunun her 

ın böyle olmadığı, pek azının yurt dışına gitmeden ance bağlı bulunduğu 

a bilgi verdiği, büyük çoğunluğunun hiç bilgi vermeden yurt dışına 

iği ve bir kısmının da ödenmeyip biriken oda ödentisini ödemesi için 

:lerine zaman zaman yapılan tebliğat sommdp ^-»ş-ına gittikleri 

şılmaktadır.. 
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Ankara Tabip Odası ve Mimar ve Mühendis Odaları kayıt¬ 

larına göre halen Türkiye'de 20.938 doktor, 12.040 diş tabibi, 7-495 

eczacı ve 49.990 mimar ve mühendis olmak üzere toplam olarak 90.463 

yüksek nitelikli teknik eleman meslek odalarına kayıtlı bulunmaktadır, 

Tablo 16. Gine odaların kayıtlarına göre 2.168 doktor ve 4.016 mimar ve 

mühendis olmak üzere toplam 6.184 yüksek seriyede eleman yurt dışına göç 
etmiştir. Eczacı ve diş tabiplerinden kaç kişinin yurt dışına gittiği 

bilinmemektedir. Öte yandan bazı toplumsal bilimlerle ilgili (Ekonomi 
Sosyaloji v.b.) meslek sahibi elemanlar hakkında da bilgiler mevcut 
değildir. 

Ankara Hıfzıssıhha Okulu ile john Hapkins Üniversitesi, 
Hijiyen ve Halk Sağlığı Fakültesi, Uluslararası Sağlık Bölümünün ortak¬ 

laşa yapmış oldukları araştırmaya göre 1962-1963 yıllarında yurt dışına 

giden doktor sayısı 2.248 idi. Bu durum karşısında yurt dışına göç eden 
düşüş 

doktor sayısında Türkiye'nin lehine bir/görülmektedir.Ancak Ankara Tabip 

Odası Yetkililerine göre yurt dışına giden bu 2.168 doktor sayısı odaya 

bilgi vermek suretiyle yurt dışına gidenlerdir. Odaya bilgi vermeden 

gidenlerin de sayısı oldukça kalabalıktır. Gine Ankara Tabip odası yetki- 

.ilerinin ifadesine göre yurt dışına, yılda ortalama 150 doktor gitmekte, 

una karşılık 50 doktor dönüş yapmaktadır. Bu da yurt dışına giden doktor 
ayısının 2.168'in üzerinde olduğunu doğrulamakta ve Türkiye'nin her yıl 

100 doktor kaybettiğini göstermektedir. Ankara Tabip Odasından elde edilen 

■m son istatistiklere göre bir doktor Türkiye'ye 1,2 milyon TL. sına mal 

İmaktadır durum karşısında Türkiye'nin Doktorlardan uğradığı yıllık 

addi kaybı 200 milyon Tl.' sidir . 

47/ Ankara Tabip odası kayıtları 1975 
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Tablo 16 : 1978 Yılı İtibari ile Meslek Örgütlerine Kayıtlı Doktor, 
Mimar ve Mühendisler. 

Meslek Örgütleri Sayı 

Türk Tabipler Birliği Merkezi 

Doktor 20.938 

Diş Tabibi 12.040 

Eczacı 7.495 

Toplam 40.473 

TMMOB’ne Kayıtlı Mimar ' ve Mühendisler 

İnşaat 11.888 

Makine 8.723 

Mimar 6.388 

Ziraat 6.689 
% ——— 

Kimya 4.793 

Elektrik 4.332 

Orman 3-087 

Maden 1.272 

Harita 1.008 

jeoloji 401 

Metalürji 351 

Fizik 142 

Şehir Planlama 110 

Meteoroloji 55 

Petrol 175 

Temi 124 

Demi Makina 45? 

TOPLAM 49.990 

Kaynak : a/ Türk Tabipler Birliği Merkezi Kayıtları. 1978 

JL/ TMMOB Mühendisler Mimarlar Araştırması Eylül 1978, 
Sayfa 81 - 82 
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Türk diş politikasının Arap dünyasına açılması üzerine 

Arap ülkeleri ile ekonomik ve politik ikili anlaşmalar yapılmaya başlan¬ 

mıştır. Bu ülkeler arasında özellikle, Libya ve Suudi Arabistan Türk 

Doktor ve yiksek nitelikli teknik elemanları istemektedir. Bu itibarla, 

Libya'ya önceden gidenler dışında ikili anlaşmalar çerçevesinde ilk 

parti olarak tam teşekküllü bir hastaneyi çalıştıracak 14 uzman doktor, 

9 pratisyen doktor ve 67 hemşire ebe ve sağlık memurundan oluşan bir 

sağlık ekibi Libya'nın Tarhuana kentine gönderilmiştir. Arap ülkelerine 

göç eden veya anlaşmalar yoluyla gönderilen mühendis mimar ve iktisatçı 

sayısı da gittikçe artmaktadır. Bu itibarla, Türkiye devmalı olarak 

bilim adamı, doktor ve yüksek seviyede teknik eleman kaybeden bir ülke 

durumuna düşmekte ve ekonomimiz olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. 

orhan Oğuzkan'm yapmış olduğu bir başka araştırmaya göre son yıllarda 

Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Federal Almanya ve 

.-ugiltere gibi ülkelere her yıl 375 doktor, mühendis ve bilim adamı 
48/ 

öç etmektedir. —' Bu elemanların çoğu gittikleri ülkenin uyrukluğuna 

çmekte ve meslek mensupları arasında doktorlar sayıca başta gelmektedir 

Aynı araştırmada bu elemanların yurt dışına göç etme¬ 

leri sonucunda, Türkiye'nin göç eden kişi başına ortalama 175 bin 

°rlık bir kayba uğradığı belirtilmekte; ve bu kayıp bu kişilerin 
yetişmeleri için aileleri ve devlet tarafından yapılan harcamalarla, 

.Irkiye'de kalsalardı ekonomiye yapacakları katkılarını içermektedir, 

"j.ıuç olarak bu elemanların yurt dışına göç etmeleri nedeniyle Türkiye 

-er yı! 1 milyar 625 milyon Türk Lirası (65 milyon dolar) kayba uğra- 
ıktadır. 

