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PANEL

PAnel: eĞİtİmden İş HAYAtInA Geçİş

Oturum Başkanı Prof. dr. Yüksel kAVAk
Biyografi: Dr. Kavak, Hacettepe Üniversitesi eğitim Fakültesi öğretim üyesidir. aynı 

üniversitenin eğitim yönetimi teftişi Planlaması ve ekonomisi bilim dalından 1986 yı-
lında doktora derecesi almış, 1991 yılında doçent, 1998 yılında da profesör unvanını elde 
etmiştir. Çalışma alanları; eğitim politikaları, eğitim ekonomisi, yükseköğretim çalışmaları 
ve öğretmen eğitimidir. Dr. Kavak, 2023 yılına kadar öğretmen arz ve talep projeksiyon-
larını içeren “meB Öğretmen istihdam Projeksiyonları, stratejileri ve sistemlerinin ge-
liştirilmesi Projesinde (meB - iKOP) (2013)” araştırmacı olarak bulunmuştur. 2000-2002 
yılları arasında Kırgızistan-türkiye manas Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi, 2007-
2008 öğretim yılında da aBD memphis Üniversitesi eğitim Politikaları araştırma merke-
zi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. teD (türk eğitim Derneği) Bilim Kurulu 
üyeliği (2003-2005), unescO türkiye milli Komisyonu eğitim ihtisas Komitesi üyeliği 
(2010-2014) görevlerinde bulunmuştur. eğitim yöneticileri ve eğitim Denetçileri Derneği 
(eyeD-Der) üyesidir. 2012-2015 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi eğitimden sorum-
lu rektör yardımcılığı görevinde bulunmuştur. evli ve 2 çocuk sahibidir.

Yusuf çİdem
Biyografi: 1969 yılında Bolu/gerede’de doğdu. ilk ve ortaöğrenimini ankara’da ta-

mamladı. ankara Balgat teknik lisesi mikroteknoloji bölümünden mezun oldu. gazi Üni-
versitesi teknik eğitim Fakültesi makine eğitimi Bölümü, makine resmi ve Konstrüksiyon 
Öğretmenliğini bitirdi. aynı üniversitenin Fen Bilimleri enstitüsü makine eğitimi anabilim 
Dalında yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında erzurum Kazım Karabekir endüstri mes-
lek lisesi tesviye bölümünde öğretmenliğe başladı. 1996-2014 yılları arasında ankara’da 
çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. Bakanlık makamının onayı ile 2000-2003 
yılları arasında erkek teknik Öğretim genel müdürlüğünde, 2004-2012 yılları arasında ise 
eğitim araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığında görevlendirildi. 22.04.2014 tarihinden 
itibaren meB mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğü, izleme ve Değerlendirme Daire 
Başkanı olarak görev yapan yusuf ÇiDem, evli ve iki çocuk babasıdır.

dr. necdet kenAr
Biyografi: nazilli Öğretmen Okulu ve marmara Üniversitesi mezunu olan Dr. nec-

det Kenar, ekonomi alanında aBD claremont Üniversitesi’nde master, ankara Üniversitesi 
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siyasal Bilgiler Fakültesinde doktora yaptı. maliye Bakanlığı ve Hazine müsteşarlığında 
denetim ve yönetim görevlerinde bulundu. Hazine müsteşarlığında iken sosyal güven-
lik reformu çalışmalarını ve işgücü uyum Projesi koordinatörlüğü görevlerini sürdürdü. 
1999-2004 yıllarında türkiye iş Kurumu yönetim Kurulu Başkanlığı ve genel müdürlüğü 
görevinde bulundu. Bu görevi süresince işKur’u yeniden yapılandırdı; işsizlik sigortası 
sistemini kurdu; aktif işgücü Programlarını başlattı. 2004-2017 Kasım tarihleri arasında 
mess eğitim vakfı genel müdürlüğü görevini sürdürmüş olan Dr. Kenar, Bahçeşehir Üni-
versitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesidir. tÜsiaD mesleki eğitim Çalışma grubu Baş-
kanıdır.

dr. tibor Bors Borbely PeCZe
Biyografi: Hayat Boyu Kariyer rehberliği (llg) ve Pes (Kamu istihdam Hizmetleri) 

alanlarında saha çalışması, araştırma ve metodolojik faaliyetler ve yönetim sorumlulukları 
da dâhil olmak üzere geliştirme ve eğitim deneyimine sahiptir. macaristan’da ulusal Hayat 
Boyu rehberlik sisteminin ve önde gelen istihdam politikalarının geliştirilmesi sürecinde 
20 yıllık bir tecrübeye sahiptir. uzmanlık alanları arasında mesleki rehberlik, danışmanlık 
ve ilgili istihdam politikaları bulunmaktadır. mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, hayat boyu 
rehberlik sistemi ve bireysel vaka yönetimi gibi eğitim ve istihdam politikaları arasında 
çapraz politika geliştirme üzerine çalışmıştır. Borbely-Pecze ayrıca, kariyer rehberliğinde 
yeni yaklaşımlar ile ilgili konularda çok sayıda kariyer / iş bulma danışmanının sürekli mes-
leki gelişiminde ve eğitiminde tecrübe sahibidir. Bu tecrübelerin arasında macaristan’da 
10 eğitim modülünün geliştirilmesi, Kariyer rehberliği lisans bölümü müfredatının be-
lirlenmesi ve bu bölümde ders verme, aB düzeyinde kariyer rehberliği profesyonellerinin 
sürekli mesleki gelişimine katkı sağlamak (eures, euroguidance, elgPn) yer almaktadır. 
son yıllarda estonya, Hırvatistan, Çin, gürcistan ve türkiye’de uzman olarak çalışan Bo-
rebely-Pecze, cPessec ve eu Pes network çalışma toplantılarına etkin katılım sağlamak-
tadır.

mark keeSe
Biyografi: OecD, istihdam, işgücü ve sosyal işler genel müdürlüğü, istihdam ana-

lizi ve Politika Dairesi Başkanıdır. OecD’nin, üye ve üye olmayan ülkelerin daha çok ve iyi 
işleri teşvik etmelerine yardımcı olan işgücü piyasası konularının analiz edilmesi ve istih-
damı geliştirme ve eğitim politikaları üzerine çalışmasından sorumludur. OecD’nin işgücü 
piyasası eğilimleri ve konularını yıllık değerlendirmesi, bir başka deyişle OecD istihdama 
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Bakışın hazırlanması ile yetkilidir.  ayrıca yetişkin Becerileri uluslararası Değerlendirme-
sine (Pıaac) yönelik OecD programına istihdam Dairesinin katkı vermesinden sorumlu-
dur. g20 istihdam yoluna destek sunulması ile yakından ilgilenmiştir.  Keese 1985’ten bu 
yana OecD’de; verimlilik modelleme ve ölçme, Doğu avrupa’da işgücü piyasalarına geçiş, 
düşük ücret ve kazançların hareketliliği ve asgari ücretler vb. çeşitli makroekonomik ve 
işgücü piyasası konuları üzerine çalışmaktadır. 21 üye ülkenin dâhil olduğu yaşlanma ve 
istihdam politikalarının başlıca değerlendirmesiyle ilgilenmiştir ve OecD’nin işler stra-
tejisinin geliştiren görev gücünün bir üyesi olmuştur. geçiş ülkelerinde işgücü piyasaları, 
kazançların eşitsizliği, asgari ücretler ve yaşlanma ve istihdam politikalarına dair yayım-
lanmış makaleleri bulunmaktadır.  Bay Keese bir OecD’de görev almadan önce ekonomist 
olarak avustralya Başbakanlığı ve Kabinesi ile çalışmıştır. adelaide Üniversitesi iktisat Bö-
lümünde lisans eğitimi almıştır. 

Peter mItCHell
Biyografi: mövenpick Otellerinin Başkan yardımcısıdır (yetenek ve Örgütsel geli-

şim). mihmandarlık, sağlık ve eğitimi kapsayan hizmet sektörlerinde bir dizi insan Kay-
nakları / Öğrenme ve gelişim pozisyonlarında bulunmuştur. insan Kaynakları/Örgütsel 
gelişim/Öğrenme ve gelişim ve işe alma Hizmetleri fonksiyonlarında geniş bir yelpaze-
de zengin bir tecrübesi vardır. Kendisi birçok organizasyonun stratejik insan Kaynakları 
yönlendirmelerini, stratejik kültürel ve kurumsal değişim programlarını uygulamış, ilave-
ten insan Kaynaklarının günlük operasyonel ihtiyaçlarıyla ilgilenmiştir. mıtcHell daha 
önceleri şirketlerin Kamulaştırma programlarından da sorumlu olmuştur. Okullardan ve 
üniversitelerden gelen yurttaşların işe alımında, –üstün yerel yeteneklere koçluk ve bun-
ların geliştirilmesiyle birlikte– eğitim programlarının gelişiminde ve sağlanmasında etkili 
olmuştur. ekip gelişimi ayrıca kendisinin odak noktalarından biri olmuş; mutabık olunan 
ekip değerlerini, davranışları ve hesap sorulabilirlik sınırlarını belirlemek için çalıştaylar 
geliştirmiş ve uygulamıştır. mıtcHell hâlihazırda hem yönetime hem personele yönelik 
değerlendirmeye ve gelişime yardımcı olmak için bir dizi gelişimsel ve psikometrik araçlar 
kullanmaktadır. Bireye ve ekibe dair değerlendirme kendisinin rolünün büyük bir parça-
sıdır ve bu kendisinin yürüttüğü performans ve gelişim geri bildirim programlarında aynı 
zamanda da takip planlamasında yer alan önemli bir unsurdur. 
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PAnel: İşkur Ve ÖZel İStİHdAm BürOlArI ArASIndAkİ
İşBİrlİĞİnİn ArtIrIlmASI

Oturum Başkanı: Prof. dr. mehmet BArCA
Biyografi: 01 şubat 1966 tarihinde Bingöl’de doğdu. ilk ve orta öğrenimini Bingöl’de 

tamamladı. 1986’da  ankara Üniversitesi  siyasal Bilgiler Fakültesi işletme Bölümünü ka-
zandı. 1990 yılında lisans çalışmasını tamamladıktan sonra devlet bursu ile ingiltere’ye 
gönderildi. master ve doktorasını leicester Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra türki-
ye’ye dönüş yaptı. 2001 yılında yrd. Doç Dr. 2003 yılında Doç. Dr. ve 2008 yılında Prof. Dr. 
unvanı aldı. sakarya, Başkent, afyon Kocatepe üniversitelerinde dersler verdi.  Prof. Dr. 
mehmet Barca, halen ankara sosyal Bilimler Üniversitesi’nde rektörlük görevini yürüt-
mektedir.

doç. dr. Arif ÖZer
Biyografi: yüksek Öğrenimini Hacettee Üniversitesi eğitim Fakültesinde tamamla-

yan Özer, yüksek lisans ve Doktorasını da aynı Üniversitenin sosyal bilimler enstitüsünde 
bitirdi. Üniversitenin Kariyer gelişimi uygulama ve araştırma merkezi’nde de görev alan 
Özer, Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik ana Bilim Dalında akademisyen olarak çalış-
maktadır.

Yrd. doç. dr. Zerrin FIrAt
Biyografi: Bursa doğumlu olan yazar, lisans eğitimini uludağ Üniversitesi Çalışma 

ekonomisi ve endüstri ilişkileri Bölümünde, yüksek lisans ve doktora eğitimini, uludağ 
Üniversitesi, sosyal Bilimler enstitüsü Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri anabilim 
Dalında tamamlamıştır. Halen uludağ Üniversitesi, inegöl işletme Fakültesi’nde görev yap-
maktadır. Dezavantajlı gruplar, kadın ve kadın girişimciliği, küçük esnaf ve sanatkârlar, 
aktif istihdam politikaları alanlarında çalışma ve araştırmaları bulunmaktadır.

kerim PAker
Biyografi: Kerim PaKer 1993 yılında rochester Üniversitesinden mühendislik eği-

timi alarak mezun oldu. Profesyonel kariyerine merkezi aBD’nin Philadelphia kentinde 
bulunan bir kimya şirketinde iç danışmanlık departmanında başladı. carnegie mellon Üni-
versitesi’nde yüksek lisansını yaparken de yarı zamanlı olarak şirketin yeniden yapılanma 
projelerinde yer almaya devam etti. 1997 yılında, carnegie mellon Üniversitesinden iş-
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letme yüksek lisansı ile mezun oldu. Kerim PaKer mezuniyetinin ardından Bilgi Odaklı 
yönetim Hizmetleri adında bir yönetim danışmanlığı şirketi kurarak, kimya, turizm, bilgi-
sayar ve tekstil gibi sektörlerde, ülke içinde ve dışında, şirketlere danışmanlık hizmeti sun-
du. Danışmanlık hizmetlerinin yanısıra yabancı ortaklı bir internet şirketinin hem ortağı 
hemde türkiye’deki yöneticisi oldu. 2003 yılı ağustos ayından başlayarak, bir aile şirketi 
olan, yeni tekstil a.ş.’inde genel müdür yardımcılığı görevini sürdüren Kerim PaKer, 
nisan 2006’dan beri insan Kaynakları alanında faaliyet gösteren Krm yönetim Danışman-
lık a.ş.’de ortak ve genel müdür olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

İsmail GülerYüZ
Biyografi: Çarşamba ticaret meslek lisesinden mezundur. 1994-1995 yıllarında ay-

taç et ve süt Ürünleri lojistik sorumlusu ve 1997-2008 yıllarında vestel Pazarlama a.ş. 
lojistik sorumlusu olarak görev almıştır. 18.01.2008 tarihinde insan Kaynakları alanında 
farklılık yaratma, işveren ile iş gören arasında köprü olup  işe alımlarda doğru kişiyi doğru 
işe yerleştirmek temel hedefi ile güleryüz istihdam şirketini kurup çalışmalarına başla-
mıştır. 15.02.2017 tarihinde “geçici iş ilişkisi Kurma yetki Belgesini” türkiye’de ilk alan 
firma ünvanına sahip olup, çalışmalarına hızla devam etmektedir. şirket vizyonu, çalışan-
larına heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, şirketin sürekli başarısında en 
büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; müşteri odaklı, topluma 
karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen, yüksek nitelikli 
çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarıp, sü-
rekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, insan Kaynakları alanında en çok tercih 
edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.
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PAnel: SAnAYİ 4.0 Ve İşGüCünün dİJİtAlleşmeSİ

Oturum Başkanı: Prof. dr. Gülser kÖkSAl
Biyografi: lisans ve yüksek lisans eğitimini Orta Doğu teknik Üniversitesi’nde ta-

mamlayan Köksal, Doktora derecesini north carolina state university’de 1993 yılında al-
mıştır. O zamandan beri ODtÜ endüstri mühendisliği Bölümünde öğretim üyesidir. Bu 
süre içinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak ncsu ve ıllinois Üniversitesinde bulunmuş ve 
s.P.a.c. firması için çalışmıştır. Ürün planlama, geliştirme ve yönetimi, veri madenciliği, 
kalite mühendisliği ve yönetimi konusunda çalışmaları olan Köksal, halen ODtÜ’de rek-
tör yardımcısı olarak görevini yürütmektedir.

doç. dr. Gültekin çAkmAkçI
Biyografi: lisans eğitimini Kimya mühendisliği alanında (ankara Üniversitesi) ta-

mamladıktan sonra yaklaşık bir yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda mühendis teğmen 
olarak görev yaptı. yüksek lisans (york Üniversitesi) ve doktora eğitimini (leeds Üniversi-
tesi) ingiltere’de meB bursu ile bilim eğitimi alanında tamamladı. tÜBitaK post doktora 
araştırma bursu ile 2011-2012 yıllarında stanford Üniversitesi’nde bilim iletişimi alanında 
çalışmalarını yürüttü.  Çakmakcı, 2006 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi’nde çalış-
malarını sürdürmektedir. “Hacettepe Üniversitesi stem & maker lab” başkanı, “stem & 
makers Fest/expo” başkanı, “Public communication of science and technology (Pcst)” 
derneğinin yönetim kurulu üyesi ve bilim dünyasından anlık haber sitesi olan www.bilimi-
letisimi.com ’un kurucusudur.

İlber AYdemİr 
galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu sayın ilber aydemir 2007-2012 yıl-

ları arasında akol avukatlık Bürosunu yönetmiş, 2012’den beri Koç Holding endüstri iliş-
kileri Koordinatörlüğü görevini yürütmekte olup aynı zamanda tÜsiaD istihdam Çalışma 
grubu Üyesidir.

mustafa eSenlİk
Biyografi: lisans eğitimini istanbul teknik Üniversitesi, sanayi mühendisliği Bölü-

mü’nde 1982 yılında tamamlamıştır.  iş yaşamına 1985 yılında nasaş alüminyum’da Planla-
ma mühendisi olarak başlayan esenlik, 1987-1988 yılları arasında Bisan Bisiklet’te endüst-
ri mühendisi olarak görev yapmıştır. 1988 yılında arçelik a.ş. Kompresör işletmesi’nde 
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endüstri mühendisi olarak göreve başlayan esenlik, 1992 yılında genel müdürlük endüst-
ri mühendisliği şefi, daha sonra genel müdürlük Proje uzmanı, 1995 yılında eskişehir 
Buzdolabı işletmesi yatırım Proje lideri ve 1998 yılında genel müdürlük Proje yöneticisi 
görevlerine atanmıştır. 1999-2001 tarihleri arasında Buzdolabı işletmesi Üretim mühen-
disliği yöneticisi,  2001-2008 yılları arasında Buzdolabı işletmesi Üretim yöneticisi, 2008 
– 2012 yılları arasında s.c. arctic s.a. ( romanya ) Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten 
esenlik, 2012 yılı mayıs ayından bu yana arçelik a.ş’ nde Üretim teknolojileri Direktörü 
görevini sürdürmektedir.

arçelik’teki çalışma yaşamında çok sayıda yurt içi ve dışı yeni üretim tesislerinin pro-
jelendirilmesi ve kurulması çalışmalarını gerçekleştiren esenlik, mevcut fabrikalarda da 
tPm ve yalın üretim çalışmalarına liderlik etmiştir. Hali hazırda arçelik üretim tesislerinin 
dijital dönüşüm çalışmalarını yönlendirirken, bir yandan romanya, Hindistan ve diğer ül-
kelerdeki yeni üretim tesisi yatırımlarını yönetmektedir.

Pelin kuZeY
Biyografi: 1975 yılında ankara’da doğdu. Orta öğrenimini ankara Özel tevfik Fikret 

lisesinde bitirdi. 1999 yılında ankara Üniversitesi siyasal Bilgiler Fakültesi uluslararası 
ilişkiler Bölümünden mezun oldu. yüksek lisans çalışmalarını university of london school 
of Oriental and african studies’de tamamladı. 2000 yılında maliye Bakanlığında iş hayatına 
atıldı ve burada yaklaşık 12 yıl boyunca avrupa Birliği ile müzakereler, dış ilişkiler ve ulus-
lararası kuruluşlarla ilişkiler alanlarında farklı pozisyonlarda çalıştı. 2005 yılında avrupa 
Komisyonu iç Pazar ve rekabet genel müdürlüğünde misafir uzman olarak görev aldı. 
2008 yılında avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. 2008-2012 
döneminde Fiscalis Program Koordinatörlüğü ve ankara Üniversitesi avrupa topluluğu 
araştırma ve uygulama merkezi yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Pelin Kuzey, 
mart 2012 tarihinde google türkiye bünyesine katıldı ve halen Kamu ilişkileri müdürü 
görevini yürütüyor.

