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5Araştırma Hakkında

Türkiye gençlerinin yurt dışında yaşama ve yurt dışına çıkma eğilimlerinin, demografik, 
sosyal, kültürel ve siyasi alandaki konumlarına göre hazırlanan bu raporda

Gençlerin Türkiye’de sorunlara bakışı,

Gençlerin Türkiye’de kendilerini güvende hissetme durumları ve güvensizlik nedenleri,

Gençlerin Türkiye’de nelerden rahatsız oldukları ve neleri takdir ettikleri,

Gençlerin yurt dışına daha önce çıkma durumları ve nedenleri,

Gençlerin yurt dışına çıkma eğilimleri ve çıkmak isteme nedenleri,

Gençlerin yurt dışında süreli ya da süresiz yaşama bakışları ve nedenleri,

Türkiye’de siyasi liderler hakkında gençlerin düşünceleri ile ilgili bulgular yer almaktadır.

Bu araştırma TGSP tarafından ADA Araştırma’ya yaptırılmıştır.



6 Araştırma Hakkında

Hedef Kitle

15-30 yaş grubuna 
mensup gençler ile 
görüşülmüştür.

Örneklem Dağılımı

26 ilde toplam 
2411 görüşme 
gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama

Önceden hazırlanmış 
soru formuna bağlı 
CATI metodu ile 
gerçekleştirilmiştir.

Saha Tarihleri

Görüşmeler, 19 Nisan 
- 30 Nisan 2022 
tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir.



7Örneklem



8 Yönetici Özeti

19-30 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu araştırmada;

15-30 yaş grubundaki gençlerin yurt dışında yaşama ve yurt dışına çıkma 
eğilimlerinin çeşitli kategorilere göre bulguları yer almaktadır.

1. GENÇLERİN GENEL PROFİLİ

Araştırmaya katılan gençlerin genel mutluluk düzeyi dağılımları incelendiğinde; 
“Mutluyum” ve “Çok Mutluyum” gibi olumlu değerlerin yüzdelik toplamı %25 
iken; olumsuz değerler toplamı ise %41.1’ dir.

Kadınlar, 25-30 yaş grubu, AB Sosyo-ekonomik statü grubu, dindarlar ve 
muhafazakar gruplara ait mutluluk ortalamaları diğer gruplara oranla daha 
yüksek görünmektedir.



9Yönetici ÖzetiYönetici Özeti

Türkiye’deki gençlerin öncelikli olarak çözmek istedikleri sorunların başında 
“Ekonomi”, “Adalet” ve “Eğitim” başlıkları öne çıkmaktadır.

Gençlerin %32’si Türkiye’de kendilerini güvende hissederken, %23,6’sı kısmen 
güvende olduğunu %44,4’ü güvende hissetmediğini belirtmiştir.

Kadınlar, 25-30 yaş grubu, Lise mezunu, Öğrenci, Doğum yeri, Büyükşehir grubu, 
Ayrı yaşayan bireyler, AB Sosyo-ekonomik statü grubu, Kürt milliyetçisi ve 
Sosyalist/Komünist gruplara ait güvende hissetmeme durumu oranları diğer 
gruplara oranla daha yüksek görünmektedir.

Türkiye’de kendilerine güvende hissetmemelerinin nedenlerinin başında 
“Ekonomik kaygılar”, “Mülteci nüfusunun artış göstermesi” ve “Cinayet oranları” 
gelmektedir.

Gençlerin Türkiye’de rahatsız olduğu konularda ise “Maddi olarak özgür 
hissetmeme”, “Düşünce özgürlüğü” ve “Ekonomik kaygı”, maddeleri öne 
çıkmaktadır. 

Gençlerin % 33,9’u Türkiye’de takdir ettikleri bir durum yok demektedir. Takdir 
edilen konuların başında “Sağlık”, “İnsani yardım”, “Dış politika” ve “Askeri 
başarı/Savunma sanayi” konuları gelmektedir.



10 Yönetici Özeti

Gençlerin %82,9’u daha önce yurt dışına çıkmadığını belirtmiştir.

Daha önce yurt dışına çıktığını belirten %17,1’in yurt dışına çıkma nedeni olarak 
%42,5 ile tatil yapmak olduğunu belirtmiştir.

Daha önce yurt dışına çıkmama nedenlerinin başında, “Ekonomik şartlar”, 
“Gerek/İhtiyaç duymama” ve “Zamanı olmama” maddeleri öne çıkmaktadır.

Yurt dışına “İş”, “Tatil” ve “Eğitim” amaçlı çıkma olasılıklarının olduğunu 
belirtmişlerdir.

Gençlere eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede geçici süreli yaşama fırsatı 
tanınsa %71,5’i yurt dışına gideceğini belirtmiştir.