3/ Prof. Dr. OC-ULKAN, Turhan! Araştırma ile ilgili olarak 20.6.1978 
tarihli Milliyet Gazetesinde çıkan yazı. 
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3-2- İHTİSAS GÜCÜ YETİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ YASAL DURUM 

VE KALKINMA PLANLARI İLE İLİŞKİSİ 
\-oH> 

/'Devlet dairelerinde ve yüksek öğretim kurumlarmda ih¬ 
tisas gücüne duyulan yoğun ihtiyaç üzerine 1929 yılında 1416 sayılı yasa 

(Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkında Kanun) kabul edil¬ 
miştir. Bu yasa halen yürürlüktedir. Bu yasa ile Devlet ve Kurumlar he¬ 

sabına, çeşitli dallarda ve yüksek öğretim, master, uzmanlık ve doktora 

gibi farklı düzenlerde dış ülkelerde burslu öğrenci okutulması öngörül¬ 
mektedir. Planlı dönemde geçinceye kadar yurt dışında bulunan öğ¬ 

renci sayısı 200-250 arasında değişmekteydi. Birinci ve ikinci beş yıl¬ 

lık plan döneminde yurt dışına gönderilecek öğrenci sayısı her program 

edilirken üniversitelere ve yüksek öğretim kurunlarına. öğretin üyesi 

yetiştirilmesi amacı güdülmüş tür. Ancak on yıllık uygulamayı topluca 

değerlendiren Üçüncü Beş Yıllık Plan, sonuçların öngörülen düzeyde 

49/ GÜLMEZ, Mesut. Beyin İhracına Dönüşen Beyin Göçü, Amme İdaresi 
Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Ankara, 1974 

_J50/ Second Fi ve Ye ar Development Plan 1968 - 1972, SPO, 752 Pape:l79 

döneminde 600 olmak üzere 6000 tespit 
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olmadığını, 1963-1971 yılları arasındaki dönemde ancak 1181 (öngörülenin 
$ 19.7 si) öğrencinin lisans üstü eğitim için yurt dışına gönderildiğini 

51/ 
eelirtmektedir. —21 Bu başarısızlığın nedeni olarak asistanlık mesleği¬ 

nin çekici bir meslek haline getirilememiş olması, öğrencilere ödenen 

'uuxs miktarının yetersizliği, 1416 sayılı yasanın koyduğu tazminat ve 

mecburi • hizmet koşullarının çok ağır ve istenen kefil sayısının fazla 

oluşu gösterilmektedir 

Öte yandan öğretim üyesi yetiştirmeyi amaçlayan yurt 
dışı doktora programının ancak beştebir oranında gerçekleştirilebilmiş 

olmasının Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde daha gerçekçi olmayı zorunlu 
kıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim, önce dış ülkelere gönderilecek öğrenci¬ 

lerin ülkemizde öğretim alanı bulunmayan ya da az bulunan konularda 

lisans üstü öğrenim yapacakları ve asıl ağırlığın yurt içi lisans üstü 

'-'bitime verileceği ilkesi benimsenmiş, *^1 ikinci olarak, 1973-1974 
cjretim yılında doktora yapmak üzere yurt dışına gönderilecek öğrenci 

sayısının sınırlandırılması öngörülerek 600’den 200'e indirilmiştir* 

/ Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, Üçüncü Beş Yıl 1973-1977, 
DPT Yayın No: 1272, S, 685 

"2/ 1971 Yılı Programı, Yayın No: DPT. 1004, Ankara, Mart 1971, S. 620, 

yj Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, Üçüncü Beş Yıl, S. 770 

54/ 1973 Programı, DPT- Yayın No: 1271, Ankara, 1972 S . 246-247. 
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Böyiece, nicelik yönünden tam bir başarısızlıkla so¬ 

nuçlandığında kuşku olmayan bu programın önımi, mali portesinin sun- 

auğu ağırlık dolayısiyle bir kat daha artmaktadır. Kolaylıkla tahmin 

edilobilr eği gibi, öğretim üyesi yardımcısı yetiştirmeyi amaçlayan yurt 

dışı doktora programının maliyeti yurt içi programlara oranla aşırı 

ölçüde yüksektir. Bu maliyet kaba bir hesapla ortalama beş yıllık bir 

doktora öğrenimi y süresi boyunca Avrupa Ülkeleri için 230.000 TL. sini, 

Amerika Birleşik Devletleri için de, öğrenim giderlerinin yüksek olması 

nedeniyle 335.000 TL. sanı geçmektedir, ^'-5^.,./.,. 

55/ Bazı verilerden hareketle 1416 sayılı yasanın Ulusal Ekonomi üze¬ 
rindeki toplam yükünün hesaplanması ' sonucunda elde edilen bul¬ 
gular şöyle belirtilmektedir, "Türkiye Cumhuriyeti, Yurt içi 
üniversitelerinde öğrenci okutabilme kapasitesini artırmak için 
harcadığı paranın üç katı tutarında bir parayı yurt dışındaki 
üniversitelerde eğitim gideri olarak harcamaktadır. Aynı şekilde, 
1416 sayılı yasa içindeki yurt dışı eğitim faaliyetlerine 1970- 
1971 öğrenim yılında harcarın 375 milyon TL. sı, 8 üniversitemizin, 
toplam T ütçesinin $ 40‘na, + oplam cari harcamaların i» 81* ine eşit 
olup, İstanbul Üı.lv^ı m uasi îışxvda tuJ. rlursa, 41,000 öğrencinin 
ukuduğu 7 üniversitemizin 1970-1971 cari bütçelerinin toplamından 
fazladır." (Arif ■TURKELİ. a g,e-? (Seri II b), S.3. 