Zübeyde ArSlAnOĞlu
Biyografi: Kırşehir mucur doğumlu olan zübeyde arslanoğlu, 1995 yılında Çukuro-

va Üniversitesi makine mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Orta Doğu teknik 
Üniversitesi makine mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmakta iken 1998 yılında 
savunma sanayi müsteşarlığında göreve başlamıştır. uzman yardımcısı, uzman ve Proje 
müdürü olarak temmuz 2016 tarihine kadar değişik aşamalarda birçok projede görev al-
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mıştır. temmuz 2016-şubat 2017 tarihleri arasında Bilim, sanayi ve teknoloji Bakanlığı’n-
da Bakan Danışmanı olarak görev yapmıştır. 28 şubat 2017 tarihi itibari ile Bilim, teknoloji 
ve sanayi eğitimi Daire Başkanı olarak atanmış olup, halen bu görevi yürütmektedir. 
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PAnel: enGellİ BİreYlerİn eĞİtİm Ve İStİHdAmInA
YÖnelİk Yenİ YAklAşImlAr

Oturum Başkanı:  Prof. dr. müge erSOY kArt
Biyografi: lisansını 1993 yılında ankara Üniversitesi Çalışma ekonomisi ve endüst-

ri ilişkileri Bölümü’nde yapan Prof. Dr. müge ersOy Kart, 1997-2002 yılları arasında 
ankara Üniversitesi Psikoloji anabilim Dalı’nda yüksek lisans ve Doktorasını tamamladı; 
2009 yılında doçent unvanı ve 2015 yılında profesör unvanını aldı. ankara Üniversitesi’nde 
1994 yılından beri Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan Prof. Dr. ersOy Kart, ay-
rıca siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma ekonomisi Bölümü Bölüm Başkanlığını ve iKDam 
müdürlüğü görevlerini yürütmektedir. lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği dersler ara-
sında; Çalışma yaşamında Davranış ve Kişilik, Örgütsel Davranış, sosyal Psikoloji, ileri 
Çalışma Psikolojisi, Değişen Örgüt ve Çalışan Davranışları, Portföy Hazırlama ve yönetimi 
ve insan Kaynakları yönetimi sayılabilir. Prof. Dr. müge ersOy Kart, akademik çalışma-
larının yanı sıra ulusal ve uluslararası birçok projede de görev almıştır.

turhan İçlİ
Biyografi: 1955 yılında sivas’ın yıldızeli ilçesinde doğmuştur.  11 yaşında geçirdiği 

bir kaza sonucu görme özürlü olmuştur.  ilkokul ve Ortaokulu ankara Körler Okulunda 
tamamladıktan sonra ankara Kurtuluş lisesi’ni bitirmiştir.  1974 yılında Orta Doğu tek-
nik Üniversitesinin sosyoloji bölümüne girerek 1980 yılında şeref öğrencisi olarak mezun 
olmuştur.  Bir süre yayıncılık yapmıştır.  1984 yılında mta genel müdürlüğünde çevirmen 
olarak işe başlamıştır.  ankara Hukuk Fakültesini 1989 yılında bitirerek stajı tamamlayıp 
avukatlığa başlamıştır.  aynı yıl mta’daki görevinden öğretmenliğe geçiş yapmış ve öğret-
menlikten emekli olmuştur. iki dönem altı nokta Körler Derneği genel Başkanlığını yü-
rüten içli, 1998-2002 yılları arasında da türkiye Körler Federasyonu Başkanı olarak görev 
yapmıştır.  Halen engelliler Konfederasyonu ve türkiye Körler Federasyonu Başkanı olan 
içli, altı nokta Körler Derneği Baş Hukuk Danışmanıdır. Başta engellilik sorunu olmak 
üzere, türkiye’deki ve Dünya’daki siyasal gelişmeler ve oluşumlar üzerine çok sayıda maka-
le ve araştırması bulunan turhan içli serbest avukatlık yapmaktadır.

lokman AYVA
Biyografi: lokman ayva (d. 1 Haziran 1966; Başköy, Doğanhisar, Konya), türk si-

yasetçidir. tBmm’ye girmiş ilk görme engelli milletvekilidir. türkiye’yi avrupa Konseyi 
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Parlamenterler meclisi’nde temsil eden milletvekillerinden birisidir ve avrupa Konseyi’nin 
de ilk görme engelli üyesi olmuştur. 1966 yılında Başköy köyünde (Konya) üç çocuklu bir 
ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. 11 yaşında geçirdiği menenjit nedeniyle 
görme yeteneğini kaybetti ve öğrenimine beş yıl ara vermek zorunda kaldı. 1982’de anka-
ra’da Körler Okulu’nda açılan okuma yazma kursunda kabartma yazıyı öğrendikten sonra 
aynı okulda öğrenimini sürdürmeye hak kazandı ve 1985 yılında ortaokuldan mezun oldu. 
1985 yılında ankara Bahçelievler cumhuriyet lisesi’ni bitirdi, yükseköğrenimini 1993 yı-
lında Boğaziçi Üniversitesi işletme Bölümü’nde tamamladı. 1993-1996 yılları arasında aynı 
üniversitenin sosyal Bilimler enstitüsü işletme Bölümünde yüksek lisans yaptı. yaşamı 
boyunca örgütlü kör hareketinin içerisinde yönetici konumlarda bulunmak ve özürlüle-
rin sosyal sorunlarıyla ilgilenmekle ün yaptı. Beyazay Derneği genel Başkanlığı, Fiziksel 
engelliler vakfı yönetim Kurulu Üyeliği, türkiye Körler Federasyonu genel Kurul Üyeliği 
unvan ve görevleriyle engelli insanların sorunlarını gündemde tutmakla uğraştı. engellile-
rin sorunlarına yönelik etkin çalışmaları sebebiyle çok sayıda başarı ödülüne layık görül-
dü. Bunlardan bazıları Özel eğitime muhtaç Çocuklar Koruma Derneği, Fiziksel engelliler 
vakfı ve istinye rotary Kulübü Hizmet Ödülleridir. ilk defa 1999 seçimlerinde Fazilet Par-
tisi’nden istanbul milletvekili adayı olan lokman ayva, bu seçimde meclise giremedi ancak 
2002 seçimlerinde akparti milletvekili olarak meclise girdi ve meclisteki ilk görme özürlü 
milletvekili unvanını aldı. XXıı. ve XXııı. Dönem istanbul milletvekiliği yaptı. 2007 yılında 
girdiği avrupa Konseyi Parlamenterler meclisi’nde konseyin ilk görme engelli üyesi olarak 
türkiye’yi temsil etmektedir. evli ve 2 çocuk babasıdır.

m. ramazan BArIn
Biyografi: 21.11.1978 yılında ankara’da doğmuş olup aslen rizelidir. ilk, orta ve lise 

öğrenimini ankara’da, lisans eğitimini eskişehir anadolu Üniversitesi iktisat Fakültesi 
maliye Bölümünde tamamladı. 1999-2009 yılları arasında sosyal Hizmetler ve Çocuk esir-
geme Kurumu genel müdürlüğünde yurt yönetim memuru, şef ve il müdür yardımcılığı, 
2009-2014 yılları arasında milli eğitim Bakanlığı avrupa Birliği ve Dış ilişkiler genel mü-
dürlüğünde şube müdürü görevlerinde bulundu.  14.03.2014 tarihinden itibaren izleme ve 
Değerlendirme Daire Başkanı görevini yürütmektedir. evli ve 1 çocuk babasıdır.

umut Pınar BüYükkAYAer
Biyografi: 1978 yılında, ankara-şereflikoçhisar’da doğdu. ilk ve orta öğrenimini an-

kara’da tamamladı. 1999 yılında gazi Üniversitesi i.i.B.F maliye bölümünden mezun oldu. 
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iş hayatına 2000 yılında maliye Bakanlığında uzman yardımcısı olarak başladı ve uz-
man oldu. ikili ve Çok taraflı anlaşmalar, uluslararası Kuruluşlarla ilişkiler alanında ve 
Bakü-tiflis-ceyhan Projesinde görev aldı.

2008-2012 yılları arasında Başbakanlıkta sosyal yardımlar üzerine çalıştı. 2013 yı-
lından itibaren aile ve sosyal Politikalar Bakanlığında engelli ve yaşlı Hizmetleri genel 
müdürlüğü, istihdam ve sosyal güvenlik Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. engelli 
istihdamı konusunda ulusal ve uluslararası Kuruluşlarda Proje Koordinatörü ve Danışma-
nı olarak görev yapmaktadır. Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev aldı. evli ve bir 
çocuk  annesidir.

Yusuf çeleBİ
Biyografi: 1961 yılında adıyaman’da görme engelli olarak doğmuştur. sırasıyla gazi-

antep Körler Okulu, ankara atatürk lisesi, Hacettepe Üniversitesi meslek yüksek Okulu 
Büro yönetimi Bölümü ve anadolu Üniversitesi işletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. 
1982 yılında tarım işletmeleri genel müdürlüğünde iş hayatına başlayan Çelebi, numune 
Hastanesinde, Orman genel müdürlüğünde çalışmıştır. Hayatının büyük bölümünü engel-
li sorunlarının çözümüne adayan Çelebi engellilerin mağduriyetlerini giderebilecek yasal 
düzenlemelerin yapılması için çok yönlü çalışmalar yürütmüş, ücretsiz hizmet veren mer-
kezler açmış ve yapılan diğer çalışmalara katkıda bulunmuştur. Birçok sivil toplum kurulu-
şunda yöneticilik yapmış olup halen türkiye sakatlar Konfederasyonu Başkanlığı görevini 
yürütmektedir. 

Fulya ekmen
Biyografi: 1996’da Boğaziçi Üniversitesi ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. 2007 

yılına kadar banka ve özel sektörde finans departmanında yöneticilik yaptı. 2009 yılında 
Down sendromu ile ilgili çalışmalara başladı. 2011 yılında Down sendromu Derneği ku-
rucu başkanı oldu. yaptığı çalışmalar sebebi ile 2015 yılında elele avon Kadın Ödüllerinde 
sosyal sorumluluk dalında aday gösterildi. şu anda Down sendromu Derneği’nde yöne-
tim kurulu başkan yardımcısı, avrupa Down sendromu Birliği’nde (eDsa) yönetim kurulu 
üyesi ve engelli Çocuk Hakları ağı’nda sekreterya üyesi olarak görev almaktadır. Karde-
şim Benim isimli çocuk kitabının yazarıdır. Dernek bünyesinde iş Koçu Destekli istihdam 
programını 2012 yılında başlatmıştır ve hala koordinasyonunu yürütmektedir. Bu konuda 
derneğin yaptığı çalışmaların derlendiği “engellilik ve istihdam” adlı kitabın yazarların-
dandır. On yaşında ve altı yaşında iki kız çocuğu annesidir.
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PAnel: kAdIn İStİHdAmInIn Önündekİ enGellerİn
kAldIrIlmASInA YÖnelİk Önerİler

Oturum Başkanı: Prof. dr. Gonca Bayraktar durGun
Biyografi: lisans eğitimini 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Kamu yönetimi Bö-

lümünde ve ilk yüksek lisans eğitimini 1993 yılında gazi Üniversitesi Kamu yönetimi Bölü-
münde tamamlamıştır. york Üniversitesinde ikinci yüksek lisans derecesini Kamu yöneti-
mi ve Kamu Politikaları Bölümünde 1995 yılında ve doktora derecesini aynı üniversitesinin 
siyaset Bilimi Bölümünde 2000 yılında almıştır. Birçok idari görevinin yanı sıra siyaset 
bilimi ve kamu yönetimi alanında, “modernleşme, Bürokratik elitizm ve Demokrasi”, “Oto-
riter ve totaliter rejimler”, “Büyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Krallığı” ve “yeni 
sağ Düşüncesinin Kamu yönetimindeki yansıması Olarak ‘yeni Kamu yönetimi anlayışı’, 
türkiye’de Kamu yönetimi” gibi eserler vermiştir. Halen gazi Üniversitesi iktisadi ve idari 
Bilimler Fakültesi’nde dekanlık görevini yürütmektedir.

Gülser uStAOĞlu
Biyografi: istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi sosyal siyaset / istatistik Bölümle-

rinden 1983 yılında mezun olmuştur. iş hayatına 1985 yılında esBanK istanbul Karaköy 
şubesi Kambiyo Bölümünde başlamıştır. Bankacılık sektöründe 16 yıllık kariyerini 2002 
yılında esBanK Kocaeli şubesinde yönetmen olarak tamamlamıştır. 2004-2007 yılları 
arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcısı olarak çalışmıştır. 
2007-2011 yılları arasında sosyal Hizmetler ve Çocuk esirgeme Kurumu genel müdürlü-
ğü’nde genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. Haziran 2012 - şubat 2014 döneminde 
Çocuk Hizmetleri genel müdürlüğü’nde genel müdür yardımcısı olarak çalışmış olup, 
20 şubat 2014 itibariyle Kadının statüsü genel müdürlüğünde genel müdür olarak görev 
yapmaktadır. ingilizce bilen gülser ustaOĞlu; rize doğumlu olup, evli ve iki çocuk an-
nesidir.

Prof. dr. erdal tanas kArAGÖl
Biyografi: Prof. Dr. erdal tanas KaragÖl, 1971 yılında erzurum’un Çat ilçesin-

de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Çat lisesi’nde, lisans eğitimini 1992 yılında istanbul 
Üniversitesi iktisat Fakültesi’nde dereceyle bitirerek tamamladı. 1994 yılında devlet bursu 
kazanarak gittiği amerika Birleşik Devletleri’nde connecticut Üniversitesi’nden ekono-
mi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Doktora eğitimini 2002 yılında ingiltere’de york 
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Üniversitesi’nde tamamladı. sonrasına türkiye’ye dönerek Balıkesir Üniversitesi ve yıldı-
rım Beyazıt Üniversitesi siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başla-
dı. Bu görevinde 2003 yılında yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent ve 2011 yılında Profe-
sör oldu. türkiye Bilimler akademisi (tÜBa) ve türkiye Bilimsel ve teknolojik araştırma 
Kurumu (tÜBitaK) tarafından birçok defa yayın teşvik ödülüne layık görüldü. 2012 yı-
lından itibaren tÜBa asosiye üyesi olan Karagöl, tÜBitaK’da sosyal Bilimler araştırma 
grubu’nda (sOBag) yürütme kurulu üyesi, yükseköğretim Kurumu’nda (yÖK) etik Kuru-
lu Üyesi ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nda (ÜaK) komisyon üyeliği görevlerinde 
bulundu. siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı (seta) ekonomi Direktörlüğü 
yaptı.  Çok sayıda akademik çalışmalarının yanı sıra, sabah, star, yeni şafak gazetelerinde 
ve anlayış dergisinde güncel ekonomik sorunlara ilişkin makaleler yazdı. Halen, yeni şa-
fak’ta haftanın iki günü ekonomik analiz ve değerlendirmelerini kapsayan yazılar kaleme 
almaktadır. Prof. Dr. erdal tanas KaragÖl evli ve iki kızı vardır.

Prof. dr. Oğuz kArAdenİZ
Biyografi: aydın’da 1971’te doğan Oğuz Karadeniz, gazi Üniversitesi maliye Bölü-

mü’nden mezun oldu. yüksek lisansını Dokuz eylül Üniversitesi sosyal Bilimler enstitü-
sü mali Hukuk, doktorasını ise aynı enstitünün Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 
anabilim dalında tamamladı. 1995-2004 arasında ssK’da müfettiş yardımcısı, müfettiş ve 
genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. ssK’da çok sayıda iş kazası ve meslek hastalığı ola-
yını soruşturdu. 2004’te abant izzet Baysal Üniversitesi iktisat Bölümü’nde öğretim üyesi 
oldu. 2006’da Pamukkale Üniversitesi Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümüne 
atandı. Halen Pamukkale Üniversitesi’nde görevine devam eden Karadeniz’in iş sağlığı ve 
güvenliği ekonomisi ve politikaları, işgücü, piyasaları ve sosyal güvenlik üzerine ulusal ve 
uluslararası yayınları bulunmaktadır. evli ve iki çocuk babasıdır.

doç. dr. e. Sare Aydın YIlmAZ
Biyografi: istanbul Üniversitesi, alman Dili ve edebiyatı Bölümünü birincilikle biti-

ren e. sare aydın yılmaz, ön lisans ve yüksek lisansını, aBD’de ındianapolis Üniversitesi’n-
de uluslararası ilişkiler alanında yapmıştır. Perdue Üniversitesi’nde başladığı doktorasını, 
yeditepe Üniversitesi siyaset Bilimi ve uluslararası ilişkiler Bölümünde yüksek onur dere-
cesi ile tamamlamıştır. istanbul ticaret Üniversitesi, siyaset Bilimi ve uluslararası ilişkiler 
Bölümü öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam eden yılmaz, uzun süre üniversi-
tenin aB uygulama ve araştırma merkezi yönetim Kurulu Üyeliği ve merkez koordinatör-
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lüğünü yürütmüştür. yılmaz, halen istanbul ticaret Üniversitesi Kadın ve aile uygulama 
ve araştırma merkezi Kurucu müdürü olarak görev yapmaktadır. yılmaz, kadınların sta-
tüsünü hayatın her alanında arttırmak amacıyla birçok araştırma ve proje yürütmektedir. 
yılmaz’ın türkiye’de kadının sosyo-kültürel, siyasal ve ekonomik durumuna ilişkin saha 
araştırmasını içeren ve son yıllarda alanındaki en kapsamlı ampirik çalışmalardan biri olan 
araştırması “Değişen türkiye’de Kadın” adı kitaplaştırılmıştır. istanbul Kalkınma ajan-
sı’nın ilk kadın odaklı projesini yazan ve yürüten yılmaz’ın, çalışan Kadının güvenliğini 
esas alan mesleki eğitim modeli Projesi istKa tarafından en başarılı projeler arasında 
değerlendirilmiştir. 

doç. dr. Aslı GÖnCü kÖSe
Biyografi: lisans eğitimini 2004 yılında Orta Doğu teknik Üniversitesi’nde Psikoloji 

Bölümü ve aynı zamanda yandal olarak Kamu yönetimi ve siyaset Bilimi Bölümünde al-
mıştır. yüksek lisansını 2006 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji(endüstri ve Örgüt Psikolo-
jisi) Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra doktora eğitimini Orta Doğu teknik Üniversi-
tesi Psikoloji (sosyal Psikoloji) Bölümünde 2011 yılında tamamlamıştır. Bu süreçte değişim 
öğrencisi olarak 2 yıl güney Florida Üniversitesi’nde bulunmuştur. etkili iletişim, iş etiği 
ve sosyal sorumluluk, liderlik, motivasyon, takım ruhu yaratma ve geliştirme, zaman 
ve stres yönetimi ikna etme yöntemleri, iş yerinde “Hayır” Deme sanatı gibi konularda 
eğitimler veren Köse, birçok ulusal ve uluslararası kongrede akademik Kurul Üyeliği göre-
vinde bulunmuştur. Halen Çankaya Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi 
olan aslı gÖncÜ KÖse aynı zamanda Dekan yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

Seçil şendAĞ
Biyografi: 1994-1999 yılları arasında medya sektöründe editör ve program yapımcısı 

olarak çalıştı. 1999-2008 yılları arasında sırasıyla iktisat Bankası, global yatırım Holding 
aş. ve Doğuş Holding`de kurumsal iletişim alanında yöneticilik yaptı. Bu süre içinde de-
ğişim yönetimi ve şirket birleşme-satın alma projelerinde çalışan ve stratejik iletişim planı 
hazırlayan ve iletişim projesi gerçekleştiren seçil şenDaĞ, 2008’de stratejik iletişim da-
nışmanlığı ve iletişim eğitimleri veren kendi şirketini kurdu. 2005 yılında beri ulusal ve 
uluslararası pek çok kuruma stratejik iletişim, müşteri odaklı pazarlama ve satış eğitimleri 
tasarlamakta; çalışan memnuniyeti ve iç iletişim workshopları düzenlemekte ve eğitim-
ci-konuşmacı olarak çalışmaktadır. Üsküdar amerikan Kız lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi 
sosyoloji mezunu olan şendağ, tuHıD, BumeD, Kadın girişimcileri Derneği ve Profes-
yonel iş Dünyasında Kadın Platformu üyesidir.
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PAnel: Genç İStİHdAmI Ve neet

Oturum Başkanı: Prof. dr. tuncay erGene
Biyografi: 1964 yılında ankara’da doğmuştur. lisans eğitimini 1986 yılında Hacette-

pe Üniversitesi, eğitim Fakültesi eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve rehberlik 
alanında, yüksek lisansını 1990 yılında Orta Doğu teknik Üniversitesi eğitim Fakültesi 
eğitim Bilimleri Bölümü’nde tamamlamıştır. Daha sonra kazandığı bir burs ile amerika 
Birleşik Devletleri’ne giderek, 1999 yılında Ohio Üniversitesi’nde Psikolojik Danışma ve 
rehberlik alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora tez konusu olarak sınav 
Kaygısı ile Başa Çıkma Programlarının etkililiklerini bir meta analiz çalışması ile incele-
miştir. Doktora sonrası çalışmalarını 2002 yılında Harvard Üniversitesi’nde gerçekleştir-
miştir. lise öğrencilerinin sınav kaygısını azaltmaya yönelik araştırma projesi Hacettepe 
Üniversitesi araştırma Birimi tarafından desteklenmektedir. sınav Kaygısı ve psikolojik 
danışma ve rehberlik alanı ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yirmi-
den fazla yayını bulunmaktadır. yayınları Harvard review of Psychiatry, school Psychology 
ınternational, counseling today, Journal of school Disaffection gibi dergilerde çalışma-
ları yayınlanmıştır Prof. Dr. ergene üniversitede psikolojik danışma ve rehberlik alanında 
dersler vermekte, sınav kaygısı konusunda araştırmalar yapmakta, özellikle ülke genelinde 
yürütülmekte olan genel sınavların öğrenciler üzerindeki eğitsel ve psikolojik etkileri ve 
sınav kaygısı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla konferanslar vermektedir. 
Kendisi geniş bir uluslararası deneyime sahiptir. Prof. Dr. tuncay ergene amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada, Fransa, ispanya, Finlandiya, Hindistan, şili ve azerbaycan’da çeşitli 
toplantılara katılmış ve konferanslar vermiştir. national Board for certified counselors 
ınternational (nBcc-ı) avrupa Bölgesi yönetim Kurulu temsilcisidir. Hacettepe Üniversi-
tesi sosyal Bilimler enstitüsü müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. Halen Hacettepe 
Üniversitesi, eğitim Fakültesi, eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve rehberlik 
anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

meral dAşkIrAn
Biyografi: gazi Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi  istatistik Bölümünden 1987 yı-

lında mezun oldu.  aynı yıl türkiye istatistik Kurumu’nda istatistikçi olarak göreve başladı. 
Bugüne kadar gelir ve tüketim istatistikleri, uluslararası Karşılaştırma Programına yöne-
lik satınalma gücü Paritesi hesaplamaları, gelir Dağılımı, yoksulluk ve işgücü istatistik-
leri ile ilgili çalışmalarda görev aldı. türkiye istatistik Kurumunda, 2012 yılından itibaren 
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işgücü ve yaşam Koşulları Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.

doç. dr. emel İSlAmOĞlu
Biyografi: 1999 yılında istanbul Üniversitesi iktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. 

