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EKONOMİ  
 

MÜSİAD Ankara'dan Kov�d-19 sonrası �ç�n "ters�ne bey�n göçü"
pol�t�kası öner�s�
MÜSİAD Ankara Başkanı Acar, "Yurt dışında �kamet eden ve çalışan b�l�m �nsanları, akadem�syen, g�r�ş�mc�,
yatırımcılar �le b�l�ş�m g�b� sektörlerde yer alan vatandaşlarımızı ülkem�ze davet etmel�y�z." �fades�n� kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 04.05.2020

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.

Ankara

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında "iyi bir
şekilde yol aldığını" belirterek, "Yurt dışında ikamet eden ve çalışan bilim insanları, akademisyen, girişimci, yatırımcılar ile bilişim gibi sektörlerde
yer alan vatandaşlarımızı ülkemize davet etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Acar, yazılı açıklamasında, ülkenin salgın sonrası yeni düzende daha başarılı ve daha rekabetçi olması için altyapısını ve üretim politikalarını hazır
hale getirilmesinin önemine dikkati çekti.

Yurt dışında çeşitli alanlarda çalışma yapan yetkin vatandaşların anavatanlarına kesin dönüş için istihdam politikaları hazırlamanın önemini
vurgulayan Acar, "Devletimizin gerçekleştireceği tersine beyin göçü programı ile ülkemizin nitelikli kalkınma faaliyetlerine hız katacaktır. Böylece
Türkiye hem bölgesinde hem de dünya genelinde üretim, istihdam ve güven açısından bir cazibe noktası haline gelecektir." değerlendirmesinde
bulundu.

Acar, Türkiye'nin salgın sonrası için uygulanacak tersine beyin göçü programıyla nitelikli kalkınma faaliyetlerine hız katacağını vurgulayarak şunları
kaydetti:

"Ülke olarak bu başarıyı bir adım daha ileriye ulaştırmak için hep birlikte gayret etmeliyiz. Yurt dışında ikamet eden ve çalışan bilim insanları,
akademisyen, girişimci, yatırımcılar ile bilişim gibi sektörlerde yer alan vatandaşlarımızı ülkemize davet etmeliyiz."

İlg�l� konular

ankara  beyin göçü  Hasan Basri Acar  Kovid-19  MÜSİAD

Bu haber� paylaşın

    

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi
https://www.aa.com.tr/tr/p/abonelik-talep-formu/1001
https://www.aa.com.tr/tr/search/?s=ankara&tag=1
https://www.aa.com.tr/tr/search/?s=beyin%20g%C3%B6%C3%A7%C3%BC&tag=1
https://www.aa.com.tr/tr/search/?s=Hasan%20Basri%20Acar&tag=1
https://www.aa.com.tr/tr/search/?s=Kovid-19&tag=1
https://www.aa.com.tr/tr/search/?s=M%C3%9CS%C4%B0AD&tag=1
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/musiad-ankaradan-kovid-19-sonrasi-icin-tersine-beyin-gocu-politikasi-onerisi/1828326&p[images][0]=https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2020/05/04/thumbs_b_c_e0ee361ef15609462f1661b7e40550cd.jpg&p[title]=M%C3%9CS%C4%B0AD%20Ankara%27dan%20Kovid-19%20sonras%C4%B1%20i%C3%A7in%20%22tersine%20beyin%20g%C3%B6%C3%A7%C3%BC%22%20politikas%C4%B1%20%C3%B6nerisi&p[summary]=M%C3%9CS%C4%B0AD%20Ankara%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Acar,%20%22Yurt%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20ikamet%20eden%20ve%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%20bilim%20insanlar%C4%B1,%20akademisyen,%20giri%C5%9Fimci,%20yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1lar%20ile%20bili%C5%9Fim%20gibi%20sekt%C3%B6rlerde%20yer%20alan%20vatanda%C5%9Flar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1%20%C3%BClkemize%20davet%20etmeliyiz.%22%20ifadesini%20kulland%C4%B1.
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://v.aa.com.tr/1828326&text=M%C3%9CS%C4%B0AD%20Ankara%27dan%20Kovid-19%20sonras%C4%B1%20i%C3%A7in%20%22tersine%20beyin%20g%C3%B6%C3%A7%C3%BC%22%20politikas%C4%B1%20%C3%B6nerisi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/musiad-ankaradan-kovid-19-sonrasi-icin-tersine-beyin-gocu-politikasi-onerisi/1828326&title=M%C3%9CS%C4%B0AD%20Ankara%27dan%20Kovid-19%20sonras%C4%B1%20i%C3%A7in%20%22tersine%20beyin%20g%C3%B6%C3%A7%C3%BC%22%20politikas%C4%B1%20%C3%B6nerisi
mailto:?subject=M%C3%9CS%C4%B0AD%20Ankara%27dan%20Kovid-19%20sonras%C4%B1%20i%C3%A7in%20%22tersine%20beyin%20g%C3%B6%C3%A7%C3%BC%22%20politikas%C4%B1%20%C3%B6nerisi&body=M%C3%9CS%C4%B0AD%20Ankara%27dan%20Kovid-19%20sonras%C4%B1%20i%C3%A7in%20%22tersine%20beyin%20g%C3%B6%C3%A7%C3%BC%22%20politikas%C4%B1%20%C3%B6nerisi%20https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/musiad-ankaradan-kovid-19-sonrasi-icin-tersine-beyin-gocu-politikasi-onerisi/1828326