<^6/ 1/116 programına göre yurt dışına öğrenim" yollanan öğrenciler 
ıçm Mı. -i Eğitim Bakanlığınca düzenlenen taahhüt ve kefalet senet¬ 
lerinin tutan, 1973-1974 yılında Avrupa ülkeleri için 230.000 
TL. sı, Amerika için de 335.000 TL. 'sidir. 
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Bakanlar Kurulu'nun 28.2.1978 tarih ve 7/15268 sayılı kararı ile yurt 
dışında’ master ve doktora yapanlara verilecek krediler yeniden düzen¬ 

lenmiştir. Buna göre Avrupa ülkelerinde Master yapanlara ayda 365 do¬ 

lar, Amerika Birleşik Devletlerinde master yapanlara ayda 375 dolar har¬ 

cama yapılmaktadır. Öte yandan Avrupa ülkelerinde doktora yapanlara ay¬ 
da 410 dolar, Amerika Birleşik Devletlerinde doktora yapanlara ise ayda 

440 dolar ödeme yapılmaktadır. Normal bir doktora çalışmasının beş yıl¬ 

da tamamlandığı düşünülürse, sadece doktora yapanlar beş yıllık süre 

zarfında, Avrupa ülkeleri için en az 615.000 Tl/kişi, Amerika Birleşik 
Devletleri içinde en az 660.000 TL./kişi değerinde bir yükümlülük altına 
girme k te dir 1er. 

Dr. Gülmez araştırmasının daha sonraki bölümlerinde 

beyin göçünden etkilenen yüksek nitelikli insangücü kümelerinin başın¬ 

da sağlık ve teknik bilimler alanlarında yetişen elemanları saymaktadır. 

Gülmez*in Birleşmiş Milletler İstatistiklerinden edindiği bilgilere göre, 
1962-1967 yılları arasında ortalama olarak her yıl gelişmiş ülkelere 

göç eden. 375 Türk bilim adamı ve yüksek nitelikli elemanın yüzde 51.511 

tıp, yüzde 40'ı mühendislik, yüzde 5,5'i tabii bilimler ve yüzde 3'ü 
57/ 

sosyal bilimler alanlarından gelmektedir^Birinci ve ikinci Plan dönem¬ 

lerinde alınan tedbirlerin yetersizliği sonucu, 1970 yılına kadar yüksek 

nitelikli insangücü kümelerinden mimarların yüzde 7*si, makine mühendis¬ 

lerinin yüzde 5,3fü, uzman doktorların yüzde 8,2'si ve pratisyen hakim¬ 

lerin yüzde 21,4'ü çalışmak üzere yurt dışına gitmişlerdir, bu oran¬ 

lar tutarsız istihdam ve ücret politikaları ve elverişsiz çalışma orta- 
59/ 

mı yüzünden ciddi bir sorun olma niteliğini korumaktadır. — 

57/ Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, Ücüncü Beş Yıl S. 687 
jQ/ Yeni Strateji ve Kalkınma Planı, Üçüncü Beş Yıl S. 81 
59/ Doktorlar ve mehendisler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

M. Tezcan. "Beyin Göçü ve Türkiye" Amme İdaresi Dergisi, cilt 4, 
Sayı 3, Eylül 1971» 5. 54 



- 74 -

Beyin göçü hareketinin ekonomik kalkınmanın öncelikle 

gereksinme duyduğu temel bilimler ile mühendislik bilimleri alanlarında 

eğitim görmüş olanları etkilediği, yurt dışında çalışan tıp doktorları 

dışındaki doktoralı Türk bilim adamlarını ve doktora sahibi diğer ele¬ 

manları kapsayan ayrıntılı bir araştırmanın bulgularıyle de ortaya ko¬ 

nulmuştur, Yurt dışına göç eden doktoralı elemanların yüzde 38’inin 

temel bilimler dallarında öğrenim gördükleri saptanmıştır. Ne var ki, 

beyin göçünden göreli olarak asıl .etkilerien..' kümeyi bilim adamları 

oluşturmaktadır. Öte yandan, göç eden doktoralı elemanlarda meslek 
tecrübesi itibariyle akademik niteliğe (profesör, doçent ve yardımcı 

profesör unvanlarına) sahip olanların oranının yüzde 62'ye ulaşması ül¬ 

kemiz ekonomisinin yoksun kaldığı yüksek nitelikli insangücü kümelerin- 

en önemlisini bilim adamlarının oluşturduğunu göstermektedir. 

Akademik nitelikli insangücünün yurt dışına göçü so¬ 

rununun anemi 1416 sayılı yasa uyarınca öğretim üyesi yardımcısı yetiş- 

'"■""meyi amaçlayan yurt dışı doktora programlarını kapsayan bir başka 

taştırma ile de ortaya konmuştur, 1416 programı çerçevesinde yurt dışın- 

âoktora yapan öğrencilerden yüzde 80.13’nün (1472 kişi) döndüğü, 

ma karşılık yüzde 8,22* sinin (155 kişi) denmediği saptanmıştır, 

la dönüp dönmedikleri anlaşıJomıyan öğrencilerin oranı ise yüzde 

11.65'dir, 

Prof. UGUZHAN, Turhan Yurt Dışında Çalışan Doktoralı Türkler* 1971 

UYSAL, Şefik Op. Cilt, S, 47 
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Öyle görünüyor ki, daha ilk aşamada, sadece yurda 

denmeyenlerin oranı göz önüne alınsa bile, 1416 sayılı *'.yasa uygulaması 
yaklaşık on öğrenciden birinin yurda dönmemesiyle sonuçlanmaktadır. 