Kadınlar, 15-18 yaş grubu, Lise mezunu, Öğrenci, Doğum yeri ilçe merkezi grubu, 
Ayrı yaşayan bireyler, E Sosyo-ekonomik statü grubu, Kürt milliyetçisi ve Atatürkçü 
gruplara ait yurt dışına geçici süreli yaşam için gitme oranları diğer gruplara 
oranla daha yüksek görünmektedir.
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Gençlere eğitim veya iş amaçlı bir başka ülkede kalıcı olarak yaşama fırsatı 
tanınsa %55,1’i yurt dışına gideceğini belirtmiştir.

Erkekler, 15-18 yaş grubu, Lise mezunu, Öğrenci, Doğum yeri ilçe merkezi grubu, 
Ayrı yaşayan bireyler, E Sosyo-ekonomik statü grubu, Kürt milliyetçisi ve Atatürkçü 
gruplara ait yurt dışına geçici süreli yaşam için gitme oranları diğer gruplara 
oranla daha yüksek görünmektedir.

Gençler yurt dışına kalıcı olarak gitme durumunda yanlarında %44,4’ü Ailelerinin/
Akrabalarının olmasını istediklerini belirtmişlerdir. 

Türkiye haricinde başka bir ülkede yaşamak istemelerinin nedenleri başında, 
“Ekonomik olarak rahat etmek”, “Daha refah şartlarda yaşamak” ve “Daha iyi 
bir eğitim almak” maddeleri öne çıkmaktadır.

Türkiye haricinde yaşayabileceğini düşündüğü ülkenin, “Ekonomik şartlarının 
daha iyi olması” ,  “Refah seviyesinin yüksek olması”  ve “Adalet/Hak/
Özgürlüklerin daha iyi olması” özelliklerinden dolayı tercih edeceklerini 
belirtmişlerdir.
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Gençlerin yurt dışında doğru olup Türkiye’de yanlış olduğunu belirttikleri konuların 
başında, “Refah seviyesi/Ekonomik gelişmişlik”, “Adalet/Hak/Özgürlükler” ve 
“Teknoloji” maddeleri öne çıkmaktadır.

Gençlerin yurt dışında gitmek istediği ülkelerin, “Adalet/Özgürlükler”, “Ekonomik 
politikalar” ve “Eğitim” konularında Türkiye’den daha ileride olduğunu 
düşünmektedir.

Gençleri şuan Türkiye’de tutan en önemli faktörler sırasıyla, “Aile/Akraba”, “Maddi 
durum” ve “Vatan sevgisi” dir.

Türkiye haricinde yaşarım dediği ülkelerin başında, “Almanya”, “Amerika” ve 
“İsviçre” gelmektedir.
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10 gençten 1’i herhangi bir sivil toplum kuruluşunda üye ya da aktif gönüllü olarak 
yer almaktadır.

Siyasi duruş hususunda ise ilk sırada Atatürkçülük yer alırken; Milliyetçilik 2. 
sırada yer almaktadır. 3. sırada ise Muhafazakarlık yer almaktadır.

Gençlerin Uluslararası sistemde Türkiye’yi temsil edeceğini düşündüğü lider 
olarak, %27,7’si Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gördüğünü 
belirtmiştir.



Araştırma
Bulguları



15Demografi

Cinsiyet

Kadın
47.9%

Erkek
52.1%

Yaş Çalışma Durumu

Öğrenciyim

Hem öğrenciyim hem çalışıyorum

Öğrenci değilim, çalışıyorum

Hem öğrenci değilim hem de 

çalışmıyorum

15-18
19-24
25-30

Yaş Ortalaması
23,1
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Doğum Yeri En Son Bitirilen Okul

Demografi
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Öğrenim Durumu Lisans Bölümü

Demografi
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Meslek Medeni Durum

Demografi

Bekar

Dul/Boşanmış 

Evli

Evlilerin ortalama yaşı
27,5
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Aylık Toplam 
Kişisel Gelir

Kişisel Gelirin 
Kaynağı

Demografi

Kişisel Gelir Ortalaması;
3777
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Sosyoekonomik
Statü

Aile Tipi

Çekirdek aile
Geniş aile 
Ayrı yaşayan aile bireyleri

Demografi
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Gençlerin 
Mutluluk 
Düzeyi
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Baz: 2411

Hayatınızla ilgili olan her şeyi göz 
önünde bulundurduğunuzda, 
genelde ne kadar mutlusunuz?

Mutluluk Düzeyi

Olumlu Değerler Toplamı:
%25

Olumsuz Değerler Toplamı:
%41.1



23Mutluluk Düzeyi

1-Hiç Mutlu Değilim 5-Çok Mutluyum



24 Mutluluk Düzeyi

1-Hiç Mutlu Değilim 5-Çok Mutluyum



25Mutluluk Düzeyi

1-Hiç Mutlu Değilim 5-Çok Mutluyum



26 Mutluluk Düzeyi

1-Hiç Mutlu Değilim 5-Çok Mutluyum



Gençlerin 
Çözmek
İstediği Sorun
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Baz: 2411

Gençlerin Öncelikli Olarak 
Çözmek İstediği Sorun



29Gençlerin Öncelikli Olarak 
Çözmek İstediği Sorun
Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı



Güvende 
Hissetme 
Durumu
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Baz:2411 Baz:1070

Güvende Hissetme 
Durumu

Türkiye’de kendinizi güvende 
hissediyor musunuz?