2004 yılında sakarya Üniversitesi, sosyal Bilimler enstitüsü, insan Kaynakları yönetimi ve 
endüstri ilişkileri Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. 2008 yılında ise sakarya 
Üniversitesi, sosyal Bilimler enstitüsü, Çalışma ekonomisi anabilim Dalı’ndan, “türki-
ye’de genç işsizliği ile mücadelede aktif işgücü Piyasası Politikaları” isimli doktora tezi ile 
doktora derecesini almıştır. 2013 yılından bu yana sakarya Üniversitesi, Çalışma ekonomi-
si ve endüstri ilişkileri Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmaktadır. 

dr. Sırma demİr şeker
Biyografi: Dünya Bankası sosyal Koruma ve işler evrensel uygulama biriminde eko-

nomist olarak görev almaktadır. Dünya Bankasına girmeden önce 2004-2016 yılları arasın-
da türkiye cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığında çalışmıştır. Doktora eğitimini Orta Doğu 
teknik Üniversitesi, ankara, türkiye, iktisat Bölümünde tamamlamıştır. temel ilgi alanları 
çalışma ekonomisi, sosyal koruma, gelir dağılımı ve yoksulluğu içermektedir.

Cleofe maria Cristina GuArdİGlİ
Biyografi: aB ms, aday Ülkeler, acP ülkelerinde aB projelerinde ekip lideri, yer-

leşik eşleştirme Danışmanı, Proje yöneticisi, Kilit uzman ve Kıdemli uzun süreli uzman 
olarak çalışan bir serbest meslek erbabıdır. italyanca (ana dil), ingilizce, almanca, ispan-
yolca, Bulgarca ve türkçe konuşmaktadır. Hem ulusal hem yerel düzeyde politika tavsiyesi 
sunarak kamu idarelerinin ve ilgili paydaşların kapasite geliştirme ve eğitim programların-
da, katılımcı ve temel süreçler vasıtasıyla yerel yetkililer, sosyal ortaklar, şirketler, stK’lar 
ve diğer paydaşlar arasında sosyal diyalog ve ortaklıklara dayalı bölgesel ve yerel strateji-
ler ve entegre projeler geliştirme ve uygulama konularında oldukça deneyimlidir. ayrıca 
sosyal içerme ve aiPt politikalarının, mesleki eğitim ve Öğretim ve Bölgesel ve ulusal 
yetkililere işgücü piyasası ve sosyal içerme ve hayat boyu öğrenme programları hakkında 
danışmanlık sunma gibi tedbirlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasında uzun 
süreli deneyime sahiptir. Pek çok Orta ve Doğu avrupa ülkesinde ve türkiye’de, kapasite 
oluşturma ve eğitimle ilgili olarak, çok taraflı uluslararası projeler de dâhil olmak üzere 
uluslararası projelerde ekip lideri veya Kilit uzman pozisyonlarında 30 yıldan fazla bir de-
neyime sahiptir. aktif işgücü piyasası politikalarının tasarlanması ve uygulanması alanla-
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rındaki deneyimi 40 yıldan fazladır: tmeÖ, hayat boyu öğrenme, eğitim tedariki, dezavan-
tajlılar için istihdam projeleri, sosyal içerme politikaları, genç girişimciliği, hassas gruplar 
ve uzun süreli işsizler (gençler, kadınlar, engelliler), bölgesel kalkınma ve KOBi’lerde iKg. 
türkiye’de, makedonya’da, Hırvatistan’da, romanya’da, Bulgaristan’da, slovenya’da, arjan-
tin’de, senegal’de ve Portekiz’de ekip liderliğinden kilit uzmanlığa kadar pek çok pozisyon-
da çalışmıştır. 
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İlk Ve OrtAOkul HAYAt BİlGİSİ Ve SOSYAl BİlGİler
derS kİtAPlArIndA çAlIşmA kAVrAmI

Prof. dr. Galip YükSel
Arş. Gör. Semih kAYnAk
Arş. Gör. mehmet Buğra ÖZHAn*

ÖZet
Kavram gelişimi yaşamın ilk yıllarından başlar. Bireyler yaşantıları aracılığı ile bilişsel temsiller oluştu-

rurlar. Çocuklar düşünüldüğünde bu yaşantıların önemli bir kısmı okulda geçmektedir. Okulda bireye sunulan 
eğitimin önemli bir amacı da öğrencilere kavram kazandırmaktır. açık müfredatın bir öğesi olan kitaplar ço-
cuklara kavramların kazandırılmasında önemli bir araçtır. Bu araştırmada ilkokul 1. 2. ve 3. sınıf “Hayat Bilgisi” 
ve 4.5.6. ve 7. sınıf  “sosyal Bilgiler” ders kitaplarında çalışma kavramının nasıl temsil edildiği Blustein’in (2006) 
yaklaşımı temel alınarak incelenmiş, verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular 
ilgili alanyazın ışığında tartışılmıştır.

anahtar sözcükler: çalışma kavramı, açık müfredat, içerik analizi.

Gİrİş
insanlar kavramlar aracılığı düşünür, tartışır, dış dünyayı algılar ve yorumlar. Kavram 

en genel tanımıyla bireyin nesnelere, olaylara, durumlara, diğer bireylere ve kendine yöne-
lik bilişsel temsilidir (senemoğlu, 2009). insanların ürettiği bu kavramlar dünyayı anlama-
ya ve onunla bütünleşmeye yarayan, sonuçta insanlar arası iletişimi sağlayan ve ilkeler ge-
liştirmeye temel olan bir çeşit bilgi formudur (Ülgen, 2001). Kavramlar yaşantılar aracılığı 
ile bilişsel gelişime paralel şekilde kazanılır. Çocuklar için düşünüldüğünde, bu yaşantıların 
önemli bir kaynağı da okulda yaşanılanlardır. eğitim çoğu zaman kavramlarla ilgilidir (Ül-
gen, 2001). eğitim psikolojisi alanı açısından kavram öğretimi önemli bir konudur (Bacanlı, 
2011). Bir başka ifade ile okullar öğrencilere kavram kazandırmak ile sorumludur. günü-
müzde çocuklar pek çok deneyimi okul yolu ile kazanmaktadır.

Bireyin hayatında önemli rol oynayan ve davranış değişikliğini amaçlayan eğitim sü-
reci planlı ve programlı etkinlikleri içermektedir. eğitimin bu planlı niteliği karşımıza eği-
tim programı (müfredat) kavramını çıkarmaktadır. eğitim programı (müfredat) bir eğitim 
kurumunda düzenlenen bütün eğitim etkinliklerini içine alır (varış, 1978). alan yazında 
açık (resmi) müfredat ve örtük (gizli) müfredat olmak üzere müfredatın sıklıkla iki farklı 
yönünden bahsedilmektedir. Kapsamı oldukça geniş bir kavram olan gizli (örtük) müfredat 
sınıf ya da okul ortamının fiziksel durumu, öğretmenlerin veya öğrencilerin ruh halleri, 
öğretmen-öğrenci etkileşimi, akran iletişimi, akranların(öğrencilerin) birbiri üzerindeki 
*)  gazi Üniversitesi gazi eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve rehberlik Bilim Dalı.
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etkileri, okul içi yazılı olmayan kurallar, rutinler, disiplin süreçleri, kültürel tutumlar gibi 
öğretimin hedefine ulaşmasını etkileyebilecek birçok faktörü içermektedir (tezcan,2003 ; 
Bilbao vd., 2008). Bu özelliği ile ders dışı yaşantıları da kapsamaktadır. açık müfredat ise 
örtük müfredatın aksine açıkça yazılmış, planlanmış ve uygulanması gereken resmi olarak 
belirlenmiş etkinlikler dizgesini ifade etmektedir. Okullarda açık müfredatın temsil edildi-
ği en önemli kaynaklardan birisi ise şüphesiz ders kitaplarıdır.

çalışma kavramı
Çalışma kavramı Büyük türkçe sözlük’te “bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak 

için emek harcamak”, “herhangi bir iş üzerinde olmak”, “işi veya görevi olmak, bulunmak”, 
“makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak”, “bir şeyi yapmak 
için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba har-
camak”, “bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek” şeklinde tanımlanmaktadır. 
Çalışma kavramı ilk dönemden itibaren psikoloji alanında önemli olmuştur. Freud sağlıklı 
insanı “sevebilen ve çalışabilen” şeklinde tanımlamıştır. adler 3 temel yaşam görevinden 
biri olan topluma katkıda bulunma yaşam görevinde, bu görevi yerine getirmede çalışma-
nın önemini vurgulamıştır. Çalışma kavramının psikolojik boyutuna ilk dönemden itibaren 
ilgi duyulduğu söylenebilir.

chaves, Diemer, Blustein vd. (2004) tarafından ergenlerin çalışma kavramına ilişkin 
algılarını betimlemek amacıyla yapılan araştırmada, ergenlerin çalışmayı “çalışmanın so-
nuçları/getirileri (para, hedeflere ulaşma), çalışmanın bileşenleri (zihinsel/fiziksel etkinlik, 
meşguliyet, bağlılık kurma, başkalarına yardım, okul/ders çalışma) ve kişisel gelişim (ben-
liğin ifadesi, sorumluluk, okul-iş bağlantısı, iş temelli öğrenme)” temalarıyla tanımladıkları 
bulunmuştur. Daha sonra Blustein (2006) bu temaları temel alarak çalışma kavramını ya-
şamı devam ettirme ve güç, sosyal bağlantı ve öz-belirleme alt boyutlarıyla tanımlamıştır. 

Yaşamı devam ettirme ve güç boyutu: Yaşamı devam ettirme alt boyutu, yiyecek, içe-
cek, barınma gibi temel biyolojik ihtiyaçlar ile ilgilidir. Güç boyutu ise çalışma sonrasında 
elde edilen para, bilgi ya da sosyal statü gibi kavramları içermektedir.

Sosyal bağlantı boyutu da iki alt boyuttan oluşmaktadır. ilk alt boyut başkalarıyla 
sosyal ilişkiler boyutudur. Çalışma diğer bireylerle iletişimde ve etkileşimde olmanın bir 
yoludur. ikinci alt boyut ise topluma aidiyet hissi boyutudur. Çalışma sayesinde bireyler 
kendilerini toplumun bir parçası olduklarını hissederler. topluma katkıda bulunurlar.

Öz-belirleme boyutu; kendini ifade etme ve içsel motivasyon olmak üzere iki alt bo-
yutta oluşmaktadır. Kendini ifade etme alt boyutunda çalışmanın bireyin kendi isteklerini, 
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ilgi, değer ve yeteneklerini ortaya koyduğu vurgulanır. Bu durum diğer bir alt boyut olan 
içsel motivasyonu yaratır. Çalışmak sadece sonuçları ile motive olunan bir süreç değildir.

Bu araştırmada, çalışma kavramı Blustein’in (2006) yukarıda açıklanan yaklaşımı te-
mel alınarak incelenmiştir.

YÖntem

Araştırma Modeli
araştırma nitel araştırma yönteminde bir içerik analizi çalışmasıdır. içerik analizi 

ile birbirine benzer veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilir ve 
bu veriler okuyucunun daha kolay anlayabileceği bir forma göre düzenlenerek yorumlanır 
(creswell, 2012). Bu araştırmada da açık müfredatın temsil edildiği en önemli araçlardan 
biri olan Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler ders kitaplarında “çalışma” kavramının nasıl ve ne 
derece işlendiği ve kavramsallaştırıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

İçerik Analizi Kapsamına Alınan Ders Kitapları
Bu araştırma kapsamında 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibariyle 1, 2 ve 

3. sınıflarda kullanılan “Hayat Bilgisi”, 4,5,6 ve 7. sınıflarda kullanılan “sosyal Bilgiler” ders 
kitapları içerik analizi kapsamına alınmıştır. 

Verilerin Toplanması
araştırma kapsamında kullanılan temel veri kaynakları ders kitapları olduğu için ilgi-

li ders kitaplarına milli eğitim Bakanlığınca oluşturulmuş olan dijital paylaşım platformu 
eğitim Bilişim ağı (eBa) aracılığıyla erişilmiş ve araştırmada veri kaynağı olarak bu kitap-
lar kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi
araştırmada içerik analizi tekniği kullanılarak, nvivo 10 Paket Programı’ndan da 

yararlanılarak veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. içerik analizi sürecinde Blustein 
(2006)’nın belirttiği ve çalışmanın yaşamı devam ettirme ve güç, sosyal bağlantı ve öz- be-
lirleme olarak toplam üç boyutta sınıflandığı yaklaşım temel alınarak tema ve alt temalar 
belirlenmiştir. ilgili kitaplarda “çalışma” kavramının geçtiği tüm durumlar bu temalar ve 
bu temalara bağlı alt temalar bağlamında incelendikten sonra bu tema ve alt temaların ne 
sıklıkla kullanıldığını belirleyebilmek için frekanslar incelenmiştir. Böylece ilgili ders ki-
taplarında “çalışma” kavramının nasıl ve ne kadar işlendiği ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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BulGulAr
Hayat Bilgisi ders kitaplarının İncelenmesine İlişkin Bulgular
Hayat Bilgisi ders kitaplarında “çalışma” kavramının incelenmesine ilişkin bulgular 

tablo 1’de sunulmuştur.

tablo 1. Hayat Bilgisi ders kitaplarının İncelenmesine İlişkin Bulgular

temalar Alt temalar 1.Sınıf
f

2.Sınıf
f

3.Sınıf
f toplam

yaşamı Devam
ettirme ve güç

yaşamı devam ettirme 1 3 1 5
güç -- 3 3 6

sosyal Bağlantılar
Başkalarıyla sosyal ilişkiler 1 -- 4 5
topluma aidiyet hissi 1 4 11 16

Öz-Belirleme
Kendini ifade etme -- -- 3 3
içsel motivasyon -- 1 6 7

tablo 1 incelendiğinde Hayat Bilgisi ders kitaplarında çalışmanın en fazla “sosyal 
bağlantılar” temasının “topluma aidiyet hissi” alt teması bağlamında (f=16) işlendiği gö-
rülmüştür. Hayat Bilgisi ders kitaplarında “çalışma” kavramı en az ise “öz-belirleme” te-
masının “kendini ifade etme” (f=3) alt teması bağlamında işlenmektedir. Diğer tema ve alt 
temalara ilişkin dağılım tablo 1’de yer almaktadır.

Sosyal Bilgiler ders kitaplarının İncelenmesine İlişkin Bulgular
Sosyal Bilgiler ders kitaplarında “çalışma” kavramının incelenmesine ilişkin bulgular 

tablo 2’de sunulmuştur.

tablo 2. Sosyal Bilgiler ders kitaplarının İncelenmesine İlişkin Bulgular

temalar Alt temalar 4.Sınıf
f

5.Sınıf
f

6.Sınıf
f

7.Sınıf
f toplam

yaşamı Devam
ettirme ve güç

yaşamı devam ettirme - 2 2 6 10
güç - 4 2 2 8

sosyal
Bağlantılar

Başkalarıyla sosyal ilişkiler - - - - -
topluma aidiyet hissi 3 10 10 2 25

Öz-Belirleme
Kendini ifade etme 3 1 1 - 5
içsel motivasyon 1 1 1 - 3
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tablo 2 incelendiğinde Sosyal Bilgiler ders kitaplarında çalışmanın en fazla “sosyal 
bağlantılar” temasının “topluma aidiyet hissi” alt teması bağlamında (f=25) işlendiği gö-
rülmüştür. Sosyal Bilgiler ders kitaplarında “çalışma” kavramı en az ise “öz-belirleme” te-
masının “içsel motivasyon” (f=3) alt teması bağlamında işlenmektedir. Diğer tema ve alt 
temalara ilişkin dağılım tablo 3’de yer almaktadır.

SOnuç ve Önerİler
Hayat Bilgisi ders kitaplarında çalışma kavramının nasıl işlendiğine ilişkin bulgular, 

birinci sınıfta çalışma kavramının yeterince işlenmediğini ortaya çıkarmıştır.  ikinci sınıfta 
ise çalışma kavramı en çok topluma aidiyet hissi alt teması altında işlenmiştir. Başkaları 
ile sosyal ilişkiler ve kendini ifade etme alt temalarına uygun olarak çalışma kavramına ise 
ikinci sınıf ders kitabında yer verilmemektedir. Üçüncü sınıfta ise bütün tema ve alt tema-
lar bağlamında çalışma kavramı işlenmektedir.  Sosyal Bilgiler ders kitaplarında ise çalışma 
kavramının en çok topluma aidiyet hissi alt teması bağlamında en az ise başkaları ile sosyal 
ilişkiler alt teması bağlamında işlendiğini görülmüştür. Bu noktada dikkat çeken önemli bir 
bulgu da şudur; 4,5, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarında başkaları ile sosyal ilişkiler 
alt teması bağlamında çalışma kavramına hiç yer verilmediği görülmüştür. 

araştırma sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, çalışma kavramının öğ-
rencilere kazandırılmasında özellikle öz-belirleme boyutuna yeterince önem verilmediği 
görülmektedir. Dolayısıyla, öğrencilerde çalışmaya yönelik içsel motivasyonun arttırılması 
ve çalışma aracılığıyla kendilerini daha çok ifade etme fırsatı verilebilmesi adına, çalışma 
kavramının işlenmesinde bu temaya birinci sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde daha 
fazla ağırlık verilmelidir. ayrıca özellikle sosyal bilgiler dersi kapsamında, çalışma kavramı 
öğrencilere kazandırılırken çalışmanın bireye başkaları ile sosyal ilişki kurmanın önemli 
bir yolu olduğu vurgulanabilir. 
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kAmu HİZmetlerİ mOtİVASYOnu kurAmI IşIĞIndA
eĞİtİmde mOtİVASYOn İHtİYACI üZerİne Bİr çAlIşmA

dr. mehtap çAkmAk*

Prof. dr., m. kemal Öktem**

ÖZet
Çalışmanın amacı, mezuniyetlerini takiben sağlık sektöründe yardımcı sağlık personeli statüsünde is-

tihdam edilecek olan ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin motivasyon etmenlerinin belirlenerek 
kamu hizmetleri motivasyon kuramı çerçevesinde değerlendirmelerin ortaya konmasıdır. mcclelland’ın başarı 
ihtiyacı kuramı esas alınarak öğrencilere güdülenme testi uygulanmıştır. mcclelland başarı, ilişki ve güç olmak 
üzere üç tür ihtiyaç nedeniyle bireylerin motive oldukları üzerinde durmaktadır. Kariyer planlaması yaparken 
kamu ve özel sektör arasında rasyonel seçme imkânının bulunduğu varsayımı altında bireyleri kamu hizmetle-
rinde çalışmaya yönlendiren farklı etmenler bulunmaktadır. Perry ve Wise (1990) bu etmenleri, kamu politikası 
yapma sürecine katılımın heyecan verici olması ve saygın bir kariyer imkânı sağlaması, çalışanların kamu prog-
ramları ile özdeşim kurarak bağlılık geliştirmeleri, kendilerine yakın ya da dâhil oldukları grupların çıkarlarına 
hizmet etme fırsatı olarak görmeleri olarak sıralamaktadır. Kamu Hizmetleri motivasyonu olarak kavramsallaş-
tırılan bu kuram doğrultusunda, öğrencilerin başarı ihtiyacı ortalamasının 3,7693; ilişki ihtiyacı ortalamasının 
3,8393; güç ihtiyacı ortalamasının ise 3,772 olduğu bulunmuştur. Ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olduğu 
bulunmuştur. yardımseverlik, başkalarıyla yakın iletişimde bulunarak onlara ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı 
olma ana amacına yönelik faaliyet gösteren sağlık sektöründe çalışacak öğrencilerin, kamu sağlık sektöründe 
istihdam edilmeleri yönünde olumlu motivasyon düzeyinde oldukları değerlendirilmektedir.

anahtar sözcükler: Kamu Hizmetleri Motivasyonu Kuramı, McClelland’ın Başarı İhtiyacı Kuramı, Mo-
tivasyon.