Burada yüksek nitelikli insangücünün gelişmiş ülkelere göçünden söz et¬ 

mek yerine, yurda dönmeleri sağlanmayan bu elemanların durumunun Dr, Gül¬ 

mez» in anlatımıyla "Beyin İhracı" olarak nitelendirilmesi daha doğrudur. 
Unutmamak gerekirki, sosyo-ekonomik kökenleri itibariyle genel olarak 

orta ve kısmen alt kesimlerden geldiği saptanan t)U öğrencilerin 

her biri mecburi i hizmetle yükümlüdürler ve mali olanaklarını aşan 

ağır bir borcun tazmin edilmesi .zorunluğuna karşın dönmemektedirler. 

Hiç kuşku yokki böyleşine ağır parasal başkılara karşın beş öğrenciden 

birinin dönmemesi daha ilk bakışta provamın ciddi aksaklıkları bulunduğu 

anışını uyandıracak niteliktedir. 

/ UYSAL, şefik, op. cit., S. 77 

V Yurt Dışında Çalışan Doktoralı Türkler Araştırması, Türkiye’den 
oaşka ülkelere göç etmiş doktoralı elemanların genel olarak seç¬ 
kin bir sosyo-ekonomik tabakadan geldiğini ortaya koymuştur, 
(S. 63) Buna karşılık 1416 çerçevesinde doktora öğrenimine gönde¬ 
rilen elemanlar dar gelirli kesimlerden gelmektedir. Aradaki bu-
' •emli farkın beyin gö&U olgusunda unutulmaması ğerokir. 
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Kanımca, öğrenim görülen ülkeden dönüİmemeşin in neden¬ 

lerinden bir ide, 1416 sayılı yasa çerçevesinde ortalama 5-6 yıl gibi 

uzun bir e ireyi kapsamasıdır. Zira bu, durum, öğrenimini bitiren öğren¬ 

cinin bulunduğu ünkede yerleşmesi olasılığını arttırabileceği gibi, 

öğrenim süresinin uzatılması veya döndükten sonra tekrar geri gidişi 
65/ 

kolaylaştırma sonucunu doğurabilecek bir sakınca da olabilir. —*' 

64/ KURTKAN, Amirane Yüksek Öğretim Kurumlarına Öğretim Üyesi Yetiş¬ 
tirmek Üzere Doktora için Yurt Dışına Burslu Olarak Gönderilen 
pğrç.nciler Hakkında Bir Araş tır ma, DPT. Nisan 1970. S. 60- 62 

6 5/ DERELİ, Teker. Türkiye'den ABD'ye Kaliteli Eleman Göçü Milliyet, 
9 Mert 1972. 
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3-3. ELEMAN GÖÇÜNÜN TÜRKİYE'YE MALİYETİ 

Türkiye'nin yüksek seviyede eleman göçü ile kay¬ 

bettiği elemanların maliyeti ve bu kaybın kalkınma çalalarımızdaki 

olumsuz etkisi rakamlarla anlatılamayacak kadar büyüktür. Burada sadece 

yüksek öğrenim görmüş bir elemanın öğrenim giderlerini göz önüne ala¬ 

rak Türkiye'nin "İnsan Sermayesi" biçiminde gelişmiş ülkelere yaptığı 
yardımı ve Tarkiye 'nin bu olay sonunda . uğradığı parasal kaybı hesap¬ 

lamaya çalışacağız. 

■ 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre 1977 yılı sonuna 

kadar Türkiye'den Yurt dışına 4016 teknik eleman ve 2168 doktor göç pz 
etmiş bulunmaktadır. Bu*, rakamlar ancak gerçeğin sadece bir bölümünü 

yansıtmaktadır. Kendileri ile görüşme olanağı bulunan meslek kuruluş¬ 

ları yetkilileri yurt dışına göç edenlerin sayısının yukardaki rakam¬ 

ların çok üstünde olduğunu belirtmektedirler. Bu rakamlar meslek kuru¬ 

luşlarının kayıtlarından çıkarılmış bulunmaktadır. Meslek kuruluşları¬ 

nın İstatistiklerine göre bir mühendisin yetişebilmesi için 1975 yılı 
.akamlarına göre yılda 60.000 lira harcama yapılmak t aidi. Mühendislik 

öğrenimini dört yıl kabul edersek, bir mühendise öğrenimi süresince 
I 

"H0.000 lira harcama yapılmaktadır. 
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1 

Öte yandan, doktorlarla ilgili istatistikler in 
celendiğinde, "bir tıp doktorunun yetişebilmesi için, doktor oluncaya 

kadar geçen öğrenim süresince 1975 yılı rakamlarına göre 1,2 milyon li

ra harcama yapılmaktadır# 

Yurt dışına . giden' veya göç eden mühendis ve dok

tor sayısı ile bu rakamlar çarpıldığında Türkiye ’nin mühendis göçü ile 

9,7 milyon lira, tıp doktorları göçü ile de 2,6 milyar lira parasal kay
ba uğradığı görülmektedir. Her iki meslek grubuna mensup elemanların 

yurt dışına göçü sonucunda sadece öğrenim sürelerince kendilerine aile

leri ya da devlet tarafından yapılan harcamalardan ötürü Türkiye’nin 

uğradığı toplam parasal kaybı 3,6 milyar TL. dır. Ancak en son yıllara 
ait maliyet rakamları ile ilgili bilgiler ilgili kuruluşlarda bulunma#-
dığı için, hesaplamalar 1975 rakamlarına göre yapılmıştır/ 
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4- ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

(-*>*-* 
y. 

, Ülkemizden başka ülkelere önemli ölçüde yüksek seviyede 

laman göçü mevcuttur. Bu hareket, söz konusu elemanların yetişmesi 

ve öğrenimi için yapılan yatırımların, ülkemizin elinden çıkarak, kar¬ 

şılıksız olarak, başka ülkelere kaymasına yol açmaktadır. Bundan başka 

göç, bu elemanların kalkınma çabalarına yapabilecekleri katkıdan, sos¬ 

yal ve kültürel hayattaki etkilerinden, ülkemizi yoksun bırakmaktadır. 

