
“Beyin göçü 
etkisini yitirdi” 
‘Beyaz Yakalının Seyir 
Defteri’ isimli kitabın 
yazarı ve Turkkariyer 
AŞ.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı İlham Süheyl 
Aygül, beyin göçünün 
2009’dan itibaren tersine 
geliştiğini ve yurda 
dönü şün ba şladığını söylüyor. İngiltere ve Amerika’da 
finans sektöründe çalı şan Türk yöneticiler, 
Almanya’daysa Türk kökenli akademisyenler artık 
İstanbul’da çalı şmak istiyor 
* İstanbul’daki i ş hayatında kariyer imkanları önceki dönemlere kıyas la nasıl?  
Amerika ve Avrupa’da yaşanan krizin etkisiyle, özellikle 2008’in sonlarından itibaren Türkiye bütün 
dünyanın dikkatini çekmeye başladı. Avrupa düşük büyüme hızıyla idare etmeye çalışırken, 
ekonomisi, endüstriyel ve sosyal yönden yükselen trendini ve pozitif ivmesini arttıran Türkiye, 
dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmaya aday konuma geldi. Tabii bu gelişmenin motorunu 
İstanbul çekiyor.  
 
* Beyin göçünde son durum nedir?  
Beyin göçü 2009’dan itibaren tersine döndü ve çok önemli bir talep patlaması yaşandı. O dönemde 
yurt dışından binin üzerinde başvuru aldık. Söz konusu başvuruların yüzde 60’ı İngiltere ve 
Amerika’dan geldi. Özellikle finans ve danışmanlık sektöründe çalışan Türk beyaz yakalılar finansal 
krizin etkisiyle şirket batış ve birleşmeleri esnasında bir yandan çalıştıkları ülkelerde iş arayışını 
sürdürürken, bir yandan da B planı oluşturmak için yoğun başvuruda bulundu. Bir kısmına yerleştirme 
yaptık, diğerleriyle halen düzenli olarak iletişimimizi sürdürüyoruz.   
 
* Tersine beyin göçünün özellikle finans sektöründe olmasını nasıl yorumluyorsunuz?  
İstanbul’un finans merkezi olması konusunda atılan adımları yakından takip edip, gelişmeler ve iş 
olanakları konusunda sürekli bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Bugün İstanbul’da sağlanan olanakların 
piramitlerin en üst tarafında bulunan yöneticiler hariç, orta yöneticilerde hiç de farklı olmadığını 
söyleyebiliriz. “Beyin göçü etkisini yitirdi” dersek yanlış olmaz.   
 
* Bu nasıl oldu?  
En büyük beyin ihracatçısı konumundaki Hindistan bile artık beyinleri yönetmeye başladı. Teknolojik 
altyapı sayesinde Amerika’da bir laboratuvarda çalışan profesör, telekonferansla Hindistan’daki 
öğrencilere eğitim verebiliyor veya bunun tersi geçerli olabiliyor. Fiziksel olarak beynin nerede olduğu 
değil önemli olan, nasıl kullanıldığı veya yönetildiği. 
 
* Almanya’daki  yeni nesil Türk gençlerinin İstanbul’a CV gönderdi ği doğru mu?  
Doğru. Bu konuda özellikle Almanya’da yaşayan Türk kökenli akademisyenlerden dönüş konusunda 
önemli bir talep söz konusu. Almanya’nın önemli dergi ve gazetelerinde yer alan bir araştırmaya göre, 
Almanya’da yaşayan her üç Türk kökenli akademisyenden biri, öğrenimini tamamladıktan sonra 
Türkiye’de çalışmak konusunda son derece istekli.   
 
* Yurda dönü şün nedenleri ne olabilir?  
İlk sırada Almanya’yı özümseyememeleri ve kimlik sorunu yaşamaları var. İkinci neden, iş koşulları. 