ABStrACt
The aim of the study is to determine the motivation factors of the high school students who will be emp-

loyed in the health sector following their graduation as assistant health personel and to evaluate the results in 
the context of public service motivation theory. Based on McClelland achievement motivation and acquired 
needs theory, motivation test was applied to students. mcclelland focuses on three types of needs: achieve-
ment, affiliation and power. under the assumption that when planning a career there is a rational choice option 
between public and private sectors, there are many different factors that effect the individuals to work in public 
services. Perry and Wise (1990)  list these factors as an exciting part of the public policy making process, a 
respectable career opportunity, employees’ identification with public programs, loyalty enhancement, oppor-
tunities to serve the interests of groups that are close to him or involved with. ın connection with this theory, 
which is conceptualized as the Public service motivation theory, the average of students’ achievement needs is 
3,7693; average of affiliation needs 3,8393; and the average of power requirement needs is 3,772. The difference 
between the averages is found to be significant. ıt is evaluated that the students are in a positive motivation 
level to be employed in the public health sector in which health care specialists act primarily for the purpose 
of helping others. 

*) milli eğitim Bakanlığı mustafa Kemal mtal müdür yardımcısı, etimesgut, anKara.
 eposta: mehtapcakmak@gmail.com
**) Hacettepe Üniversitesi siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi Bölümü, Beytepe, anKara.
 eposta: kemalok@hacettepe.edu.tr
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Key Words: Public service motivation Theory, McClelland achievement motivation and acquired needs 
theory, motivation.

Gİrİş
Bireylerin motivasyon kaynakları farklı sektörlerde araştırma konusu olarak dikkat 

çeken konulardan biridir. motive olmuş bireyler, temel ayrımla ister kamuda isterse özel 
sektörde olsun çalışan olarak tercih edilmektedirler. literatürde kamu çalışanlarının, özel 
sektördeki meslektaşlarına kıyasla daha az dışsal motivasyon kaynaklarınca yönlendiril-
diklerini belirten yaklaşımlar bulunmakta ve son yıllarda Kamu Hizmetleri motivasyonu 
kuramı adı altında yaklaşım kavramsallaştırılmaktadır. türkiye’de bu konuda yapılan ça-
lışmalara doğrudan bu kuramla bağlantılı olarak sınırlı sayıda çalışmaya (coşkun, 2015; 
güğerçin, 2017; Kavas vd., 2017, Özer, 2012; Ökmen ve Demir, 2010; tozlu, 2015) rastlan-
makta yerine motivasyon etmenlerinin belirlendiği çalışmalar ön plana çıkmaktadır. ancak 
geleneksel motivasyon kuramlarının kamu sektöründeki eylem ve davranışları açıklamakta 
yetersiz olması nedeniyle özellikle kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanlara yönelik 
yapılan çalışmalarda maddi motivasyon faktörlerden ziyade içsel faktörlerin göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir.

1. kurAmSAl çerçeVe
Kamu hizmetlerinde çalışanların davranışları ve performanslarıyla ilgili teoriler fark-

lı açıklamalar ortaya koymaktadır. Kamu hizmetleri motivasyonu teorisine göre kamu 
hizmetlerinde çalışanların yüksek motivasyonda olmaları nedeniyle daha yüksek düzeyde 
performans ortaya koymaları beklenmektedir. Performansın maddi teşviklerle artırılaca-
ğını öngören, motivasyona ekonomik yönden yaklaşan farklı kuramlar da bulunmaktadır. 
Kamu hizmetlerinde performansa göre ödeme sistemlerinin temelleri bu yaklaşımlara da-
yanmaktadır. 

1.1. kamu Hizmetleri motivasyonu kuramı
Kamu Hizmetleri motivasyonu kuramı kamu çalışanlarının neden farklı düzeyde iş 

motivasyonuna sahip olduğunu içsel (extrininsic) ve dışsal (extrinsic) faktörleri bir araya 
getirerek açıklamaya çalışmaktadır (anderfuhren-Biget vd., 2010). Perry ve Wise (1990) 
kuramı, bireylerin kamuda bulunan spesifik özelliklere karşı yatkınlığı olarak tanımlamak-
tadır. Kuramın kaynağını içsel motivasyon unsurlarından aldığı göze çarpmaktadır. litera-
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türde kurama ilişkin kamu yararına yönelik tutum ve davranışlarda bulunma ana vurgusu 
yapılmaktadır. ayrıca yardımseverlik, başkalarıyla yakın iletişimde bulunarak onlara ih-
tiyaçlarını karşılamada yardımcı olma ana amacına yönelik faaliyet gösteren sektörlerde 
çalışacaklara yönelik kariyer planlarının yapılmasında açıklamalarından yararlanabilecek 
bir yaklaşımdır. 

Kariyer planlaması yaparken kamu ve özel sektör arasında rasyonel seçme imkânının 
bulunduğu varsayımı altında bireyleri, kamu hizmetlerinde çalışmaya yönlendiren farklı 
etmenler bulunmaktadır. Perry ve Wise (1990) bu etmenleri, kamu politikası yapma sü-
recine katılımın heyecan verici olması ve saygın bir kariyer imkânı sağlaması, çalışanların 
kamu programları ile özdeşim kurarak bağlılık geliştirmeleri, kendilerine yakın ya da dâhil 
oldukları grupların çıkarlarına hizmet etme fırsatı olarak görmeleri olarak sıralamaktadır.

Perry ve Wise (1990) kamu çalışanlarının kariyer yolculukları sürecince bu etmenler-
den farklı şekilde etkilendiklerini belirtmektedir. Kamu hizmetleri motivasyonunun önem-
li davranışsal sonuçlarının bulunduğu; çalışanların motivasyon türünün ve düzeyinin, bi-
reyin meslek seçimini, iş performansını ve kurumsal etkinliğe katkısını belirleyeceği ifade 
edilmektedir.

Bireyler için kariyer ve yükselme olanakları da önem taşımaktadır. Henüz iş hayatına 
atılmamış ya da işinde değişiklik yapmak isteyen bireyler, kendi kariyer planlarına uygun 
iş fırsatlarını öncelikle değerlendirmekte, bu esnada maddi faktörler dışındaki etmenler 
öne çıkabilmektedir. işinde tecrübe kazanan birey için, iş bir süre sonra rutin hal almakta 
ve kişinin iş performansı durağan hale gelmektedir. Bu nedenle yetki ve sorumluluklarda 
değişimi beraberinde getirecek ilerleme olanakları bireyin motivasyonunu artırabilecektir. 
insan kaynakları yönetimine ilişkin yazında kişilerin yetki ve sorumluluklarında yapılacak 
pozitif yönlü değişiklikler, iş genişletme olarak adlandırılmaktadır. ekonomik, yönetsel ve 
psikolojik teşvik yöntemleriyle çalışanların motivasyonları üst düzeyde tutulmaya çalışıl-
maktadır.

Kamu hizmet motivasyonu yüksek kişilerin kamu sektöründe çalışmayı tercih ettik-
leri, maddi olmayan unsurlardan etkilenerek performanslarının arttığı, içsel motivasyon 
faktörlerinin ön plana çıktığı, kuramın temelde içsel motivasyon unsurlarına dayanan kap-
sam teorileriyle ilişkisi olduğu görülmektedir. Kapsam teorileri içinde spesifik olarak mcc-
lelland’ın başarı ihtiyacı kuramının revize hali olduğu söylenebilir.

1.2. mcClelland’ın Başarı İhtiyacı kuramı
mcclelland (1961) başarı, ilişki ve güç olmak üzere üç tür ihtiyaç üzerinde durmuş-
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tur. Kurama göre bazı insanlar belirli ihtiyaçlara daha fazla eğilimlidirler. Diğer bir ifadeyle, 
farklı ihtiyacı olan bireyler, farklı şekilde motive olmaktadırlar. Başarı ihtiyacı olanlar hep 
daha iyisini yapmak isteyen, yaratıcı, girişimci, ulaşabilecekleri hedefleri seçen kişilerdir. 
Başarı ihtiyacı duyan insan, bağımsızlığı sever ve arzular. Kendi çevrelerini kendileri de-
netlemek isterler. ilişki ihtiyacı olanlar beğeni ve takdirden hoşlanan, başkalarıyla birlikte 
çalışmaktan hoşlanan iyi birer takım çalışanıdırlar. işbirliği ortamı içinde en iyi perfor-
mansı sergilerler. ilişki olma ihtiyacı duyan kişiler, başkalarından kabul görmeyi arzular. 
Onlar için başkalarının onayını almak önemlidir. arkadaşlık, dostluk ilişkileri çok önem-
lidir. Başkalarını kırmak istemezler insancıldırlar. Başkalarının taleplerini karşılamak on-
lar için bir zevk kaynağıdır. güç ihtiyacı olanlar ise, başkalarını etkilemeyi ve yönetmeyi 
seven, güçlü olmaktan hoşlanan kişilerdir. Bu kişilere başkalarını yönetme imkânı verildi-
ğinde en iyi performansı sergilerler. güçlü olma ihtiyacı duyan kişi, çevresini kontrol etme, 
başkalarının davranışını şekillendirme, başkalarını yönlendirme ve yönetme, sorumluluk 
alma çabası içindedir. Bu kişiler, başkalarına liderlik etmekten ve başkalarıyla ilgili karar 
vermekten keyif alırlar. Kendilerini diğerlerinin üzerinde göstermek için performanslarını 
yüksek tutarlar. 

2. metOdOlOJİ

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
araştırma ile mezuniyetlerini takiben sağlık sektöründe yardımcı sağlık persone-

li statüsünde istihdam edilecek olan ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, 
motivasyon ihtiyaçları tespit edilip motivasyon etmenleri belirlenerek kamu hizmetleri 
motivasyon kuramı çerçevesinde değerlendirmelerin ortaya konması amaçlanmaktadır. 
Çalışmanın amacı, öğrencilerin başarı, güç ve ilişki ihtiyaçlarının düzeyini tespit etmek; 
öğrencilerin başarı, güç ve ilişki ihtiyaç düzeylerinin cinsiyete göre farklılık gösterip gös-
termediğini belirlemektir. 

2.2.Araştırmanın Yöntemi ve Veri toplama Aracı
Çalışmada, Üçok (2006) tarafından mcclelland’ın başarı ihtiyacı kuramı esas alınarak 

hazırlanan güdülenme testi öğrencilere uygulanmıştır. araştırma, tanımlayıcı niteliktedir. 
Başarı, ilişki ve güç olmak üzere üç tür motivasyon ihtiyacı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olup olmadığı ve elde edilen sonuçların cinsiyete göre farklılık gösterip 
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göstermediği ortaya konmuştur. motivasyon ile ilgili anket sorularından 1 ile 30 arasındaki 
önermeler için 5’li likert kullanılmıştır. Önermelerden sadece 5. soru olumsuz diğerleri 
ise olumlu sorulardır. Buna göre puanlama yapılırken hiçbir zaman seçeneğine 1, nadiren 
seçeneğine 2, ara sıra seçeneğine 3, çoğunlukla seçeneğine 4, her zaman seçeneğine 5 puan 
verilmiştir. 5. soru ise tam tersi şekilde puanlanmış ve o şekilde kullanılmıştır. yüksek puan 
kişinin başarı, güç ve ilişki ihtiyacı düzeyinin yüksek olduğunu, düşük puan ise bu ihtiyaç-
larının düzeyinin düşük olduğunu ifade etmektedir.

2.3.evren ve Örneklem
ankara’da bir ortaöğretim düzeyindeki meslek okulunda, sağlık alanında okuyan 900 

öğrenci araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem seçilmemiş olup tüm öğrenciler 
araştırmaya dâhil edilmiştir.

2.4. Verilerin Analizi ve Bulgular
araştırma çalışması sonucu elde edilen verilerin girişi ve değerlendirilmesinde sPss 

16.0 paket programı kullanılmıştır. Öncelikle, cronbach’s alfa güvenilirlik analizi yapıl-
mıştır. alfa değerinin 1’e yakın olması anketin güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu araş-
tırmada cronbach’s alpha değeri 0,864 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, anketin yüksek 
derecede güvenilir olduğunu ve anket sonuçlarının iç tutarlılığının yüksek olduğunu gös-
termektedir. ayrıca eğer bir madde anketten çıkarılsaydı güvenilirliğin nasıl değişeceğini 
görmek için tüm maddelere ilişkin güvenilirlik istatistikleri hesaplanmıştır. Bunlara ilişkin 
sonuçlar aşağıda yer alan tabloda görülmektedir. tüm maddelerin cronbach’s alpha değe-
rinin 0,855 ile 0,869 arasında değiştiği görülmektedir. Bu sonuçlar, anketten herhangi bir 
soru çıkarılmasına gerek bulunmadığını göstermektedir.

verilerin normal dağılıma uygunluğu tek Örneklem Kolmogorov smirnov testi kul-
lanarak bulunmuştur. aynı verilerin homojenliği ise One Way anova testi kullanılarak test 
edilmiştir. Bu testler sonucunda dağılımın normal olduğu ve varyansların homojen olduğu 
görülmüştür (p>0,05). yüksek puan kişinin başarı, güç ve ilişki ihtiyacı düzeyinin yüksek 
olduğunu, düşük puan ise bu ihtiyaçlarının düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. 

sorulara verilen cevapların dağılımına frekans analizi yapılarak bakılmıştır. Daha 
sonra crosstabs (çapraz tablo) analizleri ile bulgular arası ilişkiler incelenmiştir. Öğrenci-
lerin eğitim durumları, medeni durumları ve yaşları gibi özellikleri benzer olduğu için bu 
değişkenler araştırmada göz önüne alınmamıştır. araştırmanın bu kısmında araştırmaya 
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konu olan katılımcıların cinsiyet bazında verilen cevaplara ilişkin frekans tabloları aşağıda 
verilmiştir.

tablo 1: Cinsiyete Göre motivasyon etmenlerinin dağılımı

Cinsiyet Sayı Ortalama Standart
sapma

Standart
hata

Başarı Kadın 591 3,7868 0,47705 0,03399

erkek 309 3,7359 0,56514 0,05568

İlişki Kadın 591 3,8462 0,60638 0,04320

erkek 309 3,8262 0,64807 0,06386

Güç Kadın 591 3,8127 0,56269 0,04009

erkek 309 3,6942 0,61641 0,06074

Başarı ihtiyacı ortalamasının kız öğrencilerde 3,7868 erkek öğrencilerde 3,7359; ilişki 
ihtiyacı ortalamasının kız öğrencilerde 3,8462 erkek öğrencilerde 3,8262; güç ihtiyacı or-
talamasının kız öğrencilerde 3,8127 erkek öğrencilerde ise 3,6942 olduğu görülmektedir. 
Kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre üç ihtiyaç düzeyinde de daha yüksek ortalamaya 
sahip oldukları görülmektedir. cinsiyete göre motivasyon etmenleri (güç, ilişki, başarı) ba-
kımından kız ve erkek öğrenciler arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olup olmadığı 
bağımsız örneklem t-testi (independent samples test) ile analiz edilmiş olup istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).

tablo 2: motivasyon etmenlerine Ait tanımlayıcı İstatistikler

n Ortalama Std.
sapma

Std.
hata

95% Güven
aralığı min. max.

Başarı toplam 900 3,7693 0,50865 0,02937 3,7115 3,8271 2,20 5,00

İlişki toplam 900 3,8393 0,62000 0,03580 3,7689 3,9098 1,40 5,00

Güç toplam 900 3,7720 0,58340 0,03368 3,7057 3,8383 1,50 5,00

motivasyon etmenlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikleri gösteren tablo incelendiğin-
de öğrencilerin, başarı ihtiyacı ortalamasının 3,7693; ilişki ihtiyacı ortalamasının 3,8393; 
güç ihtiyacı ortalamasının ise 3,772 olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasındaki farkın 
istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p<0,05). 
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SOnuç 
Bu çalışmada sağlık personeli adayı öğrencilerin ihtiyaçları tespit edilmiş, motivas-

yonlarının bu ihtiyaçlardan nasıl etkileneceğini belirlemek için motivasyon etmenleri-
nin düzeyi ölçülmüştür. Başkalarıyla yakın iletişimde bulunarak ihtiyaçlarını karşılamada 
onlara yardımcı olma ana amacına yönelik faaliyet gösteren sağlık sektöründe çalışacak 
personel adayı olarak öğrencilerin, kamu sağlık sektöründe istihdam edilmeleri yönünde 
kamu hizmeti motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. ilişki ihtiyacı 
nedeniyle daha yüksek motivasyon düzeyinde olduğu görülen öğrencilerin temel özellik-
leri ile kamu sağlık sektöründe çalışabilmek için gerekli olan kamu hizmeti motivasyonu 
özellikleri örtüşmektedir. ilişki ihtiyacı içinde olan bireylerin beğeni ve takdirle karşılaşa-
cakları, kamu yararını gözetip insancıl ortamda başkalarından kabul görebilecekleri, sağlık 
ekibi içinde diğer mesleklerle birlikte çalışabilecekleri işleri tercih etmeleri durumunda 
performanslarının yüksek olacağı değerlendirilmektedir. Bir okulda yürütülmesi nedeniyle 
analizden elde edilen bulguların, diğer okul öğrencilerine genellenmemesi araştırmanın sı-
nırlılıklarındandır. Bu tür araştırmaların, istihdam yolunda ilerleyen orta ve üstü öğrenim 
gören öğrenciler üzerinde yapılması faydalı olacaktır. Kişiler, ihtiyaçları doğrultusunda 
motive olduklarından, bu ihtiyaçlarının belirlenerek motivasyon bakımından yüksek ha-
zır bulunuşluk seviyesi ile çalışma ortamına girecekleri şekilde kariyer planlarının yapılıp 
uygun istihdam alternatiflerinin belirlenmesi bireyler ve kurumlar için faydalı olacaktır. 
istihdam planlamasında, yüksek öğretim programlarına yönlendirmelerde, eğitimcilerin 
mesleki rehberlik faaliyetlerinde ihtiyaçlar teorisi temelinde bireysel ölçüm araçlarından 
faydalanılmalıdır. Kişilerin kendilerine yönelik farkındalıklarının sağlanması, hangi iş tür-
lerinde daha faydalı olacaklarını anlamaları yönünde en önemli adım durumundadır. sağlık 
hizmetlerinin kaliteli, verimli ve amaca uygun kesintisiz bir biçimde yerine getirilmesinde 
sağlık çalışanlarının performansları rol oynadığından istihdam öncesi öğrencilerin, özel-
likle kamu sağlık sektöründe çalışabilmeleri için yeterli motivasyon düzeyinde olup olma-
dıklarını değerlendirecek karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
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GlASSer’İn temel İHtİYAçlArI
temellİ kArİYer deĞerlerİ mOdelİ
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ÖZet
Değerler temelinde ihtiyaçların yer aldığı ve bir şeyi başka bir şeye göre tercih edilebilir kılan özellik-

lerdir. literatürde değerler genel yaşam değerleri ve iş değerleri olarak iki farklı şekilde ele alınmaktadır. ge-
nel yaşam değerleriyle ilgili schwartz ve rekeach’ın çalışmaları ön plandayken, iş değerleriyle ilgili super ve 
Dawis ve lofquist ön plana çıkmaktadır. Bu araştırmada ise glasser’in ihtiyaç modeli temel alındığı bir kariyer 
değerleri modelinin oluşturulması amaçlanmıştır. glasser insanların davranışlarının beş temel ihtiyaç tarafın-
dan yönlendirildiğini belirtmektedir. Hayatta kalma, sevme ve aile olma, güç özgürlük ve eğlence ihtiyaçlarına 
duyulan ihtiyaç evrensel nitelik taşımaktadır. insan davranışının temelinde ise bu ihtiyaçları karşılama isteği 
yatmaktadır. Bu ihtiyaçlar kişilerin kariyerlerini de etkilemektedir. Bireyin yaptığı tüm seçimlere ve aldığı tüm 
kararlara bu ihtiyaçlar yön vermektedir. Bu bağlamda oluşturulan kariyer değerleri modelinde kişiler için çalış-
ma hayatında önemli olan değerler hayatta kalma, sevme ve ait olma, güç, özgürlük ve eğlence ihtiyaçları temel 
alınarak belirlenmiştir. 

anahtar Kelimeler: Kariyer, kariyer değerleri, psikolojik ihtiyaçlar

Gİrİş
Kariyer gelişiminde en önemli kavramlardan olan değerler farklı kuramcılar tarafın-

dan farklı şekillerde tanımlanmıştır. allport (1961) değerleri bireyin benliğini ifade etme-
sini sağlayan davranışlar olarak tanımlarken, schwartz genel hedefleri içeren zaman ve 
mekân içinde uygulanabilen kalıcı motivasyonel yapılar olarak tanımlamıştır (Brown ve 
lent, 2013). rokeach (1973) ise değerleri inanç bağlamında ele almış ve değerlerin içerisin-
de bilişsel, duyuşsal ve davranışsal ögelerin yer aldığını belirtmiştir. super (1957) değerleri 
ihtiyaçlarımızın yansıması olarak ele almıştır. Dawis ve lofquist (1984)’de super’e benzer 
bir şekilde değerleri mesleki ihtiyaçların kavramsallaştırılmış hali olarak tanımlamıştır. 
Değerler genel değerler ve iş değerleri olmak üzere iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Bu 
çalışmada genel değerler schwartz’ın bakış açısından, iş değerleri ise super ve Davis ve 
lofquist’in bakış açıları temel alınarak özetlenmiştir. son olarak ise glasser’in ihtiyaçları 
temel alınarak oluşturulan kariyer değerleri modeli tanıtılmıştır. 