Ülkelerarası yüksek saniyede eleman göçü hareketinden kazançlı çıkan 
ülkelerin, eleman kaybeden ülkelerin yararına işleyecek tedbirleri 

almak isteyeceğini sanmak ve beklemek güçtür. Nitekim UFCTAD'm yap¬ 

tığı bir çalışmaya göre —^ Amerika Birleşik Devletlerinin Gayri Safi 
Milli Hasılası ülkeye gelip yerleşme yabancı uyruklu kalifiye elemanlar 

sayesinde sadece 1970 yılında 3,7 milyar dolarlık bir artış kaydetmiş 

bulunmak tadır.. Oysa bu ülkenin aynı yıldaki tüm gelişme yardımı sadece 

3,-1 milyar dolar olmuştur. Öte yandan ayııı yılda Hindistan'ın çeşitli 
bilim adamlarının Amerika ya göçü sonucunda Amerika Birleşik Devletle¬ 

rine 875 milyon dolarlık bir gelişme yardımında bulunduğu hesaplanmış¬ 

tır. Bu durum karşısında, ülkelerarası yüksek seviyede eleman göçüne 

..arşı alınabilecek tedbirler, esas itibariyle eleman kaybeden ülkeye 
üşmektedir„ .. 

60/ United Natıons, Unctad Secretariet Repor 1975 
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Birleşmiş Milletler tarafından, bu konuda, Cenevrede top¬ 

lanan Sosyal Gelişme Komisyonu beyin göçü konusu ve sonuçlara ile ilgilen¬ 
miştir. Komisyonun hazırlamış olduğu rapora göre: Göçten yararlanan ülke¬ 

lerin çalışmak için gelen bu elemanların gelirlerinden belirli bir ge¬ 
lir vergisi tahsil etmeleri ve bu paraların, bu elemanların terk ettik¬ 

leri ülkelere gönderilmesi ileri sürülmektedir. Nitekim UNCTAD raporun¬ 
da az gelişmiş ülkelerden sadece Kanada, İngiltere ve Amerika Birleşik 
Devletlerine göç edip yerleşen elemanlardan alınacak yüzde 10 oranında 

bir verginin yılda 700 milyon doların üstünde bir para sağlıyacağı be¬ 

lirtilmiş bulunmaktadır. Bu da göç olayının ne denli önemli olduğunu 

ve mutlaka önlenmesi gerektiğini göstermektedir. 

Bu çalışmada elde edilen bulguların ışınında bugün ve ya¬ 

tın gelecekte Türkiye'den yurt dışına yüksek seviyede eleman göçünü azalt- 

^ayı veya düzenlemeyi hedef tutan bazı ünlemler aşağıda önerilmiştir. 

>neriler Türkiye'den başka ülkelere göç hareketini azaltıcı veya düzen- 

eyici sonuçlar verebilir. 

Öneri 1) Türkiye 'den başka ülkelere göçeden yüksek seviyede 
leman hakkında sistematik bilgi toplanması : Bu husus çok önemlidir* 

ra her kuruluş bu durumdan şikayetçidir. Sistematik bilgi yalnız yurt 

ışına gidenler için tutulmakla kalmamalı, yurt içinde bu durumda olan 
r s önel içinde tutulmalıdır. Yüksek seviyede elemanın ekonomik kalkm¬ 

adaki stratejik yeni göz önünde tutularak, bu stokun genişliği ve özel¬ 
ikleri hakkında sistematik bir envanter çalışmasının gerekli olduğu 

anısındayız. Bu amaçla, Amerika Birleşik Devletlerinde Ulusal Bilim Ku- 

.umu tarafından, çeşitli bilim ve meslek kuruluşlarının İşbirliği ile ’ 

ygulanan Bilim Adamı ve Teknik Personel Ulusal Kayıt Sistemi örnek alı¬ 
nabil ir. 
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Yurt içindeki yüksek seviyede eleman stokunu kapsadığı 

gibi yurt dışındaki stoku da içine alacak böyle bir kayıt sistemi, 

Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Üniversiteler ve Yüksek 

C'kullar, araştırma ve geliştirme kurumlan, meslek kuruluşları ve ilgi¬ 

li diğer resmi ve özel kuruluşların işbirliği ile Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu veya Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ge¬ 
liştirilebilir ve yürütülebilir. Kayıt sistemi ile elde edilen bilgiler, 

periyodik olarak yayınlanabilir. Böylece, yüksek seviyede eleman stoku 

ile yakından ilgili bütün kurum ve kuruluşlara çeşitli amaçlarla kul- 

lanılabilecek değerli bir kaynak sağlandığı gibi, bu elemanın başka ül¬ 

kelere göçü konusundaki palitika ve uygulamalara ışık tutabilir. 

Öneri 2- Türkiye * den başka ülkelere yüksek seviyede eleman gö¬ 

çü konusunda genel bir politika tespit ve takip edilmesi : Tespit edi- 

enek politikanın temel ilkesi, bilim adamı ve yüksek nitelikli meslek 

idamının gelişme ve çalışma özgürlüğünü ve Türkiye'nin başka-ülkelerle 

hayati kültür temaslarını zedelemeksizin, yüksek seviyede elemanı ül¬ 

kemizde çalışmaya teşvik edecek şartları ve kolaylıkları y sağlamak ol- 
lalıdır. 

■Önerilen politika tespiti çalışmalarında şu hususlar yer 

alabilir : Türkiye'den başka ülkelere ve başka ülkelerden Türkiye'ye 

üksek seviyede eleman göçü ile ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi; 

yabancı ülkelere öğrenci gönderme esasları ile bu öğrencilerin çalışma- 

' arını programlama ve denetleme usullerinin gözden geçirilmesi; yüksek 
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Öğrenimden sonra yabancı ülkede staj ve uygulama programlarının işle¬ 

yişinin gözden geçirilmesi; yetişmiş bilim adamları ve yüksek vasıflı 

meslek adamlarının yurt içinde çalışma ve istihdam koşullarının incele¬ 

nerek özellikle göç sebebi olan unsurların ele alınması; yabancı ülkeler, 

de göçle bulunan elemanla temas ve işbirliği yollarının ve bu elemanı 

Türkiye'ye denmeye teşvik olanaklarının gözden geçirilmesi gerekir. 