Türkiye’deki ekonomik gelişmeler, ekonomik büyüme ve iş alanında kendilerine sunulan perspektif, 
kararlarında oldukça etkili. Diğer bir neden de, yabancı kökenli oldukları için, aynı şartlarda diğer iş 
arayanlara karşı dezavantajlı olduklarını düşünmeleri. Kurum verilerimiz de bu araştırmayı doğruluyor. 
Avrupa’dan, Almanya ve İngiltere en çok talebin geldiği ülkeler.  
 
* Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve yazar Soli Özel,  kendi ülkesi dı şında çalı şanların 
kozmopolitlik yarataca ğını söyledi. Buna katılıyor musunuz?  
Çok uluslu şirketler yatırımlarını korumak için genelde üst düzey yöneticilerini  İstanbul’a gönderir. Orta 
ve alt düzey yabancı çalışan talebinin, diğer ülke ve finansal merkezlere göre yüksek olacağını 
düşünmüyorum. Bu yorumu yaparken, çalışma izinleri alınmanın da hızla sonuçlanan bir süreç 
olmadığını, ayrıca genç ve yetişmiş iş gücü potansiyelimizin olduğunu da göz ardı etmemek gerek.  
 
* Rakamlarla İstanbul i ş hayatını anlatmak mümkün mü?  
Halihazırda maaş araştırması yapan danışman şirketler tarafından sadece İstanbul’un değil, tüm 
Türkiye’nin iş hayatının rakamsal haritası çıkarılabiliyor. Ücretlerin eskisi gibi parlak olmadığını 
söyleyebiliriz.   
 
* İstanbul’dan Anadolu’ya kariyer için gidenlerin sayı sı arttı mı?  
İstanbul tartışmasız en önemli çekim merkezi. Kriz dönemlerinde veya belli bir yaştan sonra piyasa 
daraldığında, Anadolu’dan gelen talebe “İş neredeyse, ben oradayım” anlayışıyla uyanlar olmuştu. 
Ancak bunun günümüzde çok geçerli olduğunu söylemek zor. Güçlü bir sermaye altyapısı olan, 
kurumsallaşma yolunda sağlam adımlar atmak isteyen Anadolu firmalarının artması halinde bu oran 
yükselebilir.  
 
* İstanbul’da çalı şanların di ğer kentlerde çalı şanlara oranla daha çok kazandı ğı yönünde bir algı 
var. Bu do ğru  mu?  
İstanbul standartları yüksek, dolayısıyla pahalı bir şehir. Daha pahalı olduğu için daha çok harcamak 
zorundasınız. Bu ücret ve fayda paketine de yansıyor tabii. Anadolu’da maaş dışında çok fazla yan 
hak verilmiyor. Entelektüel sermayeyi çekebilmek ve Anadolu’nun farklı şehirlerinde istihdam için 
motive edici bir unsur olarak kira-lojman yardımı önem kazanıyor.   
 
* İş hayatında yeni trendler neler?   
Kurumlarda çalışanlar da sosyal medyayı ve teknolojiyi verimli kullanmaya başladı. Proje bazlı 
çalışmak ve esnek çalışma saatleri ön plana çıktı. Bilgiye bugün herkes rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu 
bağlamda artık 09.00-18.00 mesai süresinde değil de, yaratıcılık süreçlerinde yer almak, yeni dönemin 
gerçeği haline geldi. Yaratma süreçleri 7/24 olmaya başladı. “Önemli olan kurumun içerisinde ne kadar 
durduğun değil, kuruma ne kattığın” anlayışı iş hayatında yerleşmeye başladı.  
 
* Kimler beyin avcılarına ba şvurmalı?  
Kariyer fırsatı denince web tabanlı hizmet veren siteler ön plana çıkmış durumda. Ancak orta ve üst 
düzey yöneticiler için, alanlarında koçluk hizmeti verebilecek derinliğe ve sektörel bilgilere sahip, orta 
ve uzun vadeli kalıcı ilişki tesis edilebilecekleri beyin avcıları üzerinden sonuca ulaşmalarının daha 
kolay ve sağlıklı olacağını düşünüyorum. 
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