*)  Hasan Kalyoncu Üniversitesi eğitim Fakültesi rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık.
**)  Hasan Kalyoncu Üniversitesi eğitim Fakültesi rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık.
***)  Hasan Kalyoncu Üniversitesi eğitim Fakültesi rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık.
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Genel değerler
genel değerler bağlamında oluşan kuramsal yapıda schwartz’ın çalışmalarının payı 

büyüktür. Değerler toplumsal alanda söz hakkı olan bireylere insanları ve olayları değerlen-
direbilme, yapılacak eylemleri seçme ve bunları değerlendirme olanağı sağlayan istendik 
yapılar olarak tanımlamaktadır (Kluckhohn, 1951; rokeach, 1973; schwartz, 1992).

schwartz ‘ın çalışmalarında geniş yer bulan kültürel değerler ise bir toplumda iyi, 
doğru veya arzulanan şeyler ile ilgili örtülü veya açıkça paylaşılan soyut fikirleri temsil 
eder. Özgürlük, refah, güvenlik gibi örneklenebilecek bu değerler bireylerin belli durum-
larda nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen yapılardır (Williams, 1970).

schwartz (1999) değerlerle ilgili 49 ülkeyi kapsayan çalışmasında değerleri iki zıt uca 
sahip üç alt boyutlu bir yapıdan oluştuğunu belirtmiştir. Bu boyutlar; muhafazakârlığa kar-
şı fikri ve affektif özerklik; hiyerarşiye karşı eşitlik; üstatlığa karşı uyum şeklindedir. 

schwartz’ın bu çalışmasından hareketle kültürel değerlerin bireysel değerlere naza-
ran bireylerin mesleklere atfettikleri değerleri daha fazla etkilediği söylenebilir. Kültürel 
değerlerde öncelik verilen yapılar ekonomik ve yasal işlerde de ön plana çıkmaktadır.

Bireysel tecrübeler ve yaşantılar dolayısı ile aynı kültürel yapı içerisinde de olsa de-
ğerlere verilen önem sırasında bireysel farklılıklar görülmektedir. ancak schwartz (1999)’a 
göre yine de genel öncelikler kültürel değerler tarafından belirlenmektedir.  

İş değerleri
iş değerleriyle ilgili çalışmalar incelendiğinde super (1957; 1973; 1987)‘in yaşam boyu 

yaşam alanı kariyer gelişimi çerçevesinde ele aldığı iş değerleriyle Dawis ve lofquist’in 
(1984) işe uyum kuramı kapsamında ele aldıkları değerlerin ön plana çıktığı görülmektedir 
(leuty ve Hansen, 2011).

super değerlerle ilgili çalışmalarının temelini 1950 yılında yaptığı iş doyumuna ilişkin 
çalışmalarıyla başlatmıştır. super’e göre kazanç, çalışma saati, başkalarına yardım etme im-
kânı, bağımsızlık, yönetici politikaları gibi durumlar bireylerin iş doyumlarını etkilemekte-
dir. super 1957 yılında çalışmalarını genişletmiş ve iş değerleri kavramını kullanmaya baş-
lamıştır. super değerlerin kariyer gelişiminde yetenekler ve ilgiler kadar önemli olduğunu 
düşünmektedir (zytowski, 1994). 

super (1957) iş değerlerinin meslek doyumuyla doğrudan ilişkili olduğunu belirt-
mektedir. Değer bir mesleği seçilebilir kılan özelliklerdir. super’in mesleki değerleri nasıl 
şekillendirdiğine baktığımızda 1970 yılında geliştirmiş olduğu mesleki Değerler envante-
rinde özgecilik, estetik, yaratıcılık, entelektüel teşvik, bağımsızlık, başarı, prestij, yönetim, 
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ekonomik getiriler, güvenlik, çevre, denetleyici ilişkiler, ortaklık, çeşitlilik, ve yaşam biçimi 
olarak belirlediği 15 alt boyuttan ve 210 eşleştirilmiş değerden oluşan bir yapı görülmek-
tedir. (super, 1970)   

mesleklerin veya çalışma ortamlarının sahip olduğu bazı özellikler bazıları için çekici 
gelirken bazıları için itici gelebilir. ayrıca super (1973, 1987) ihtiyaçların insan davranı-
şının temelinde yer aldığını belirtmektedir. Bu ihtiyaçlarla insan davranışlarının birçoğu 
tahmin edilebilirken eğitim ve kariyerle ilgili tahminlerde bulunmak ise zordur. 

Dawis ve lofquist (1984) işe uyum kuramını şekillendirirken iş çevresindeki değerler 
ve bireylerin genel değer yargılarına önem vermektedir. Dawis ve lofquist (1984)’e göre 
bireyin temel güdüsü çevresi ile uyum içinde olabilmeyi başarması ve bu uyumu devam et-
tirebilmesidir. Bireyin iş çevresine getirdiği kişisel özellikleri ile bu uyuma katkı sağlamak-
tadır. iş çevresi de prestij, maaş, sosyal ilişkiler gibi ödüllerle bireye katkı sağlamaktadır.  

Karşılıklı olarak karşılanan bu ihtiyaçların sonucunda birey ve iş çevresi arasındaki 
uyum gerçekleşmiş olur. Dawis ve lofquist (1984) mesleki değerler açısından öncelikli ola-
rak iş doyumuna ve yeterlik hissine  önem vermiştir.

Bunun dışında Dawis ve lofquist’ in iş değerleri ile ilgili minnesota iş Doyumu Öl-
çeği’nde bağımsızlık, statü, ekonomik getiri, güvence, kariyerinde ilerleme, yeteneklerini 
kullanabilme, iş arkadaşlarıyla iyi geçinme, takdir alma, başarı hissi gibi mesleki değerlere 
vurgu yapılmıştır (Weiss, Dawis, england, ve lofquist, 1967).

Glasser’in İhtiyaç modeli çerçevesinde kariyer değerleri modeli
glasser’e (1998) göre insanın temel motivasyonunu hazzı arttırmak ve acıyı azalt-

maktır. Kişi temel ihtiyaçlarını doyurarak hazzı arttırırken acıdan kaçınmaktadır. glasser 
(1999) davranışlarımızın kökeninde beş temel ihtiyacın yer aldığını belirtir. Bu ihtiyaçlar-
dan hayatta kalma fizyolojik, sevgi ve ait olma, güç, özgürlük ve eğlence ise psikolojik ihti-
yaçlardır. yaşamımız boyunca tüm davranışlarımızı yönlendiren bu ihtiyaçlar doğal olarak 
kariyerimizi de etkilemektedir. 

Psikolojik ihtiyaçlar evrensel nitelik taşımaktadır. yani bütün ihtiyaçlar tüm insanlar 
için önemlidir. ancak psikolojik ihtiyaçların karşılanma ihtiyacı bireyden bireye farklılık 
göstermektedir (corey 2015; glasser, 1999). Bazı bireyler için güç ihtiyacının karşılan-
ması daha önemliyken, bazıları özgürlük ihtiyacına daha fazla önem vermektedir. insan-
lar çalışacakları ortamlardan önem verdikleri ihtiyaçların karşılanmasını beklerler. Bu beş 
ihtiyacın her birinin kişinin verdiği önem ölçüde karşılanması durumunda, kişi çalışma 
hayatından doyum sağlayacaktır. Bu ihtiyaçların karşılanmaması durumunda ise kişi kari-
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yer doyumu sağlayamadığı gibi olumsuz kariyer örüntülerine sahip olacaktır. sonuç olarak 
iş yaşamında başlayan sorunlar giderek kişinin günlük hayattaki işlevselliğini bozacaktır. 

glasser’in insan davranışlarına yön veren ihtiyaçları hem genel yaşam değerleri hem 
de kariyer değerleri açısından ele alınabilecek niteliktedir. Bu çalışmada glasser’in ihti-
yaçları temel alınarak bir kariyer değerleri modeli oluşturulmak istenmiştir. Bu model içe-
risinde bireyin gelişim sürecinde değer olarak atfettiği durumlar beş ihtiyacı kapsayacak 
şekilde sınıflandırılmıştır. Bu ihtiyaçlar hayatta kalma, sevgi ve ait olma, güç özgürlük ve 
eğlencedir. 

Hayatta Kalma 
Kariyer gelişimlerinde hayatta kalma ihtiyacının karşılanmasına önem veren bireyler 

kendilerini güvende hissedebilecekleri bir çalışma ortamı ararlar. Bu kişiler için çalıştıkları 
kurumdan geleceklerini garanti altına alacaklarına yönelik teminatlar almaları önemlidir. 
Hayatta kalma ihtiyacının karşılanmasına önem veren bireyler kendilerinden sonra gelecek 
nesilleri rahat ettirme istemekte, kendilerinin ve bakmakta yükümlü oldukları kişilerin gü-
vende hissetmelerini istemektedir.

Sevgi ve Ait Olma
Sevgi ve ait olma ihtiyacını karşılamaya önem veren bireyler çalışma arkadaşlarıyla 

yakın ilişki kurmaya özen gösterirler. Çalıştığı kurumu evi gibi görmek isteyen bu bireyler, 
çalıştığı kurumun kendisini sahiplenmesini isterler.  Çalıştığı kurumu aile, çalışma arka-
daşlarını ise ailenin üyeleri olarak gören bu kişiler, çalışma arkadaşlarının yardıma ihtiyacı 
olduğu zaman içinden onlara gelerek yardım etmektedirler. 

Güç
Güç ihtiyacının karşılanmasına önem veren bireyler için yaptığı işlerden övgü almak 

önemlidir. yeteneklerini kullanabileceği bir çalışma ortamı bu kişiler için önem taşımak-
tadır. Başarılı olmaya önem veren bu bireyler elde ettikleri başarılarla çevresindekilerin 
taktirini almayı da arzularlar. 

Özgürlük
Özgürlük ihtiyacını karşılamaya önem veren bireyler ise esnek çalışma saatlerine sa-

hip olmayı, yaptığı işlere kendinden bir şeyler katmayı, kendi kariyerlerini kontrol edebil-
meyi, işyerinde bağımsız hareket etmeyi önemsemektedir. Çalışma hayatında özerk olmak, 
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seçeneklerini üretip değerlendirmek bu kişilerin arzu ettiği ve önem atfettiği şeyler arasın-
da yer alır. 

Eğlence
eğlence ihtiyacının karşılanmasına önem veren bireylerin çalışma hayatlarında eğ-

lenmek ve öğrenmek önem arz eder. Bu bireyler çalışma ortamının kendileri için eğlenceli 
bir ortam olmasına, yeni deneyimlere ve öğrenmelere açık olmasına, çalışma arkadaşlarını 
güldürmeye ve onlar tarafından güldürülmeye, espri yapılabilen bir çalışma ortamında yer 
almaya özen gösterirler. 

Glasser’in İhtiyaçları temelli kariyer değerlerinin Ölçülmesi
iş ve meslek yaşantısıyla ilgili değerleri ölçen farkı ölçme araçları olmasına rağmen 

glasser’in modelini temel alarak kariyer değerlerini belirleyen herhangi bir ölçme aracı 
bulunmamaktadır. glasser’in teorisinde insan davranışını beş temel ihtiyaç yönlendirmek-
tedir. Bu ihtiyaçlar bireyin kariyer örüntülü davranışlarında da yönlendirici niteliktedir. 
Kariyer karar süreçlerinde ise bireyin seçimini etkileyen en önemli unsurlardan biri de-
ğerlerdir. Değerlerini bilen insan önceliklerini de bilir. Önceliklerini bilen insan ise karar 
verme sürecini daha sağlıklı bir şekilde yürütebilir. 

glasser’in teorisi temelli kariyer değerleri modelinin ölçümü iki şekilde yapılabilir. ilk 
ölçüm yönteminde farklı gruplar için geliştirilecek, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapıl-
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mış ölçme araçlarının kullanılması yer almaktadır. Bu ölçme araçları kişilerin kariyer sü-
reçleriyle ilgili ihtiyaçlarını, önceliklerini, davranış örüntülerini ve beklentilerini glasser’in 
beş temel ihtiyacı açısından değerlendirici nitelikte olacaktır. lise ve üniversite öğrencileri 
için geliştirilebilecek bu ölçme araçları, çalışanlar için de kullanılabilir olmalıdır.

Kullanılabilecek ikinci ölçme yöntemi test dışı teknikler temellidir. Bu yöntemde ya-
pılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış ölçme araçları kullanılmaktadır. Kişilerin ölçme 
aracını kendilerinin yapılandırmaları esas alınmaktadır. Hazırlanan formlar aracılığıyla ki-
şilerin çalışma hayatından beklentileri ve bu beklentilerin hangi ihtiyaçlar aracılığıyla kar-
şılandığı sorgulanabilir. Bu formların puanlanması ile elde edilecek profille kişinin öncelik 
sırasına göre kariyer değerleri keşfedilebilir. 
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türkİYe’nİn ne eĞİtİmde ne İStİHdAmdA
ne de Yetİştİrmede (neİY) OlmAYAn Gençlerİ

mehmet Ali ÖZel*

Okan kulA**

ÖZet
ekonomik ve sosyal politikalarda avantaj olarak kabul edilen genç nüfusun eğitim, öğrenim ve istihdama 

katılımı ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma düzeylerini belirlemektedir. eğitim, öğrenim ve çalışma çağındaki 
kesimin bu süreçlerin dışında kalması ekonomik ve sosyal maliyete sebep olmakla birlikte orta ve uzun vadede 
sosyal refah ve toplumsal huzur dinamikleri için de risk oluşturmaktadır. Bu riski taşıyan veya olası risk ihtimali 
olan grubun niceliksel olarak tanımlanmasını sağlayan, herhangi bir eğitim, öğrenim faaliyetinde bulunmayan 
veya çalışmayan 15-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik çalışmaların niceliği ve önceliği avrupa ülkelerinde 
artmaktadır. neiy (ne eğitimde ne istihdamda ne de yetiştirmede; neet, not in education, employment and 
training) terimi ile ifade edilen bu sorun türkiye’de avrupa ülkelerine nazaran yeni bir gündem konusudur.

türkiye’de eğitim-istihdam ilişkisi açısından önemli bir sorun alanı, ne eğitimde ne de istihdamda yer 
almayan gençlerin durumudur. söz konusu gençler, herhangi bir eğitim ya da yetiştirme programına devam 
etmemekte ve istihdama da katılmamaktadır. tüm dünyada küresel krizin başlangıcından bu yana yükseliş 
eğilimini sürdürmekle birlikte, ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü (OecD) ülkeleri arasında söz konusu 
“atıl” gençlerin oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri türkiye’dir. OecD tarafından yayınlanan “istihdam 
görünümü 2016” raporunda yer verilen ne eğitimde ne de istihdamda olmayan gençlerle ilgili istatistiklere 
göre, türkiye’de 2015 yılı itibarıyla 15-29 yaş grubundaki gençlerde atalet oranı yaklaşık yüzde 30’dur. Bu oran-
la, türkiye yüzde 15 olan OecD ortalamasını ikiye katlamıştır. Bu bağlamda, türkiye’de herhangi bir eğitim ya 
da yetiştirme programına kayıtlı olmayan veya istihdama katılmayan gençlerin oranının yüksek olduğu açıktır.

Bu çalışmada türkiye için yeni olan ve neiy olarak isimlendirilen 15-29 yaş grubunda olup herhangi bir 
eğitim, öğrenim ve çalışma sürecinde yer almayan gençlerin avrupa ülkelerinde ve türkiye’de genel durumuna 
dair bir perspektif oluşturulmaya çalışılmıştır. türkiye’deki neiy gençlerine dair genel bir değerlendirme yapı-
larak cinsiyet, eğitim ve yaş sınıflandırması yapılmıştır. son bölümünde ise neiy konusunda yapılacak çalışma-
ların gerekliliği açıklanarak önerilere yer verilmiştir.

anahtar Kelimeler: neiy, eğitim, istihdam, yetiştirme, işsizlik

Gİrİş
Bir ülkenin toplumsal ve ekonomik gelişmesinde genç nüfus önemli bir değer ola-

rak görülür. Bu değerin yerinde kullanılamaması ülkeler için büyük bir kayıp olarak de-
ğerlendirilir. Her ülke “demografik geçiş kuramı” gereğince genç bir nüfusa sahip olduğu 
dönemden geçer. Ülkeler için bu bir fırsat penceresidir. Çoğu gelişmekte olan ülke için 
yüzde 30’un üstünde genç bir nüfusa sahip olmanın yarattığı fırsat sadece birkaç on yıllık 
dönem süresince devam edebilecektir. türkiye şuan bu fırsat penceresinin açıldığı bir sü-
reçten geçmektedir. ancak türkiye, genç nüfusunun önemli bir kısmının ne eğitimde ne 
*)   Denizli Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü, iş ve meslek Danışmanı, mali.ozel@iskur.gov.tr 
**)  Bursa Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü, iş ve meslek Danışmanı, okan.kula@iskur.gov.tr
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istihdamda ne de yetiştirmede yer almaması nedeniyle söz konusu fırsatın iyi değerlendi-
rememe tehdidiyle karşı karşıyadır. Üniversiteli gençler üzerine yapılan bir araştırmada ça-
lışmak için yurtdışına gitmek istemeyen gençlerin oranı yüzde 24,5 olarak tespit edilmiştir. 

eğitim, öğrenim veya çalışma sürecinde olmayan 15-29 yaş grubundaki bireylerin 
ekonomik ve sosyal yaşama katılımı bir ülkenin sosyoekonomik dinamiklerini doğrudan et-
kilemektedir. uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ılO‒ınternational labour Organization) 
15-24 yaş grubu için kullandığı “genç” tanımını da içeren 15-29 yaş aralığında ekonomik 
ve sosyal göstergeleri doğrudan belirleyen kazanımlar daha hızlı ve kolaylıkla öğrenilebil-
mektedir. Özellikle eğitim durumu ve iş yaşamının 15-29 yaş aralığındaki süreç içerisin-
deki edinim, deneyim ve şartlarla belirlenmesi bu yaş grubuna yönelik eğitim, sosyal ve 
istihdam politikalarını öncelikli hale getirmektedir. Çünkü bu kesimin eğitimi ve istihdam 
edilebilirliği ülkelerin yalnızca ekonomik yapısıyla değil aynı zamanda toplumsal dinamik-
leriyle de ilgilidir. Dolayısıyla 15-29 yaş aralığındaki bireylerin eğitimi ve çalışma hayatında 
yer edinebilmeleri ekonomik ve sosyal politikaların kesiştiği konulardan birisidir.

OecD tarafından 15-29 yaş grubunda herhangi bir eğitim/öğrenim faaliyetinde ol-
mayan veya herhangi bir işte çalışmayan grubun tanımlanmasında kullanılan neet, tür-
kiye’de ise ne eğitimde ne istihdamda ne de yetiştirmede yer alan gençler (neiy) olarak 
kavramsallaştırılmıştır. Bu grup kapsadığı yaş grubu ve eğitim/öğrenim/iş olarak kapsam 
genişliğinden dolayı üç kategoriye ayrılmıştır. Üç yaş grubuyla verilen neiy oranlarında 
15-19, 20-24 ve 25-29 yaş sınıflaması kullanılmaktadır. eğitim, istihdam ve sosyal politi-
kalarda da önemli bir başlık olan 15-29 yaş aralığındaki bireylerin eğitim, öğrenim veya 
çalışma hayatında bulunmaları ekonomik ve sosyal refah göstergelerini doğrudan etkile-
mektedir. Çünkü iş gücü piyasasında en aktif grup olan, ekonomik üretimin katma değerini 
belirleyen, eğitim ve öğrenim sürecinin asıl aktörü olan bu grubun eğitim veya çalışma 
hayatının dışında olması ekonomik ve sosyal açıdan ciddi bir risk oluşturmaktadır.

dünYAdA neİY
genç nüfus için eğitim ve istihdam edilebilirlik gelişmiş, gelişmekte olan veya az ge-

lişmiş ülkelerin –uygulamalardaki farklılıklarına rağmen– ortak hedefini oluşturmakta-
dır. Özellikle genç nüfus açısından sorun yaşayan avrupa ülkeleri bir yandan genç nüfus 
oranlarının düşüklüğünden dolayı yaşlanma sorunuyla yüzleşirken diğer yandan da oranı 
az olan gençlerin eğitim veya çalışma sürecine katılmamaları meselesine çözüm aramakta-
dır. mevcut durumda zaten genç nüfusunda düşüş yaşayan avrupa ülkeleri aynı zamanda 
bu nüfusun eğitim, öğrenim ve iş yaşamına katılmaması sorunuyla karşılaşmaktadır. yaşlı 
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nüfus oranının giderek artış gösterdiği avrupa ülkelerinde genç nüfusun eğitim, öğrenim 
veya iş sürecinde olmaması mevcut potansiyelin de kullanılamaması anlamına gelmektedir. 
avrupa’nın çözmek zorunda olduğu yaşlı nüfus sorununa mevcut durumdaki gençlerin de 
“yaşlı gençler” olarak tanımlayabileceğimiz bir sınıf olarak eklenmesi bu konuda önlem 
alma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle avrupa ülkelerinde neiy grubunu veya 
“yaşlı gençler”i eğitim, öğrenim veya iş yaşamına çekmek için uygulamalar ve politika ara-
yışları artmıştır.

neiy oranları halihazırda genç nüfusu azalan avrupa ülkelerinin aynı zamanda bu 
nüfusu eğitim, öğrenim veya iş sürecine katamadığını göstermesi bakımından da önem 
taşımaktadır. “yaşlı avrupa” tanımlamasına karşılık genç nüfusun hiçbir ekonomik aktivi-
tede yer almaması avrupa ülkeleri için yaşlı nüfus harcamalarından daha fazla sorun teşkil 
etmektedir. eğitim politikalarının ekonomi politikalarını da belirlediği, eğitim, öğrenim 
ve iş halkasının her birinin güçlü olması son aşamada elde edilecek faydanın maksimize 
edileceği dikkate alındığında herhangi bir okula devam etmeyen, çalışmayan veya çalışma 
hayatına taşıyacak eğitim/öğrenim aktivitelerinde yer almayan gençlerin fayda yerine eko-
nomik ve sosyal bir maliyet oluşturma olasılığı artmaktadır. 