Öneri 3- Yabancı ülkelerde yüksek öğrenime gönderilen öğrenci¬ 

lerin seçimi, finansmanı ve izlenmesi ile ilgili uygulamaların gözden 

geçirilmesi ; Yetişmiş elemanın Türkiye'den başka ülkelere göçü yanın¬ 

da, yabancı ülkede öğrenim yapanların çalışmak üzere Türkiye'ye gePi 

dönmemesi şeklinde yaygın olarak kullanılan bir göç kanalının da bulun¬ 
duğu bilinmektedir. Yabancı bir ülkede Yüksek öğrenim tecrübesinin göçe 

dönüşmemesini, mümkün olduğu kadar önlemek maksadıyla : 

a) Türk öğrencilerinin yabancı ülkelerde okumaları ile 

ilgili 1416 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanması 

ile ilgili yönetmelik esasları gözden geçirilerek 

lisans seviyesinde yurt dışında öğrenim iznine zo¬ 

runlu hallerde başvurulmalıdır. Yüksek lisans ve 

doktora seviyesinde ise, yurt içinde yetiştirme ola¬ 

nakları geliştikçe, bu olanaklardan geniş ölçüde fay. 

dalanılmaya çalışmalıdır. 
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b) Yabancı ülkelerde doktoradan önce ve doktora sırasın¬ 

da yüksek öğrenim masraflarını karşılama yollarının 

göçle ilişkisi incelenmeli? özellikle, özel kurum 

veya kuruluş bursu ya da yabancı bir devlet veya u- 

luslararası kurüluş bursu ile öğrenim masraflarını 

karşılamanın, göçü teşvik etmesi olasılığı dikkate 
alınmalıdır <> 

c) Yabancı ülkelerde her seviyede öğrenim yapan öğrenci¬ 

lerle, özellikle mezuniyetten hemen önceki yıl veya 

sömerstrede yakın ilişki kurulmalı? bu öğrencilerin 

Türkiye'de çalışma hayatına girmelerine yardım edil¬ 

melidir, Bu yönde yapılabilecek irtibat ve rehberlik 

çalışmaları resmi ve özel öğrencilerin değişen ihti¬ 

yaçlarına göre düzenlenmelidir0 Özellikle, mezuniye¬ 

te yakın özel öğrencilere, Türkiye'de uzmanlık alan¬ 

ları i İp ilgili kurumlar ve çalışma koşulları hakkın¬ 

da bilgi verilebilire kendileriyle kurumlar arasın¬ 

da temas sağlanabilir; bu öğrenciler için Türkiye'de 

işe yerleştirme hizmeti organize edilebilir. 
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d) Yurt dışında öğrenim yapan resmi vs özel öğrenci¬ 

lerin öğrenim sonrası staj ve uygulama programları 

daha yakından izlenmeli} bu safhada bulunan eleman¬ 

la da yukarda önerilen şekillerde temas ve ilişki 

kurulmalıdır. Öğrenim sonrası staj ve uygulama, prog¬ 
ramlarının, yetişme maksadı dışında kullanılmasını 

enleyecek ve bu elemanı geçikmeden Türkiye'ye dönme¬ 

ye teşvik edecek önlemler aranmalıdır. 

Öneri 4- Yetikmiş yüksek seviyedeki bilim adamı ve teknik ele¬ 
manı Türkiye'de çalışmaya özendirici önlemlerin alınması : Genel olarak 

Türkiye'de ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi sağlayan bütün kalkın¬ 

ma enlemleri ile bilim adamının ve yüksek nitelikli meslek adamının daha 

uygun koşullar altında çalışmasına olanak veren her önlem , bu eleman¬ 

ların başka ülkelere göçünün azaltıcı etki:ı yapabilir. Bu hususta alı¬ 

nabilecek önlemleri şöyle sıralamak olanaklıdır. 

a) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan kay¬ 

naklar arttırılmalı; bilimin ilerlemesine ve ülke 

ekonomisine en çok fayda soğlıyacağı düşünülen başlı¬ 

ca alanlarda ileri seviyede öğretim ve yoğun araş¬ 

tırma yapan kurum ve kuruluşlar güçlendirilmeli, ço¬ 

ğaltılmalıdır . 
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b) Bilim ve araştırma ortamını güçlendirecek ve mesle¬ 

ki göç nedenleri arasında en sık belirtildiği görü- 

len "Uzmanlık sahamda daha ileri seviyede yetişme" 

gereksinimini karş ılıyacak bir önlem olarak üniver¬ 

sitelerde mezun-iyet - sonrası akademik programların 

geliştirilmesi hızlandırılmalı; bu programlarda ders, 
seminer, laboratuvar, tatbikat gibi sistematik ça¬ 

lışmalara gereken ağırlık verilmelidir. Yukarda öne¬ 

ri 4/a’da belirtildiği üzere lisans ve doktora sevi¬ 

yesinde yetişmek isteyen daha geniş bir öğrenci 

kitlesini yurt içindeki olanaklardan yararlanmaya 

ödendirmek suretiyle mezuniyet sonrası akademik prog¬ 

ramlarda öğrenci yoğunluğu sağlanmasına çalışılmalı, 
dır. 

c) Üniversitelerde ve ilgili sanayi kollarında çalışma 
ve araştırma için gerekli maddi olanak ve araçlar 

yeterli seviyeye getirilmelidir. Laboratuvar ve kü¬ 

tüphanelerin desteklenmesi için özel çaba gösterilme¬ 

lidir, Araştırma ekipman ve malzemesinin satın alın¬ 

ması veya yabancı ülkelerden getirilmesi, bunların ba¬ 

kım ve idamesi konularında olanaklar genişletilmeli, 

kolaylıklar sağlanmalıdır. 
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d) Genç bilim adamı ve meslek elemanlarına kariyerde hız¬ 

lı ilerleme olanağı verilmelidir. Ünvan ve terfilerle, 

gündelik çalışma koşulları ile ilgili olarak yetenekli 

ve verimli., elemanı teşvik eden bir çalışma ortamı 

yaratılmalıdır. 