17.02.2021 MÜSİAD Ankara'dan Kovid-19 sonrası için "tersine beyin göçü" politikası önerisi

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/musiad-ankaradan-kovid-19-sonrasi-icin-tersine-beyin-gocu-politikasi-onerisi/1828326#! 2/2

          

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/musiad-ankaradan-kovid-19-sonrasi-icin-tersine-beyin-gocu-politikasi-onerisi/1828326&p[images][0]=https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2020/05/04/thumbs_b_c_e0ee361ef15609462f1661b7e40550cd.jpg&p[title]=M%C3%9CS%C4%B0AD%20Ankara%27dan%20Kovid-19%20sonras%C4%B1%20i%C3%A7in%20%22tersine%20beyin%20g%C3%B6%C3%A7%C3%BC%22%20politikas%C4%B1%20%C3%B6nerisi&p[summary]=M%C3%9CS%C4%B0AD%20Ankara%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Acar,%20%22Yurt%20d%C4%B1%C5%9F%C4%B1nda%20ikamet%20eden%20ve%20%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%20bilim%20insanlar%C4%B1,%20akademisyen,%20giri%C5%9Fimci,%20yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1lar%20ile%20bili%C5%9Fim%20gibi%20sekt%C3%B6rlerde%20yer%20alan%20vatanda%C5%9Flar%C4%B1m%C4%B1z%C4%B1%20%C3%BClkemize%20davet%20etmeliyiz.%22%20ifadesini%20kulland%C4%B1.
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://v.aa.com.tr/1828326&text=M%C3%9CS%C4%B0AD%20Ankara%27dan%20Kovid-19%20sonras%C4%B1%20i%C3%A7in%20%22tersine%20beyin%20g%C3%B6%C3%A7%C3%BC%22%20politikas%C4%B1%20%C3%B6nerisi
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/musiad-ankaradan-kovid-19-sonrasi-icin-tersine-beyin-gocu-politikasi-onerisi/1828326&title=M%C3%9CS%C4%B0AD%20Ankara%27dan%20Kovid-19%20sonras%C4%B1%20i%C3%A7in%20%22tersine%20beyin%20g%C3%B6%C3%A7%C3%BC%22%20politikas%C4%B1%20%C3%B6nerisi
mailto:?subject=M%C3%9CS%C4%B0AD%20Ankara%27dan%20Kovid-19%20sonras%C4%B1%20i%C3%A7in%20%22tersine%20beyin%20g%C3%B6%C3%A7%C3%BC%22%20politikas%C4%B1%20%C3%B6nerisi&body=M%C3%9CS%C4%B0AD%20Ankara%27dan%20Kovid-19%20sonras%C4%B1%20i%C3%A7in%20%22tersine%20beyin%20g%C3%B6%C3%A7%C3%BC%22%20politikas%C4%B1%20%C3%B6nerisi%20https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/musiad-ankaradan-kovid-19-sonrasi-icin-tersine-beyin-gocu-politikasi-onerisi/1828326