Grafik 1: Seçilmiş OeCd ülkelerınde 15-29 Yaş Grubu neİY Oranları (%, 2015)

grafik 1’de seçilmiş OecD ülkelerinin 2015 yılındaki neiy oranları gösterilmiştir. 
Oranlar incelendiğinde neiy konusunun gelişmiş ekonomiler olarak kabul edilen ülkeler-
de öncelikli mesele haline geldiği görülmektedir. ayrıca bu grubun yalnızca gençler üzerin-
de değil toplumsal yaşam ve toplum dinamikleri üzerinde de olumsuz bir etki oluşturduğu 
kabul edilmektedir.  grafik 2’de öne çıkan diğer bir husus ise Portekiz, ispanya, italya ve 
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yunanistan gibi akdeniz ülkelerinde neiy oranının oldukça yüksek olmasıdır. Portekiz 
dışındaki üç ülke için de bu oran yüzde 20’nin üzerindedir. işsizlik yardımları, sosyal yar-
dımlar gibi kamu sosyal harcamalarına sunulan şartların daha esnek olduğu bu ülkelerde 
yüksek neiy oranı eğitim, iş veya herhangi bir üretim sürecinde yer almayan gençlerin 
yaşamlarını sürdürebilmesi için sosyal yardımlara bir bağımlılık oluşacağının sinyalini ver-
mektedir. sosyal koruma harcamaları için eğitim alma veya bir işe devam etme gibi şartlara 
karşı düzenli takip sisteminin uygulanamadığı ispanya ve yunanistan örnekleri, gençlerin 
aile ve devlete ekonomik bağımlılıklarını artırdığı gibi aynı zamanda amaçsız bir grubun 
niceliksel olarak büyümesine de yol açmaktadır.

türkİYe’de neİY
türkiye’deki neet oranı 2014’de %28,4 olarak belirlenmiştir (15-29 yaş grubunda). 

Bu oran, 2010’dan bu yana yaklaşık 7 yüzde puan azalmış olsa da cinsiyetlere göre önemli 
bir farklılık göstermektedir. Kadınlar, erkeklere göre üç kat daha fazla neet konumunda 
olma riski taşımaktadır. ayrıca, erkeklerin çoğu işsiz neet’ler iken kadınların büyük kısmı 
aktif olmayan neet konumundadır. türkiye’de eğitime katılma ve eğitimde kalma kade-
meli olarak iyileştiği için toplam neet’ler içinde 20 yaş altı olanların oranı azalmaktadır. 
yine de 15-19 yaş aralığındaki gençlerin %17’si bu durumdan etkilenmektedir. cinsiyet 
farkı, yaşla birlikte derinleşmektedir. Kadın neet’lerin oranı 20-24 yaş aralığında %47,7 
iken 25-29 yaş aralığında %56,2’dir. son yıllarda gözlenen pozitif eğilimlere rağmen, iş pi-
yasasında cinsiyet eşitsizliklerini sistematik olarak ele alma konusunda daha fazla çaba 
gösterilmesi gerekmektedir.

yüksek neet oranı, büyük oranda okuldan erken ayrılanlarda görüldüğünden, eği-
tim performansının etkisi en iyi şekilde türkiye’de görülmektedir (diğer aB ve aB üye-
si olmayan arnavutluk, mısır, moldova, Ürdün, Filistin, ispanya, tunus’un yanında; etF, 
2015). Düşük eğitim seviyesine sahip gençlerin, yüksek eğitim alanlardan daha fazla neet 
konumunda olma olasılığı bulunmaktadır.

yine de, eğitim bağlamında neet eğilimlerine bakıldığında, yükseköğrenim hariç, 
tüm eğitim seviyeleri için bu oranın düştüğü görülmektedir. Burada, özellikle kadınlarda 
oran artmaktadır. Bu nüfusun (özellikle kadınlarda) eğitime devamıyla paralellik göster-
mektedir. iş piyasasındaki taleplerin, arzdaki gelişmeleri izlemediği dikkat çekmektedir. 
yine de üniversite mezunu gençler daha az neet konumunda kalma ihtimaline sahiptir 
(artan eğilime rağmen, gerçek oran, az eğitim alanların neet oranından çok daha azdır).

neet’lerin uygun şekilde profillerinin belirlenmesi ve politika eylemlerinin hazırlan-
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masında, arz ve taleple ilişkili farklı göstergelerin dikkate alınması gerekmektedir. 2010’dan 
bu yana, eğitimle ilgili tüm göstergelerde genel bir iyileşme eğilimi tespit edilmiş olup, 
türkiye, aB ortalamalarıyla olan açığı kapatmaktadır. 4 yaşındakilerin hemen hemen yarısı 
erken çocuk eğitimine dahil edilmiş (2012 yılında %44,1); okulu erken terk etme oranı hala 
yüksek olsa da 2014’de %38,3 seviyesine düşmüştür. 30-34 yaş aralığındakilerin yükseköğ-
renime devamında hızlı bir ilerleme kaydedilmiştir.

türkiye’de gençlerin eğitimi, istihdam edilebilmeleri veya öğrenim sürecine dahil ol-
maları ‒gelişmekte olan bir ülke ekonomisi olmasından dolayı‒ ekonomik açıdan ve genç 
nüfusun sosyokültürel ve sosyopolitik aidiyetlerinin güçlü kurulabilmesi gerekliliğinden 
dolayı toplumsal açıdan önem taşımaktadır. tÜiK verilerine göre türkiye’de toplam nüfu-
sun yüzde 24’ü 0-15 yaş grubunda yer almaktadır. neiy grubunu oluşturan 15-29 yaş gru-
buna yeni katılım sağlama olasılığı bulunan 0-15 yaş grubunun yüksek oranı bu yaş grubu 
için eğitim ve sosyal politikaların aciliyetini ortaya koymaktadır. türkiye’nin sahip olduğu 
genç nüfusun ekonomiye, eğitime, öğrenime katılımı veya üretim sürecindeki herhangi bir 
aktivitede yer alması bu genç potansiyelinin etkin ve verimli kullanımını sağlayacaktır.

Grafik 2: türkiye’de 15-29 Yaş Grubundaki neİY Oranı (2000-2015, Yüzde)

grafik 2 incelendiğinde neiy oranında 2005 yılından sonra düşme yaşandığı görül-
mektedir. 2000, 2005 ve 2010 yıllarında beş yıllık dönemde izlenen bu oran 2014 ve 2015 
yılında ise yıllık olarak yayımlanmaya başlamıştır. neiy grubunda bulunan kesimin eko-
nomik üretime en aktif olarak katılacak kesim olduğu, eğitim/ öğrenim veya çalışma süre-
cinin dışında kalan bu kesimin yüksek bir ekonomik ve sosyal maliyete sebep olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda oransal izleme ve takibin yıllık yapılması gerekliliği de ortaya 
çıkmaktadır. ayrıca 2010-2014 arasında yüzde 5,07 azalarak yüzde 31,56 olarak gerçekle-
şen neiy oranında bir yıllık zaman zarfında 2,78 puan düşüş yaşanmıştır. Oranı bilmenin 
yanı sıra geleceğe dair çıkarsamalar yapabilmek için oranın düşmesini sağlayan nedenlerin 
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araştırılarak ortaya konulması da önemlidir. ancak 15-29 yaş aralığında hiçbir eğitim/öğ-
renim faaliyetinde bulunmayan veya çalışmayan grup cinsiyete göre değerlendirildiğinde 
kadınların erkeklere göre oldukça yüksek oranda neiy grubunda olduğu görülmektedir. 
grafik 3’de 15- 29 yaş aralığında olan ve eğitim/öğrenim sürecinde olmayan veya herhan-
gi bir işte çalışmayan kadın ve erkeklerin 2000-2015 dönemindeki oranları verilmektedir. 
Baz alınan her yıl için kadın ve erkekler arasında yüksek bir fark olduğu görülmektedir. 
2000 yılında hiçbir eğitim, öğrenim veya iş sürecinde bulunmayan 15-29 yaş aralığındaki 
kadınların oranı yüzde 59,66 iken 2015 yılında bu oran yüzde 42,86 olarak gerçekleşmiştir. 
2000 yılında kadınların neiy oranı ve erkeklerin neiy oranı arasındaki fark yüzde 41,82 
iken, 2015 yılında bu fark yüzde 26,76’ya düşmüştür. Olumlu yönde bir iyileşme görülürken 
yine de kadın ve erkek arasındaki oransal fark oldukça yüksektir. Bu durum türkiye’nin 
eğitim ve sosyal politika uygulamalarında 2000’li yıllarda kadını önceleyen ve “pozitif ay-
rımcılık” olarak kabul edilen ilkesel davranışın olumlu sonuç verdiğini ancak kadınların 
eğitim, öğrenim veya iş yaşamına yeterli ve istenen düzeyde katılamadığını da ortaya koy-
maktadır. 15-29 yaş grubu neiy oranlarının yanı sıra diğer yaş gruplarında da kadınların 
oranı erkeklere göre olumsuz bir tablo çizmektedir. tablo 1’de neiy grubunda bulunan yaş 
gruplarının sınıflandırmasına göre kadın ve erkek oranları verilmiştir. 15-19 yaş aralığında 
herhangi bir eğitim/öğrenim faaliyetinde bulunmayan veya bir işte çalışmayan kadın oranı 
2015 yılında yüzde 24,42 iken bu oran 20-24 yaş aralığında yüzde 47,61’dir. yükseköğretim 
yaş aralığı veya bir işe başlama yaşı olarak kabul edilecek 20-24 yaş aralığında kadınların 
eğitim/öğrenim ve ekonomik sürecin dışında kaldığı görülmektedir. ekonomik ve sosyal 
refah göstergelerinin iyileşmesi için başlıca faktörlerden olan kadınların eğitim ve çalışma 
hayatına katılımının türkiye’de uygulanmakta olan eğitim ve sosyal politikalarda incelen-
mesi gerekmektedir.

Grafik 3: türkiye’de 15-29 Yaş Aralığında Cinsiyete Göre neİY Oranı (2000-2015, Yüzde)
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tablo 1: Farklı Yaş Sınıflandırmalarında Cinsiyete Göre neİY Oranları (2000-2015, Yüzde)
15 - 19 20- 24

kadın erkek Genel
neİY Oranı kadın erkek Genel

neİY Oranı

2000 46.54 17.78 31.17 64.00 23.36 44.18

2005 47.70 25.76 36.12 65.98 30.92 49.71

2010 33.99 18.04 25.60 57.49 27.70 43.67

2014 27.34 15.01 20.97 51.01 20.52 36.30

2015 24.42 13.30 18.68 47.61 18.35 33.25

Grafik 4: 2005-2015 döneminde Avrupa ülkeleri ve türkiye’de
15-29 Yaş Grubundaki neİY Oranları (Yüzde)

türkiye İşgücü Piyasasında eğitim düzeylerine Göre İşgücüne katılma Oranları
türkiye’de eğitim düzeyleri itibarıyla işgücüne katılma eğilimleri incelendiğinde, eği-

tim düzeyi yükseldikçe işgücüne katılma eğiliminin de arttığı görülmektedir. tablo2’de de 
görüldüğü üzere, mayıs 2016 dönemi için 15 yaş üzerindeki okuma yazma bilmeyen nüfus-
ta işgücüne katılma oranı yüzde 18.7, okuma yazma bilen ancak bir okul bitirmeyenlerde 
yüzde 33.9, ilkokul mezunlarında yüzde 51.6, ilköğretim mezunlarında yüzde 59.1 ve orta-
okul veya dengi mesleki ortaokulu mezunlarında ise yüzde 42.1’dir. eğitim düzeylerinin ni-
telik düzeyini temsil eden bir gösterge olduğu düşünüldüğünde, söz konusu grup niteliksiz 
veya düşük nitelikli işgücü olarak tanımlanabilir. 
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Buna karşılık, aynı dönem itibarıyla yarı nitelikli veya nitelikli işgücünü temsil eden 
lise mezunları arasındaki işgücüne katılma oranı yüzde 54.4, mesleki veya teknik lise me-
zunları arasındaki işgücüne katılma oranı yüzde 66.9 ve yükseköğretim mezunları arasın-
daki işgücüne katılma oranı da yüzde 80 düzeyindedir. verilerden de görüldüğü üzere, 
türkiye işgücü piyasasında işgücüne katılma oranının en yüksek olduğu eğitim düzeyleri, 
bir nitelik kazandırmaya yönelik eğitim programlarının yürütüldüğü mesleki teknik eğitim 
ve yükseköğretimdir.

tablo 2: eğitim düzeyine Göre İşgücüne katılma eğilimleri (15+ Yaş, %)

eğitim Düzeyi 2012 2013 2014 2015 2016

Okuma yazma Bilmeyen 19.7 20.1 19.1 18.6 18.7

Okuma yazma Bilen fakat Bir Okul Bitirmeyen 33.4 33.8 33.6 32.9 33.9

ilkokul 51.4 51.4 50.0 50.4 51.6

ilköğretim 37.4 39.7 45.4 52.1 59.1

Ortaokul veya Dengi mesleki Ortaokul 64.1 62.1 53.0 45.1 42.1

lise 51.9 53.1 53.5 54.1 54.4

mesleki veya teknik lise 64.6 65.1 65.0 65.4 66.9

yükseköğretim 79.1 80.1 79.2 79.8 80.0

kaynak: tüİk: Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları; “eğitim durumuna Göre İşgücü durumu”, (erişim)
http://www.tuik.gov.tr/Pretablo.do?alt_id=1007, 

türkiye İşgücü Piyasasında eğitim düzeylerine Göre İstihdam Oranları
türkiye işgücü piyasasında istihdamda yer alanların eğitim düzeylerine göre dağılım-

ları incelendiğinde, işgücüne katılma eğilimlerindekine benzer bir tablo karşımıza çıkmak-
tadır. mayıs 2016 dönemi itibarıyla 15 yaş üzerindeki nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin 
istihdam oranı yüzde 17.9, okuma yazma bilen ancak bir okul bitirmeyenlerin istihdam 
oranı yüzde 30.5, ilkokul mezunlarının yüzde 48, ilköğretim mezunlarının yüzde 51.6 ve 
ortaokul veya dengi mesleki ortaokulu mezunlarının ise yüzde 37.8’dir. Diğer taraftan, aynı 
dönem itibarıyla lise mezunlarının istihdam oranı yüzde 47.5, mesleki veya teknik lise me-
zunlarının istihdam oranı yüzde 60.6 ve yükseköğretim mezunlarının istihdam oranı ise 
yüzde 71.9’dur. işgücüne katılma eğilimine benzer şekilde, istihdam eğilimleri açısından da 
eğitim düzeyleri arttıkça işgücünün istihdam edilebilirliği artmaktadır.
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tablo 3: eğitim düzeyine Göre İstihdam eğilimleri (15+ Yaş, Bin kişi, %)

eğitim Düzeyi 2012 2013 2014 2015 2016

Okuma yazma Bilmeyen 18.9 19.2 17.9 17.6 17.9

Okuma yazma Bilen fakat Bir Okul Bitirmeyen 30.1 30.2 29.9 29.1 30.5

ilkokul 47.8 47.6 46.1 46.2 48.0

ilköğretim 58.4 33.8 39.1 44.4 51.6

Ortaokul veya Dengi mesleki Ortaokul 32.2 56.4 48.2 40.6 37.8

lise 45.8 46.7 47.1 47.3 47.5

mesleki veya teknik lise 58.1 58.3 58.1 58.7 60.6

yükseköğretim 71.1 71.9 70.7 71 71.9

kaynak: tüİk: Hanehalkı İşgücü Anketi Sonuçları; “eğitim durumuna Göre İşgücü durumu”, (erişim)
http://www.tuik.gov.tr/Pretablo.do?alt_id=1007

tArtIşmA, SOnuç ve Önerİler
 gençlerin işgücü piyasasına düşük katılımı giderek büyüyen bir sorun olarak bir-

çok ülkeyi derinden etkilemektedir. işgücü piyasasından uzaklaşan gençlerin oranı giderek 
artmaktadır. Bu durum giderek artan bir genç işsizliği ile birlikte yaşanmaktadır. genç 
işgücüne ilişkin sorunun etki alanını ortaya koymakta geleneksel işgücü piyasası gösterge-
leri yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle son yıllarda gündeme gelen neiy’lere ilişkin sayısal 
veriler ülkelerin dikkatle izledikleri göstergeler olarak ön plana çıkmaktadır. türkiye’de 
ise neiy’lere ilişkin göstergeler sorunun ciddi bir boyutta olduğunu göstermektedir. Bir-
çok uluslararası karşılaştırmalarda türkiye en sorunlu ülkeler içinde yer almaktadır. ancak 
türkiye’de neiy’lere ilişkin göstergeler henüz politika dokümanlarında yer almamaktadır.

türkiye’deki neiy’lerin karakteristik yapılarına baktığımız zaman çarpıcı bir tablo or-
taya çıkmaktadır. türkiye’deki neiy’lerin öncelikle kadın ağırlıklı olduğu görülmektedir. Di-
ğer taraftan gençlerin yaşları ilerledikçe neiy grubuna dâhil olma olasılıkları artmaktadır. 
ancak bu durum erkeklerde farklılık arz etmektedir. erkeklerin neiy grubuna dahil olma 
olasılıkları yaşları ilerledikçe belli bir yaşa kadar artmakta daha sonra ise azalma eğilimine 
girmektedir. eğitimli olmak neiy olma olasılığını azaltan bir etmen olarak ön plana çıkmak-
tadır. Özellikle kadınlarda bunun daha belirleyici olduğu görülmektedir. türkiye’de neiy’ler 
içinde işgücü piyasasına girmeyenlerin (aktif olmayanların) oranı diğer ülkelerle kıyaslandı-
ğında çok yüksektir. Diğer yandan neiy’lerin önemli bir kısmının daha önce bir iş deneyi-
minin olmaması dikkat çekici diğer bir konudur. ayrıca dikkate değer bir diğer konu ise daha 
önce bir iş deneyimi olanların çoğunluğunun işgücü piyasasından uzaklaşmış olmasıdır.
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Bu çerçevede, neiy’lerin genç nüfus içindeki oranının azaltılması için bir takım ön-
lemlerin alınması gerekliliği ortadadır. Bunun için okul yaşamını erken terklerin azaltılma-
sı için önlemler geliştirilmelidir. Bunun yanında okul yaşamını erken terk edenlere alterna-
tif eğitim ve yetiştirme olanakları sunulmalıdır. Okuldan işe geçiş politikalarının yürürlüğe 
konulması çerçevesinde eğitim yatırımlarının güçlendirilmesi sağlanmalıdır. gençlerin 
istihdam edilebilirliğini artırmak için onların işgücü piyasasının talep ettiği becerilerle do-
natılmasına olanak veren eğitim programları uygulanmalıdır. Bakım hizmetleri gibi sebep-
lerle genç kadınların işgücü piyasasından uzaklaşmalarına neden olan engelleri ortadan 
kaldıracak önlemler alınmalıdır.

avrupa ülkelerinde neiy grubunun ekonomik ve sosyal yaşama katılımında uygula-
nan “youth guarantee and transition” ve Kamu istihdam servisleri (Public employment 
services, Pes) programları incelenerek türkiye’deki neiy grubunun sosyoekonomik özel-
liklerine göre programlar geliştirilebilir. aynı şekilde 15-29 yaş grubunda farklı özellikleri 
olan neiy bireyleri için oluşturulacak politikalar aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı, meB, 
Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı, işKur, Kalkınma Bakanlığı, gençlik ve spor Bakan-
lığı ve stK’lar gibi birçok kurumun ortak sorumluluğudur. Bu kurumların ortak paydasını 
oluşturan neiy grubunun sosyoekonomik veri tabanı çıkarıldıktan sonra tüm kurumların 
erişimine açık tutulması bütüncül bir uygulama geliştirilmesini sağlayacaktır. ayrıca her 
kurum kendi sorumluluğunda olan problemle ilgilenirken ortak hedef gruplarında da ya-
pılan çalışmaların mükerrerliği önlenecektir. 