e) Bilim ve teknolojinin son derece hızlı gelişmeler 
kaydettiği dikkate alınarak bilim adamının , dünyanın 

en büyük bilim merkenleriyle temas ve irtibat ihtiyar¬ 

cı tatmin edici şekilde düzenlenmelidir. Bilimsel 

araştırma ve gelişmelerin Türkiye'den izlenmesi ola¬ 

naklarının kullanılması yanında, uluslararası bilim¬ 

sel toplantılara katılma, büyük bilim merkezlerinde 

inceleme ve araştırma fırsatları genişletilmelidir. 

f) Bilim adamı ve yüksek nitelikli teknik elemanlara gü¬ 

nün koşullarına göre tatmin edici mesleki gelir sağlan¬ 

malıdır, Özellikle başlangıç ücretleri kariye: ve 
\ 

mesleğe çekecek mahul bir seviyede bulunmalıdır. Bu 

hususta personel kanununda gerekli düzenlemeler yapıl¬ 

malıdır. 
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Öneri 5- Yurt dışına göç eden bilim adamı, doktor ve teknik ele¬ 

manlarla irtibata önem verilmesi ve bu elemanlardan yararlanma yolları¬ 
nın aranması : Göçle yurt dışına giden yüksek seviyedeki elemanlarla ir¬ 

tibat ve işbirliği konularında çeşitli olanaklar bulunduğu bilinmektedir. 
Bu cümleden olarak : 

a) Türkiye ile mesleki irtibat için gösterilen genel is¬ 
teğe uymak suretiyle, yurt dışında çalışan bilim adamı, 

doktor ve teknik elemanlara, : kendi bilim dallariyle il¬ 

gili olarak ülkemizde yazılan bilimsel dergilerin devamlı 

şekilde ulaştırılması ve bibliyagrafya gönderilmesi ola¬ 

nakları üzerinde durulmalıdır. Ayrıca, Türkiye'de çeşitli 

kurumlar in bilim adamı ve yüksek nitelikli meslek adamı 

gereksinimi ile istihdam koşullarını bildiren ve yurt 

dışında da dağıtımı yapılacak periyodik bir bülten çıka¬ 

rılması yararlı görülmektedir. 

b) Gerek bir mesleki irtibat yolu olarak gerek göç etmiş 
bilim adamlarından yurt dışında bulundukları sırada 

yararlanmak üzere kendilerini üniversitelerimize ziyaret¬ 

çi öğretim üyesi ya da kamu kuruluşlarında uygulanması 

düşünülen bazı önemli projelerin gerçekleştirilmesine yar¬ 

dımcı olabilmeleri açısından kamu kuruluşlarında uzman 

olarak görevlendirilmelerinin yararlı olaoağı düşünülerek 
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21 Ekim 1976 tarihinde "Teknolojinin Türkiye’ye Yeniden 

Projesi uygulamaya konulmuştur. İlk iki senelik uy¬ 

gulamanın sonuçları, hu projenin ülkemize büyük yararlar 

sağlıyacağını doğrulamıştır. Zira ülkemize davet ettiğimiz 

kendi elemanımız, bu davetlen büyük har duymakta, canla 

başla çalışmakta ve yabancı elemanlar kadar pahalıya mal 
olmamaktadır. Bu uygulamanın daha da geliştirilerek çok 

yönlü bir şekilde uygulanmasına devam edilmelidir. 

c) Göçle yurt dışında bulunan bilim adamlarının geçici görev 
veya bilimsel toplantılar vesilesiyle Türkiye bilim ve mes¬ 

lek çevreleriyle temasları teşvik edilmelidir. 

d) Başka ülkelere göç etmiş bilim adamları ile meslek adam¬ 
larını Türkiye’ye çekmek üzere aktif bir politika takip 

edilmelidir. Bu konuda benzeri teşebbüslere girişmiş ülke¬ 

lerin kullanlıkları yaklaşımları incelemek faydalı ola¬ 

bilir, Ancak her eleman grubu ve her ülkenin özellikleri 

farklı olduğundan güçlüklerin ve sonuç verebilecek yolla¬ 

rın teşhisi için, önce deneme düzeyinde bir proje ile işe 

girişmek yerinde olacaktır. 

61J Prof. OGUZKAK, Turhan ve Dr. STEPANEK J.E. Technical Assistance 
To Turkey by Ekpatriate Professionals U.N.D.P. Eebruary 1973, 
Ankara 
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e) Yurt dışına göç etmiş bilim adamı ve yüksek nitelikli 

elemanlardan akademik kariyere sahip olanlar, Türkiye'ye 

dönerek bir ün iver s: te veya kuruluşta çalışmak isteme¬ 

leri halinde, belli usuller içinde üavanlarinin takın¬ 

ması, maaş ve kıdem intibaklarının yapılabilmesi gerek¬ 

lidir. Bu bakımdan yeni üniversiteler kanunu tasarısında, 

yabancı ülkelerde kazanılmış ünvan ve kıdemlerin tanın¬ 

ması yolunda önerilen hükümlerin kanunlaşması faydalı 

olacaktır. Yasal esaslar düzenlendikten sonra, yurt dı¬ 

şında çalışan bilim adamların1 yurda çekmek üzere üni¬ 

versitelerimiz tarafından aktif ve enerjik bir politika 

güdülme sinin önemi büyüktür. 

Öreri -6- Çeşitli sanayi projelerinin yapımında ve uygulanmasında 
teknik elemanlarımızın istihdamına öncelik tanınmalıdır. 