Türkiye’de kendinizi güvende 
hissetmemenizin nedeni nedir?



32 Güvende Hissetme 
Durumu
Türkiye’de kendinizi güvende hissediyor musunuz?



33Güvende Hissetme 
Durumu
Türkiye’de kendinizi güvende hissediyor musunuz?



34 Güvende Hissetme 
Durumu
Türkiye’de kendinizi güvende hissediyor musunuz?



35Güvende Hissetme 
Durumu
Türkiye’de kendinizi güvende hissediyor musunuz?
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Baz:2411

Güvende Hissetme 
Durumu

Türkiye’de nelerden rahatsız oluyorsunuz?



37Güvende Hissetme 
Durumu
Türkiye’de neleri takdir ediyorsunuz?

Baz:2411
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Yurt Dışında
Yaşam Algısı



39Yurt Dışında Yaşam Algısı

Baz:2411 Baz:413

Yurt dışına daha önce çıktınız mı? Hangi neden ile çıktınız?



40 Yurt Dışında Yaşam Algısı

Yurt dışına daha önce çıktınız mı?



41Yurt Dışında Yaşam Algısı

Yurt dışına daha önce çıktınız mı?



42 Yurt Dışında Yaşam Algısı

Yurt dışına daha önce çıktınız mı?



43Yurt Dışında Yaşam Algısı

Baz:1998

Yurt dışına daha önce çıkmadıysanız nedeni nedir?



44 Yurt Dışında Yaşam Algısı

Baz:1998

Yurt dışına hangi neden ile çıkmanız daha olasıdır?



45Yurt Dışında Yaşam Algısı

Baz:2411

Size eğitim veya iş amaçlı bir başka 
ülkede geçici süreli yaşama fırsatı 
tanınsa yurt dışına gitmek ister misiniz?

Size kalıcı olarak bir başka ülke 
vatandaşlığı verilse Türkiye’den ayrılıp o 
ülkeye yerleşmeyi düşünür müsünüz?



46 Yurt Dışında Yaşam Algısı

Yurt Dışında Yaşama Fırsatı Olsa



47Yurt Dışında Yaşam Algısı

Yurt Dışında Yaşama Fırsatı Olsa



48 Yurt Dışında Yaşam Algısı

Yurt Dışında Yaşama Fırsatı Olsa



49Yurt Dışında Yaşam Algısı

Yurt dışına kalıcı gitme imkanınız olsa kiminle gitmek isterdiniz?



50 Yurt Dışında Yaşam Algısı

Türkiye haricinde bir ülkede yaşayacak olsanız bunun nedeni ne olurdu?



51Yurt Dışında Yaşam Algısı

Türkiye haricinde yaşayabileceğinizi düşündüğünüz ülkenin 
hangi özelliği size cazip geliyor?



52 Yurt Dışında Yaşam Algısı

Yurt dışında doğru olup Türkiye’de yanlış yapıldığını düşündüğünüz 
nokta nedir?



53Yurt Dışında Yaşam Algısı

Sizce yurt dışında gitmek istediğiniz ülke hangi yönlerden 
Türkiye’den daha ileridedir?



54 Yurt Dışında Yaşam Algısı

Sizi şu an Türkiye’de tutan en önemli faktör nedir?



55Yurt Dışında Yaşam Algısı

Türkiye haricinde “yaşarım” dediğiniz ülke hangisidir?
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STK
İlişkileri



57STK İlişkileri

Baz:2411

Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda üye ya da aktif gönüllü müsünüz?



58 STK İlişkileri

Baz:2411

Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda üye ya da aktif gönüllü müsünüz?



59STK İlişkileri

Baz:2411

Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda üye ya da aktif gönüllü müsünüz?



60 STK İlişkileri

Baz:2411

Herhangi bir sivil toplum kuruluşunda üye ya da aktif gönüllü müsünüz?
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Gençlerin Siyasi 
Tercihleri



62 Gençlerin Siyasi Tercihleri

Siyasi kimliğinizi ne olarak tanımlarsınız?



63Gençlerin Siyasi Tercihleri

Sizce uluslararası alanda Türkiye’yi en iyi temsil edecek lider kimdir?



64 Gençlerin Siyasi Tercihleri

Sizce uluslararası alanda Türkiye’yi en iyi temsil edecek lider kimdir?



65Gençlerin Siyasi Tercihleri

Sizce uluslararası alanda Türkiye’yi en iyi temsil edecek lider kimdir?



66 Gençlerin Siyasi Tercihleri

Sizce uluslararası alanda Türkiye’yi en iyi temsil edecek lider kimdir?