neiy grubunun yaş aralığı dikkate alındığında bu grubun ekonomik ve sosyal hayata 
katılımı türkiye’nin avantaj olarak kabul ettiği genç nüfusun ekonomik ve sosyal refahı 
pozitif ivmeyle artırması anlamına gelmektedir. aynı şekilde bu denli geniş bir nüfus kitle-
sinin hiçbir eğitim, öğrenim veya iş sürecinde yer almaması ekonomik ve sosyal refah kay-
bıyla birlikte toplumsal huzur ve güvenlik açısından da risk oluşturmaktadır. Bu nedenle 
neiy kavramı yeni bir tartışma konusu olmasına rağmen türkiye’nin beşeri sermayesine 
yönelik uygulamalarla orta ve uzun vadede ülkenin siyasi ve ekonomik geleceğini şekillen-
direcektir.
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ne İStİHdAmdA ne eĞİtİmde Yer AlAn Gençlerİn (neet)
deVlet deSteklerİ İle SOSYAl GİrİşİmCİlİĞe YÖnlendİrİlerek
deZAVAntAJlI GruPlArA İStİHdAm OlAnAklArI YArAtmASI Ve

İStİHdAmA kAtkI SAĞlAmAlArI

rukiye müge neslihan YIldIZ*

ÖZet
gelişmekte olan türkiye gibi ülkelerde genç nüfusun istihdam konularında yaşadığı sıkıntılar yeni iş 

imkanlarına ihtiyacı önemli oranda arttırmaktadır. son yıllarda ne istihdamda ne eğitimde yer alan gençler 
(neet) istihdam ve ekonomiye katkı ile ilgili çalışmalarda önemini arttırmış dikkat çekici bir çalışma grubudur. 
tuiK’in (türkiye istatistik Kurumu) 19 mayıs 2017 atatürk’ü anma ve spor Bayramı öncesinde açıkladığı 
veriler türk gençliğine dair çarpıcı gerçekleri ortaya koymuştur. türkiye’nin toplam nüfusu 2016 yılı sonu iti-
bari ile 79 milyon 814 Bin iken,15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 989 Bin 42 olarak tespit edilmiştir. 
toplam nüfusun %16,3’ ünü oluşturan genç bir nüfusumuz olduğu görülmektedir. türkiye’deki ne istihdamda 
ne eğitimde yer alan gençlerin genç nüfus oranı gençlere yönelik özel politikalar geliştirmeyi gerekli kılacak 
ve azımsanmayacak bir orandadır. günümüzde işgücü ve istihdam konularında yaşanan sıkıntıların çözümünde 
enerji ve yeteneklerinden doğru faydalanıldığı takdirde mevcut olan istihdama alanlarından farklı olarak yeni 
bir istihdam alanı yaratmalarında, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaları bakımından önemli bir oranı yan-
sıtmaktadırlar. Bu çalışmada, tÜiK (türkiye istatistik Kurumu) tarafından uygulanan 2016 yılı Hane halkı işgü-
cü anketi verileri ve tuiK’in (türkiye istatistik Kurumu) 19 mayıs atatürk’ü anma ve spor Bayramı öncesinde 
açıkladığı veriler kullanılmıştır. internet üzerinden araştırmalar yapılarak Hülya Denizalp sosyal Dönüşüm için 
sosyal girişimcilik rehberi verilerinden yararlanılmıştır.

anahtar Kelimeler: genç işsizliği, sosyal girişimcilik, istihdam

Gİrİş
Bir ülkenin sosyoekonomik dinamiklerini doğrudan etkileyen etkenlerden birisi de 

15-29 yaş grubundaki bireylerin ekonomik ve sosyal yaşama katılımı ile oluşturdukları is-
tihdama ve ekonomiye katkılarıdır. Gençlerin enerjilerini ve yaratıcılık özelliklerini doğru 
istihdam alanlarına yönlendirerek orta ve uzun vadede istihdama, uzun vadede ekonomiye 
ve istihdama katkı sağlayacak şekilde dönüştürmek veya dönüştürtmek ülkenin kalkınma-
sında önemli bir rol oynar. “uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ılO‒ınternational labour 
Organization) “genç” tanımını içeren 15-29 yaş grubu ekonomik, sosyal göstergeleri doğ-
rudan belirleyen kazanımları daha hızlı ve kolaylıkla öğrenilebilmektedir. eğitim durumu 
ve iş yaşamının özellikle 15-29 yaş aralığındaki süreç içerisindeki edinim, deneyim ve sos-
yal şartlarla belirlenmesi bu yaş grubuna yönelik eğitim, sosyal ve istihdam politikalarını 
öncelikli hale getirmektedir. 15-29 yaş aralığındaki bireylerin ekonomik ve sosyal politi-
*) iş meslek Danışmanı adana Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
 e-mail: muge.yildiz@iskur.gov.tr



62

OTURUM I-A

kaların kesiştiği konulardan birisi de eğitim ve çalışma hayatında yer edinebilmeleridir. 
ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü (OecD) tarafından 15-29 yaş grubunda herhangi 
bir eğitim/öğrenim faaliyetinde olmayan veya herhangi bir işte çalışmayan grubun tanım-
lanmasında kullanılan neet, türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençler 
olarak kavramsallaştırılmıştır.” (Dama, analiz /türkiye’nin eğitim, Öğrenim ve Çalışma 
sürecinde Olmayan gençleri/ nisan 2017 sayı:198 sayfa: 9 erişim adresi: https://setav.
org/assets/uploads/2017/05/analiz_198.pdf )

Bu çalışmada tÜiK (türkiye istatistik Kurumu) tarafından uygulanan 2016 yılı Hane 
Halkı işgücü anketi verileri ve tuiK’in (türkiye istatistik Kurumu) 19 mayıs atatürk’ü 
anma ve spor Bayramı öncesinde açıkladığı veriler kullanılmıştır. internet üzerinden araş-
tırmalar yapılarak Hülya DenizalP sosyal Dönüşüm için sosyal girişimcilik rehberi ve-
rilerinden ve Fatoş gökşen, sinem Kuz, ibrahim Öker’in Koç Üniversitesi sosyal Politika 
merkezi Kasım/2015 tarihinde hazırladıkları türkiye’de neet Politikaları adı çalışmala-
rından, seta/ siyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı nergis Dama nisan 2017 
sayı: 198 analiz ’inden yararlanılmıştır. sosyal girişimin toplumsal ferah, ekonomiye ve 
istihdama katkıları açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın amacı 15-29 yaş 
grubundaki, ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin cinsiyet, yaş, eğitim ve işgücü 
piyasasındaki durumunu görerek, ne eğitimde ne İstihdamda Yer Alan Gençlerin sivil 
toplum Kurumlarına, sosyal girişimcilik Faaliyetlerine devlet desteği ile yönlendirilmesi-
ne dikkatini çekmektir.

1. neet (ne İStİHdAmdA ne eĞİtİmde Yer AlAn Gençler) kİmdİr?
“geçen on yılda, avrupa’da ve dünya genelinde yürütülen politikalar ve araştırmalar, 

gençlerin harekete geçirilmemiş potansiyellerine daha kapsamlı bakmaya odaklanmıştır. 
Hem işsizlik, hem de aktif olmamaktan kaynaklanan eğitimsizlik gençlerin iş piyasasındaki 
ve toplumdaki konumlarının risklilik halini ölçen önemli referanslar haline gelmiştir. Bu 
özel grubu tespite yönelik gösterge, istihdam, eğitim veya öğrenime dahil olmayan gençler-
dir (neet) ve bu, son yıllarda en yaygın kullanılan gösterge halini almıştır. Bu gelişmelerin 
ardında birkaç neden bulunmaktadır. Kısa ve uzun vadede nüfustaki azalmalar, sosyal ve 
ekonomik kalkınma ve kamu finansmanının sürdürülebilirliği üzerinde tehdit oluşturmak-
tadır. neet durumda olmak, finansal, ekonomik ve sosyal maliyet demektir. Bu nedenlerle 
genç işsizliğine daha yakından ve daha sistematik bir yaklaşımla bakılmasını gerekmekte-
dir. Bu zorlukla başa çıkmak için öncelikle neet konusunda tutarlı ve geniş bilginin, diğer 
ilgili göstergelerin veya boyutların varlığı önemlidir (örneğin, istihdam gücü anketleri, 
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gelir ve yaşam koşulları istatistikleri, okuldan işe geçiş anketleri, korunmasız gruplarla ilgi-
li bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlayan idari/diğer tip kaynaklar). Daha iyi bilginin varlığı, 
farklı kamu ve özel sektör aktörlerinin kendi çözümlerini uygulamaları konusunda hare-
ket kabiliyetlerini artıracaktır.” (Çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen (neet) gençli-
ğe odaklanarak türkiye’de gençler için beceri ve işlere yönelik yollar oluşturma Çalıştayı/ 
türkiye, ankara, 18-19 Kasım 2015 / arka Plan notu erişim adresi : https://www.etf.euro-
pa.eu/eventsmgmt.nsf/(getattachment)/6D06Da021a408DFDc1257F0F004D25e0/$Fi-
le/arkaplan%20notu%20neets%20calistayi%20turkiye_final.pdf ) “neet, işsiz (istihdam 
için uygun ve aktif olarak iş arayan) ve eğitim ve öğrenim sistemi dışında kalan aktif olma-
yan bir grubu temsil etmektedir. aktif olmayanlar grubu birkaç kategoride ele alınır: aile-
sine bakanlar, engelliler veya hastalar, cesareti kırılmış veya sosyal olarak dışlanmış olan 
gençler ve gönüllü neet kategorisinde olanlar (seyahat ve sanatsal faaliyetler gibi kişisel 
hedefleri için eğitimine veya kariyerine devam etmemeyi tercih edenler). neet göstergesi 
genellikle 15-24 ve 15-29 yaş olmak üzere iki yaş aralığını dikkate alır; bunlardan ikincisi 
okula devam edilen yılların kademeli olarak artışı ve ilk işe girişin gecikmesi kapsamında 
konuyla daha fazla ilişkilidir.” (Çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen (neet) gençliğe 
odaklanarak türkiye’de gençler için beceri ve işlere yönelik yollar oluşturma” Çalıştayı tür-
kiye, ankara, 18–19 Kasım 2015 arka Plan notu/erişimadresi:https://www.etf.europa.eu/
eventsmgmt.nsf/(getattachment)/6D06Da021a408DFDc1257F0F004D25e0/$File/ar-
kaplan%20notu%20neets%20calistayi%20turkiye_final.pdf )

türkiye’de eğitime katılma ve eğitimde kalma kademeli olarak iyileştiği için top-
lam neet’ ler içinde 20 yaş altı olanların oranı azalmaktadır. “Türkiye’deki Ne İstihdam-
da Ne Eğitimde Yer Alan Gençlerin oranı (NEET) oranı   Hane halkı işgücü araştır-
ması sonuçlarına göre; 2016 yılında %24 olarak belirlenmiştir. Bu oran, genç erkeklerde 
%14,6,genç kadınlarda ise %33,5 olarak belirlenmiştir.” (tuİk Haber Bülteni Sayı:24648 
tarih:16.05.2017 İstatistiklerle Gençlik erişim Adresi: http://www.tuik.gov.tr/HbPrint.
do?id=24648) erkeklerin çoğu işsiz neet’ ler iken kadınların büyük kısmı aktif olmayan 
neet konumundadır. Kadınların aktif olmamasının nedenlerin içinde pozitif ayrımcılığa 
dayalı politikalarla iyileştirme yapılmasına rağmen, bazı coğrafi bölgelerde toplum içeri-
sinde aile sorumlulukları, kız çocuklarının okula göndermeyen baba, kadının çalışmasına 
izin vermeyen koca gibi erkek hakimiyetinden çıkamayan kadın potansiyelinin toplumda 
varlığının büyük bir oranda sürdürüyor olmasını sayabiliriz. ayrıca genç kadınların evlen-
meleri ve çocuk sahibi olmaları nedeniyle iş piyasasına hiç girmemeleri ya da iş piyasasın-
dan erken ayrılmaları neet konumunda olma riskini arttırmaktadır.
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1.1. dünyada neet
tüm ülkelerin en zorlandıkları konulardan birisi Genç İşsizliğidir. İstihdam im-

kânlarına erişmedeki engeller Genç İşsizliğini arttırmaktadır. “geçen on yılda, avru-
pa’da ve dünya genelinde yürütülen politikalar ve araştırmalar, gençlerin harekete geçiril-
memiş potansiyellerine daha kapsamlı bakmaya odaklanmıştır. Hem işsizlik, hem de aktif 
olmamaktan kaynaklanan eğitimsizlik gençlerin iş piyasasındaki ve toplumdaki konumla-
rının risklilik halini ölçen önemli referanslar haline gelmiştir.” (Çalışmayan, eğitim ve öğre-
nim görmeyen (neet) gençliğe odaklanarak türkiye’de gençler için beceri ve işlere yönelik 
yollar oluşturma Çalıştayı türkiye, ankara, 18–19 Kasım 2015 arka Plan notu/erişimad-
resi:https://www.etf.europa.eu/eventsmgmt.nsf/(getattachment)/6D06Da021a408DF-
Dc1257F0F004D25e0/$File/arkaplan%20notu%20neets%20calistayi%20turkiye_final.
pdf ). 
2015 yılında ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü  (OecD) tarafından OeCd ülkelerini 
kapsayan araştırmada, 15-29 yaş aralığında bulunan, hiç eğitim almamış gençlerin dün-
yadaki oranı şöyledir: 

şekil-1: 2015 yılında ekonomik İşbirliği ve kalkınma Örgütü  (OeCd) tarafından OeCd ülkelerini
kapsayan araştırma 15-29 yaş aralığında bulunan, hiç eğitim almamış gençlerin dünyadaki oranı

OecD, yayınladığı ‘eğitime Bir Bakış 2017’ raporunda 35 üye ülkede genç nüfusla 
ilgili dikkat çekici veriler de paylaşmaktadır. Buna göre 15-29 yaş arası genç nüfusta ne 
eğitim ne de işte olmayan gençlerin oranı yüzde 28.8. türkiye, bu oranla OecD ülkeleri 
içerisinde ilk sırada yer almaktadır. türkiye’yi, italya ve yunanistan takip etmektedir. en 
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iyi durumdaki ülkeler arasında yer alan izlanda, Hollanda ve isviçre’de bu oran yüzde 10’u 
aşmamaktadır. 

1.2. türkiye’de neet 
tuiK’in (türkiye istatistik Kurumu) 19 mayıs 2017 atatürk’ü anma ve spor Bayramı 

öncesinde açıkladığı Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; Ne Eğitimde Ne İstih-
damda Yer Alan Gençlerin (NEET) oranı 2016 yılında % 24 oldu. Bu oran, genç erkeklerde 
%14,6; genç kadınlarda ise %35,5 oldu. Gençlerde işsizlik oranı, 2015 yılında %18,5 iken 
2016 yılında % 19,6 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2016 yılında genç erkeklerde %17,4, genç 
kadınlarda ise %23,7 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,9 puan ar-
tarken genç kadınlarda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,5 puan artış gösterdi.  (http://
www.tuik.gov.tr/HbPrint.do?id=24648) türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusun ekonomi-
ye, eğitime katılımı veya üretim sürecindeki herhangi bir aktivitede yer alması bu genç 
potansiyelinin sosyal girişimlerle dezavantajlı görülen engellilerin, evsizler, uyuşturucu 
kullanımı sonrasında rehabilite olmuş insanların, eski hükümlülerin etkin ve verimli kulla-
nımını sağlayacaktır. 

1.2.1. Türkiye Neet Profili

şekil-2: Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre neet Oranları (%)
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yaş grubu ve cinsiyete baktığımızda neet grubuna giren kadınların erkeklerden 
daha fazla olduğunu görüyoruz.

şekil-3 Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre İstihdam durumu (%)

türkiye’nin cinsiyete göre neet profillerinin oranları türkiye’nin kadını önceleyen 
ve “pozitif ayrımcılık” olarak kabul edilen politikasının olumlu sonuçlara ulaşmada yardım-
cı olduğu ancak kadınların eğitim ve iş yaşamına yeterli ve istenen düzeyde katılamadığını 
göstermektedir. türkiye’de genç işsizlik oranlarının yanı sıra kadınların işsizlik oranının da 
yüksek seyretmesi aynı zamanda neet oranının artmasına yol açmaktadır.

şekil-4 türkiye neet Profili 
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türkiye’de neet kavramı yeni yeni dikkat çekmeye başlamıştır. Kamuoyunda çok 
fazla dikkat çekilmemesi ve işsizlik analizlerinin genç işsizler üzerinden değerlendirilmesi 
neet gençlerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının değerlendirilmesini engellemektedir.

3. SOSYAl GİrİşİmCİlİk nedİr?
“girişimcilik bir kişilik yapısıdır. girişimciler alışılagelen ticari alanda yapılan işlerin 

yürütücüleridir. Fakat girişimci özelliği olan kişiler sosyal sorumluluk sahibi ise, bu konuda 
da yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlar ile toplumsal sorunlara ve ihtiyaçlara çözüm üretebi-
lirler. Böylece sosyal girişimciliğin toplumların kalkınmasında önemli mesafeler almasını 
sağlayabilirler.”(toplumsal Dönüşüm için sosyal girişimcilik/ Hülya Denizalp)

“sosyal girişimciler yüz yıllardır toplumların alışılagelmiş davranışlarını değiştire-
rek dönüşümlere yol açmışlardır. 1980 yılında William Drayton isimli bir amerikalı bunu 
sosyal girişimcilik olarak tanımlamış ve bu sayede farkındalığı artırmış ve kendinde bu 
potansiyeli gören kişilerin yolunu daha çabuk bulmasına ve işbirliği imkânlarının artma-
sına yol açmıştır.”(toplumsal Dönüşüm için sosyal girişimcilik/ Hülya Denizalp) Çalış-
mayan, eğitim ve öğrenim görmeyen genç insan profili neet grubundaki genç insanların 
alışılmışın dışında da yeni bir sektör varlığı oluşturabileceklerine, istihdam yaratabilecek-
lerine, üretime katkıda bulunabileceklerine yönelik algıları oluşturmak adına sosyal giri-
şimde başarılı olan ve başarılarını sürdürebilen kamu spotları oluşturulmalı ve sık sık ya-
yınlanmalıdır. “yapılan işlerin kapasitesi değişebilir ama herkesin toplumsal sorumlulukta 
üstlenebileceği ve başarabileceği işler olduğu da bir gerçektir. unutulmaması gereken en 
önemli nokta, toplumun özgün yapısını ve halkı kavrayabilecek, yenilikçi çözümler ürete-
bilmek gerektiğidir. ancak bunun öncelikli koşullarından biri, ileri görüşlülüktür” (top-
lumsal Dönüşüm için sosyal girişimcilik/ Hülya Denizalp). toplumun özgün yapısını ve 
halkı kavrayabilecek, yenilikçi çözümler üretebilme ve ileri görüşlülüğü politika yapanlar 
görmelidir. Türkiye’nin toplam nüfusu 2016 yılı sonu itibari ile 79 Milyon 814 Bin 
iken,15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 Milyon 989 Bin 42 olarak tespit edilmiştir.
(TUİK) Toplam nüfusun %16,3’ ünü oluşturan genç bir nüfusumuz olduğu görülmek-
tedir. Dinamik yapılı ülkelerin ve dinamik yapılı bir ülke olan Türkiye’nin özel ilgi 
göstererek odaklanacakları genç nüfus olmalıdır. TUİK Hane halkı İşgücü Araştır-
masına göre 2016 yılında Ne İstihdamda Ne Eğitimde Yer Alan Gençlerin oranı %24’ü 
göstermektedir. Bu dinamik yapı gösteren Türkiye’nin istihdam ve ekonomik büyüme 
noktasında dezavantajlı bir durumudur. NEET (Ne İstihdamda Ne Eğitimde )durum-
da olmak maliyet demektir. kişilere işsizlik ödeneği olarak kamu fonları harcanmak-
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tadır ve de kişiler çalışmadığı için istihdam vergisi ve katkılar toplanamamaktadır. 
Türkiye’deki Ne İstihdamda Ne Eğitimde Yer Alan Gençlerin (NEET) genç nüfus oranı 
gençlere yönelik özel politikalar geliştirmeyi gerekli kılacak ve azımsanmayacak bir 
orandadır. Gençlerin enerjilerini ve yaratıcılık özelliklerini doğru istihdam alanları-
na yönlendirerek orta ve uzun vadede istihdama, uzun vadede ekonomiye ve istihda-
ma katkı sağlayacak şekilde dönüştürmek veya dönüştürtmek ülkenin kalkınmasında 
önemli bir rol oynar. Gençlerin enerjilerini ve yaratıcılık özelliklerini doğru istihdam 
alanlarına yönlendirilmediğinde en ciddi ve en zorlu sorun, bireyler ve toplum için 
ortaya çıkmaktadır: sosyal dışlanma, cesaret kırılması, zayıf sosyal katılım, kariyer ve 
istihdam öngörüleri üzerinde uzun vadeli negatif etkiler görülmektedir. Bu neden-
le Sosyal Girişiminin toplumda kalıcı ve iyiye yönelik dönüşümü için gençler önemli 
bir kaynaktır. “sosyal girişimcinin görevi, toplumsal uyumdaki tıkanıklıkları fark etmek 
ve bu tıkanıklığı giderme yollarını bulmaktır. sosyal girişimci neyin yolunda gitmediğini 
bulur ve sistemi değiştirerek, çözümü yaygınlaştırarak ve tüm toplumu yeni sıçramalara 
ikna ederek sorunun ortadan kalkmasını sağlar. sosyal girişimciler yalnızca balık vermek 
ya da balık tutmayı öğretmekle yetinmez, balık endüstrisinde bir devrim yaratana kadar 
dinlenmeksizin çalışırlar.”  (toplumsal Dönüşüm için sosyal girişimcilik/ Hülya Denizalp). 
gençlerin sosyal girişim hakkındaki farkındalıkları arttıkça dezavantajlı gruplar görüle-
cek, genç işsizliğinin nedenlerinden olan iş bulma ihtimalleri karşısında yılgınlık gösteren, 
karamsar ve umutsuzluk durumunda olan gençlerin yerini, engelliler, evsizler, eski hüküm-
lüler, uyuşturucu kullanımından sonra rehabilite olmuş olanlar, şiddet görmüş kadınlar 
gibi dezavantajlı grupları içine alan, istihdamlar yaratacak, üretimlerle ekonomiye katkı 
sağlayacak hatta 3. sektör şeklinde bir oluşum başlatacak, sosyal girişimci ve Dezavantajlı 
gruplara istihdam yaratan genç insanlar sektördeki yerlerini alacaktır.