Öneri -7- Yurda dönmek arzusunda olan 1 - " adamı ve doktorlar mes¬ 

lekleriyle ilgili alet ve teçhizatın gümrükten muaf tu¬ 

tulmasını istemektedir. İlgili kuruluşların bu hususa 
eğilmeleri ülkemiz ekonomisi açısından yararlı olacaktır. 
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Öneri-8- Yurt dışına göç eden bilim adamı, . doktor ve teknik ele¬ 
manların önemli sorunlarından birisi de bulundukları , . 

yerlerde okumakta olan çocuklarının durumudur. Bu ele¬ 

manlar Türkiye 'ye döndüklerinde çocuklarının sene kay¬ 

bının önlenmesini ve yabancı dilde öğrenim yapan okul¬ 

larda öncelik tanınmasını istemekteler. Yurt dışına ça¬ 

lışmak üzere giden işçi kardeşlerimiz de bu tür sorun¬ 

larla karşı karşıya, bulunmaktadır. Yüksek seviyedeki 

elemanlar için sağlanabilecek olanaklardan işçi çocukla¬ 

rıma da yararlanmasına gidilmelidir. Gerekirse bu trür 

okulların sayısı arttırılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı 

bünyesinde bu hususta bir çalışma yapılması uygun' * 

olacaktır. 

Öneri-9- Yurt dışına şu veya bu sebepten ötürü göç etmiş bulunan 

bilim adamı, doktor, teknik eleman ve işçilerimize se¬ 

çimlere katılarak seçme hakkı verilmeli ve bu hususta 

gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Böyle bir uy¬ 

gulama bu vatandaşlarımızın ülkeleri ile bağlarının kop¬ 

mamasına yardımcı olabilir. 
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5 - AN ENGLISH SUMMARY QF THE THESIS 

In old ages, migration of scientists and artisans had 
been towards the rich and/or powerful countries. This way scien¬ 
tists and artisans had the opportunity to meet other scientists, 
exchange knowledge, find comfort and security* Kings and Sultans 
helped and protected these people not only for their sake, but 
for the sake and the benefit of their own and of their country, 

Today, migration of scientists and higher level technical 
personnel broad is different from what happened in the past. The 
lack of these people in the development process is causing great 
gaps in the countries which are in a great struggle for development. 
Ih the development process the existance of these people is as 
important as the capital itself especially for countries underde-
veloped. 

T* be able to ensure the technological development, there 

is a groat need for otieûtiets, dootüysi''oeonomisto and öngineers 
that are called "Strategic manpnver" in the development process. 

In Five Year Development Plans measures are envisaged for 
the employment of strategic manpower properly. But despite those 
measures mest scientists, doctors and engineers preferred to go 
abroad. This is called as "Brain-Drain" in many countries. 

Today, thr%ughout the world, there has been several brain-
drain movements: 

1. Brain-drain movements from underdeveloped to developed 
countries. 

2. Brain-drain movements from developed to underdeveloped 
countries. 

3» Brain-drain movements from deveüoping to underdeveloped 
countries. 
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The most hazardous brain-drain movement is the first 

one above for the countries underdeveloped and developing 
due to its direct effects to their economies. 

Since 1960, brain-drain problem has become a serious 
researeh matter ali över the world because of its beneficial 

and hazardous effects on the econimies of the countries involved. 

Today, the majority of scientists, doctors, economists and 
engineers are migrating and/or thinking about migration to the 
rich and industrially developed North American and to seme 
West European countries where they are sure that they can find 
peace and comfort easily. 

As a developing country Turkey is also losing some of 
her strategic manpower continously that is badly needed for 
her technological development. 

In order to findout the recent numbers and other statis-

tical information related to scientists, doctors, economists 
and engineers raigrated abroad, contacts have been made with 
the heads of Chambers of Physicians, Architects and Engineers. 
It has been foundout that 2168 doctors and 4-016 engineers, 
totalling to 6184-, migrated both North American and to some 

West European countries. These figures are obtained from 
the registers of Chambers. On the other hand, according t» 
the statements «f the Heads of Chambers, the numbers of 
doctors and engineers migrated sbroad ’Mthon4" informing their 
chambers are also very high. 
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In general, university education is four years for 
engineers and architects and six years for doctors. So, 
during the whole university education period an engineer 
costs 24-0,000 Tl/man and a doctor costs 1.2 million TL/man 
to the Turkish economy. Therefore, Turkey*s net total loss 
of ali careers is 3.6 hillion TL of which i?9.7 million TL 
is for engineers and 2.6 billion TL is for doctors. 

Besides, according to the Heads of Chamber of Physicians, 
every year 150 doctors are going abroad, but 50 doctors are 
returning back te Turkey only. This means that Turkey is 
losing 100 doctors each year. In other words, this means 
that, Turkey is İ03ing 120.0 million TL with respect to ' o 

doctors only. 

In the light of the information given above, it is 
belleved that it will be helpful to stop the outflov/ of \,f 

scientists, doctors, economists and engineers if the following 
measures are taken properly: 

1. Statistical information mustbe collected regularly 
about the outgoing scientists, doctors and engineers. 

2. Procedures and/or. regulations related v/ith selection 
and finaneing of scholarships must be reorganised. 
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3. A new polioy must be set üp to stop brain-drain 
from Turkey. 

4-, Measures must be taken. about the migrant seientists, 

doctors, and engineers for bringing them back to 
Turkey. 

5. T© exehange knowledge and skills, contaots must be 

made contmously with Seientists, doçtors and 
higher level technical personnel migrated abroad. 

6. Priorities must be given to our native seientists, 
doctors and higher level technical personnel for 
the realisation of industrial projects witin Turkey, 

7. For seientists, doctors and engineers who want to 
bring mchines and equipment related with their careers 

customs exempti«ı tariffs ought to be âltered in 

their favour. 

8. Fer those who are returning to Turkey, their children 
must have the registration priority in colleges 
and schools where tuition is in English. 

9. To help them to strengthen ties with their home 
oountry, pessible measures ought to be taken for 

them tP vote during the elections, while they 
were o ut s ide Turkey. 
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