4. SOSYAl GİrİşİmCİ kİmdİr?
“sosyal girişimci, yaşadığı toplumda ortaya çıkan sosyal aksaklıkları fark ederek o 

güne kadar akla gelmeyen ya da cesaret edilmeyen bir yaklaşımla sorunların üzerine giden; 
yaratıcı, ısrarcı, duyarlı, gerçekçi tavırları ile fark yaratan ve toplumun güvenini kazanan 
kişidir. sosyal girişimciler bunu yaparken, bir sorunu tespit eder, yeni bir proje üretir, yeni 
bir yöntem geliştirir, yeni bir kaynak oluşturur, kendinden sonra projenin sürdürülebilme-
si için yöntem bulur.” (toplumsal Dönüşüm için sosyal girişimcilik/ Hülya Denizalp) Bu 
yönleri ile sürdürülebilirliğinin arttırılabilmesi için sosyal girişimcilik devlet destekleri 
ile desteklenmelidir. türkiye’de devlet destekleri girişimcilik üzerine yoğunlaşmıştır. Sos-
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yal Girişimcilik devlet tarafından ayrı bir alan olarak görülmelidir. Yeni kanunlarla, özel 
kanunlarla Sosyal Girişimcilik desteklenmelidir. Tüm kamuoyuna yönelik olarak İŞKUR 
aracılığıyla İş ve Meslek Danışmanları tarafından farkındalık oluşturacak şekilde NEET 
(Ne İstihdamda Ne Eğitimde) olan kişilere ücretsiz danışmalık verilmelidir. neet (ne 
İstihdamda ne eğitimde Yer Alan Gençler)e Sosyal Girişimcilik anlatılmalı gençlerin 
enerjilerini ve yaratıcılık özelliklerini doğru Sosyal Girişimcilik istihdam alanlarına 
yönlendirerek orta ve uzun vadede istihdama, uzun vadede ekonomiye ve istihdama 
katkı sağlayacak şekilde ülkenin kalkınmasında dönüştürülmelidir. sosyal girişimci-
lerin, ticari girişimcilerin de sahip olduğu vizyon, yaratıcılık ve olağanüstü kararlılık gibi 
özellikleriyle, yaşamlarını toplumsal sorunlara yeni çözümler üretmeye adamış olan kişiler 
olduğu kavramından yola çıkarak işKur aracılığıyla türkiye genelinde başarılı olmuş olan 
sosyal girişimler ile neet’lerin (ne istihdamda ne eğitimde yer alan gençler) buluştu-
rulma yoluna giderken yeni oluşacak sosyal girişimin toplumun benimsediği bir oluşum 
haline gelinceye kadar da devlet tarafından sosyal girişimi ve sosyal girişimciyi koruyacak 
şekilde yeni kanunlarla desteklenerek ve takibinin yapılması sağlanarak oluşabilecek sorun-
lara karşı da devletin aktif kontrol mekanizması olarak işlev görmesini de güçlendirecektir.

 “sosyal girişimci toplumsal ihtiyacı çözecek yeni bir fikre sahiptir. Hedef tespitin-
de, sorun çözümünde yaratıcılık geliştirmektedir. vazgeçmeksizin fikrinin peşinden gider. 
Fikrin etki alanını toplumun büyük bir kesimini kapsar duruma getirir. Çevresinde ona 
inanlardan oluşan kişiler toplanır.”(toplumsal Dönüşüm için sosyal girişimcilik/ Hülya 
Denizalp). toplumsal ihtiyacı çözecek yeni bir fikre sahip neet durumundaki genç insan-
lara inanmalı ve onlara yönelik olarak danışmanlık çalışmaları geliştirilmelidir. girişimcilik 
alanında çözüm yollarının tıkanıldığı noktalarda devlet destekleri devreye girmeli, sosyal 
işletme Devlet tarafından korunmalıdır.

5. türkİYe’dekİ SOSYAl GİrİşİmCİlİk çAlIşmAlArIndAn Örnekler
“Bütün dünyada olduğu gibi türkiye’de de geçmişten beri çeşitli sosyal girişimciler 

var olmuştur. Örneklemek gerekirse; yusuf ziya Bey1872’de Darüşşafaka’nın (şefkat Oku-
lu) kurulmasına öncülük etti, Prenses zeynep Kâmil, kadın hastalıkları ve çocuk ölümleri-
nin nedenini inceleyince doğum için özel bir hastane kurmayı aklına koyup zeynep Kâmil 
Hastanesi’ni 1862 yılında hayata geçirdi. mesut cemil, cumhuriyet döneminin radyosunu 
kurdu ve müzik anlayışını geliştirdi.”(toplumsal Dönüşüm için sosyal girişimcilik/ Hülya 
Denizalp).son zamanlarda evsizlere, toplum tarafından yok sayılan kişilere iş, yaşam im-
kanı, psikolojik destek, mesleki eğitim desteği vererek hayatlarına tekrar devam etmelerini 
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sağlayan, türkiye’nin “Hayata geri Kazandıran” ilk lokantası olan Hayata Sarıl Lokantası 
Hafta içi ve cumartesi gündüz saatleri arasında ücretli yemek yenen akşam saatlerinde 
ise evsiz olan, toplumda yok sayılan kişileri ağırlayan bir sosyal girişim olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Gündüz saatlerinde yenilen parası ödenen saatler sayesinde evsizlere, toplum 
tarafından yok sayılan kişilere iş, yaşam imkanı, psikolojik destek, mesleki eğitim desteği 
vererek hayatlarına tekrar devam etmelerini sağlanmaktadır. lokantacılık şeklinde geli-
şen bu sosyal girişimin amaçları arasında evsizler ve “toplumda yok sayılanları”  topluma 
kazandırmak hem de ihtiyaçlarını karşılamak şeklinde belirtebiliriz. Böylece dezavantajlı 
gruplardan bir grup olan evsizlerin istihdama kazandırılması ile ekonomimize katkı sağ-
lanmaktadır.

 Bir başka örnek ise Adana’da kurulmuş olan Nöbetçi Kütüphane adlı sosyal girişim-
dir. Kütüphane konseptine yeni bir boyut kazandırarak oluşturulan nöbetçi Kütüphane 
aynı zamanda sosyal bir topluluk oluşturan sosyal bir girişimdir. Kurucusunun evinde 
kitap okurken kendisi gibi okuyan insanları bir araya getirme aynı zamanda gelen kişile-
rin evlerinin rahatlığında olmalarının hissedilmesinin tasarlanması ile oluşturulan sosyal 
girişim birçok öğrencinin üniversite okurken istihdama katılmasında ve mezun durumda 
olan öğrencilerin iş bulma süreçlerinde maddi ihtiyaçlarını giderebildiği bir alternatif iş 
imkanı olarak istihdama katkı sağlamıştır.

türkiye’de kadın istihdamının ve geri dönüşümün önemi üzerinde denemeler 
yaparak Ayvalık’ta yerel bir kalkınma projesi olarak hayata geçirilen çöp(m)adam 
ambalaj atıklarını yaratıcı, farklı, estetik ve benzersiz şekilde kullanıp, satışa sun-
maktadır. Günlük hayatımızda sürekli kullandığımız ürünlerin hiç düşünmeden çöpe 
attığımız ambalajlarından, hayatları boyunca düzenli gelire sahip olmamış kadınlar 
tarafından üretilen çöp(m)adam ürünleri 100 kadına düzenli olarak maaş imkanı sağ-
lamaktadır.

6. SOSYAl GİrİşİmCİlİĞİn tOPlumA YAnSImAlArI
“insanlık tarihi boyunca daima sosyal girişimci özellikler taşıyan kişiler yaşamıştır. 

Örneğin Florence nightingale 1800’lerde sağlık alanında bir devrim yaparak çağdaş hem-
şirelik sistemini kurmuştur.”(toplumsal Dönüşüm için sosyal girişimcilik/ Hülya Deni-
zalp). Ülke geneline yapılan kamu ve özel sektör destekli yarışmalar, ödüllendirme sistem-
leri, devlet geri ödemesiz destekleri, sosyal girişime vergi muafiyetleri gibi faktörler işsiz 
neet’ ler (istihdam için uygun ve aktif olarak iş arayan) ve eğitim ve öğrenim sistemi 
dışında kalan aktif olmayan bir grubu temsil eden kişiler ailesine bakanlar, engelliler veya 
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hastalar, cesareti kırılmış veya sosyal olarak dışlanmış olan gençler sosyal girişimi çok 
daha iyi anlayabilecek ve toplumu dönüştürecek sosyal girişimlere daha istekli şekilde ka-
tılacaklardır. “yapılan araştırmaya göre sosyal girişimcilerin çalışmaları beş yılın sonunda; 
başkaları tarafından yüzde 89 kopyalanıyor, proje yüzde 59 oranında ulusal politikayı de-
ğiştirmeyi başarmış oluyor, çalışmaların yüzde 97’si devam ediyor, çeşitli ulusal veya ulus-
lararası kuruluşlar yaratıcı fikirler yarışması açıp, toplumun dikkatini çekecek fark yaratıcı 
projeler arıyor. sosyal girişimcilik konusunda çalışan stÖ’lerin sayısı her geçen yıl art-
makta, ulusal ve uluslararası sempozyumlar, çalıştaylar, kongreler, forumlar düzenlenmek-
tedir.”(toplumsal Dönüşüm için sosyal girişimcilik/ Hülya Denizalp) Her yeni atılan adım 
neet grubunda olan genç insanların dikkatini çekecek şekilde kurgulanmalıdır. 15-29 yaşa 
arasındaki gençlerin enerjileri doğru adımlar atmasını sağlayacak şekilde ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak ve kalkınmada önemli yer tutabilecek iş imkanları yaratılmasında kullanıl-
mak üzere politikalar belirlenmelidir. Bu şekilde sosyal girişimlerin toplumu dönüştürücü 
etkisi kısa zamanda görülebilecektir.

SOnuç Ve Önerİler
15-29 yaş grubundakilerin eğitim zincirinde kalabilmeleri, eğitim dışında olanların 

da iş gücü piyasasında bulunmaları orta ve uzun vadede ülkenin ekonomik ve sosyal verile-
rine yansıyacaktır. eğitim, istihdam ve sosyal politikalarda da önemli bir başlık olan 15-29 
yaş aralığındaki bireylerin eğitim, öğrenim veya çalışma hayatında bulunmaları ekonomik 
ve sosyal refah göstergelerini doğrudan etkilemektedir. Çünkü iş gücü piyasasında en aktif 
grup olan, ekonomik üretimin katma değerini belirleyen, eğitim ve öğrenim sürecinin asıl 
aktörü olan bu grubun eğitim veya çalışma hayatının dışında olması ekonomik ve sosyal 
açıdan ciddi bir risk oluşturmaktadır.

ne istihdamda ne eğitimde yer alan gençlerle (neet)  ulusal ve bölgesel düzeyde 
çeşitli çalıştaylar düzenlenerek sosyal girişimde kendilerini etkileyecek politikalar oluştu-
rulmasında ne istihdamda ne eğitimde yer alan gençlere (neet)  söz hakkı verilmelidir. 

neet konumda olan kişilerin istihdama ve ekonomiye katılımları için var olan politi-
kaların yanında yeni politikalar belirlenmelidir. neet konumunda kadınlara yönelik olarak 
Hayat Boyu Öğrenme ile hizmet veren Halk eğitim merkezleri ve işKur işbirliğine gidile-
rek Halk eğitim Kurslarından mezun olanlara yönelik olarak çalışmalar yapılmalı ve Danış-
manlık ile sosyal girişim eğitimlerinden yaralanmaları sağlanmalıdır.   Devlet tarafından 
hibe kredi destekli, eleman alımlarında sgK teşvikli, vergi muafiyetli sosyal girişim işlet-
mesi açabilecekleri sertifikalı eğitimler verilerek kadınların sosyal girişim çalışmalarına 
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katkı sağlamaları konuşunda çalışmalar yapılmalıdır. eğitimler sonunda mezun olanların 
aldıkları eğim ile ekonomik hayata ve istihdama kazandırdıklarının takibinin yapılabileceği 
tüm türkiye genelinde kursiyer takip amaçlı olarak sağlanan faydanın bir ağ şeklinde yarar-
lanılabilmesi için veri tabanları oluşturulmalıdır. Bu kurumların ortak paydasını oluşturan 
neet grubunun sosyoekonomik veri tabanı çıkarıldıktan sonra tüm kurumların erişimine 
açık tutulması bütüncül bir uygulama geliştirilmesini sağlayacaktır. 15-29 yaş grubunda 
farklı özellikleri olan neet bireyleri için oluşturulacak politikalar aile ve sosyal Politi-
kalar Bakanlığı, meB, Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı, işKur, Kalkınma Bakanlığı, 
gençlik ve spor Bakanlığı ve stK’lar gibi birçok kurumun ortak sorumluluğudur. ilgili ba-
kanlık, stK gibi aktörlerin neet veri tabanına erişimlerinin özel izinlerle verilmesi böy-
lelikle birbirleriyle uyumlu hareket etmeleri sağlanması gerekmektedir. neet grubunun 
yaş aralığı dikkate alındığında bu grubun ekonomik ve sosyal hayata katılımı türkiye’nin 
avantaj olarak kabul ettiği genç nüfusun sosyal girişim ile dezavantajlı grupların istihda-
mını yaparak istihdama katkı sağlaması ekonomik üretimi arttıracağından neet oranını 
da düşürecektir. sosyal girişimler ile istihdama katılamayan Dezavantajlı gruplar istihda-
ma katılarak yeni bir sektör oluşturacak, işgücü piyasasına ve ekonomiye, uzun vadede de 
kalkınmaya katkı sağlayacaktır.

neet ile ilgili politikalar belirlenirken kadınların aile içi sorumlulukları ve annelik 
görevleri dikkate alınmalıdır. Kadınların önündeki en büyük engel çocuk bakımı ve eve so-
rumlulukları ile ilgili sorunların giderilmesi ve kadınların daha aktif olarak iş gücüne katılı-
mına sağlanması ve iş piyasasında kalış sürelerinin arttırılması için sosyal girişimler devlet 
destekli olarak çocuk bakımı ve yaşlı bakımı hizmetlerine yönlendirilerek ne istihdamda 
ne eğitimde yer alan gençlerin  (neet)  istihdam içinde yer almasına, sosyal girişim saye-
sinde toplum değerleri korunarak sosyal girişimin ekonomiye ve istihdamın arttırılmasına 
katkı sağlaması için toplumsal analizlerin yapılması, veri tabanlarının oluşturulması gerek-
mektedir. Bu veri tabanına ilgili olan kurum ve kuruluşlarla, stK’larla protokoller imzala-
narak erişim sağlanmalıdır. Farklı statüde olan ne istihdamda ne eğitimde yer alan genç-
ler (neet) grubundaki kadınlar için ihtiyaç analizi yapılmalıdır. yapılan ihtiyaç analizinden 
sonra kadınlara teşviklerde öncelik tanınmalıdır. ne istihdamda ne eğitimde olan (neet) 
gençleri kadınların aile içi sorumlulukları ve annelik görevleri dikkate alınarak çocuklara 
ve yaşlı hizmetlerine yönelik oluşturulacak sosyal girişimlere yönlendirilecek politikalara 
ağırlık verilmelidir. ne istihdamda ne eğitimde olan (neet) gençler farklı gruplandırma-
lar içinde oldukları için farklı sosyal girişim projelerine farklı teşvikler verilmelidir. vergi 
muafiyetinin ise her sosyal girişim için tamamen ya da belli oranlarda olması gerekmek-
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tedir. sosyal girişimlerin ekonomik hayata başlamadan önceki süreçte ve ekonomik hayata 
başladığı süreçte sürdürülebilirliklerinin arttırılması için ilgili bakanlıkların yanı sıra sivil 
toplum kuruluşlarından da dezavantajlı kişilerin istihdamına yönelik olarak sistematik bir 
şekilde destek alınmalıdır. sonuçlar ve raporlar paylaşılmalıdır. sonuçlar ve raporlar devlet 
tarafından yeni politikalar oluşturmada dikkat ve titizlikle incelenmelidir. sosyal girişim 
ile ilgili işletme açacak olan ne istihdamda ne eğitimde olan (neet) gençlere yönelik kamu 
ve özel sektör işbirliğinde ortak çalışmalar yapılmalı ve yerel yönetimlerde sosyal girişi-
me yönelik daha fazla kaynak ayrılmalıdır. Sosyal Girişimciler kamu kaynaklarından, yerel 
yönetimlerden finanse edilerek eğitim, faizsiz kredi, teknoloji, finansman desteği ve vergi 
muafiyetleri, işletme açma ve devam ettirme, pazarlama konularında desteklenmeli ve İŞ-
KUR ‘dan İş ve Meslek Danışmanlarından danışmanlık hizmetleri almaları sağlanmalıdır. 
Sosyal girişim ile yeni iş alanı oluşturmada verilen teşvikler için var olan kanunlar değiş-
tirilerek yerine yeni ve Sosyal Girişim kurmayı kolaylaştıracak şekilde yenilenen kanunlar 
yapılmalı ve Ne İstihdamda Ne Eğitimde olan (Neet) farklı aşamalardaki gençler için ayrı 
ayrı teşvikler planlanmalıdır. Finansal desteklerden aileler de yararlandırılmalı ve aile 
içinden istihdam edileceklere yönelik olarak aktif istihdam destekleri verilmelidir.

işKur aktif iş gücü Piyasası Politikaları olarak girişimcilikten ayrı olarak ne is-
tihdamda ne eğitimde olan (neet) gençlere kendi işlerini kurmalarında devlet ve KOs-
geP tarafından sosyal girişimcilik sertifika eğitimleri verilmelidir. Sosyal Girişim farkın-
dalığının arttırılması ve yaygınlaştırılması için Ne istihdamda Ne Eğitimde olan (Neet) 
gençlere İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları tarafından Sosyal Girişimcilik farkındalığını 
arttırıcı eğitimler verilmelidir. Engelli, eski hükümlü, uyuşturucu kullanımından sonra re-
habilite olmuş kişiler, evsizler, şiddet görmüş kadınlar gibi dezavantajlı grupların iş arama 
ve işe yerleştirilme süreçlerinde Türkiye geneli takip ve veri sistemlerinden İş ve Meslek 
Danışmanları tarafından yönlendirilerek Sosyal Girişimi başlatacak dezavantajlı gruba 
erişiminde veya Sosyal Girişim işletmecilerinin eleman bulmalarında daha fazla destek 
verilmesi sağlanmalıdır. Hizmet içi eğitimler verilerek İş ve Meslek Danışmanlarının Sosyal 
Girişim ile ilgili yetkinlikleri arttırılmalıdır.

aktif işgücü Piyasalarının verdiği desteklerin ikame işgücü destekleri olarak kulla-
nılma eğiliminden kurtularak, var olan sanayi ve hizmet sektörünün yanında dezavantajlı 
gruplarında istihdama katılabileceği yeni bir piyasa sektörü oluşturacak şekilde etkin kul-
lanılmasını sağlamak amacıyla sosyal girişimcilere yönelik doğru veriler analizi yapıla-
rak, ihtiyaçlar doğrultusunda desteklerin verilmesi ve var olan desteklerin arttırılması ne 
istihdamda ne eğitimde olan (neet) geç insanların farkındalıklarını ve motivasyonunu 
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arttırarak istihdama katılımlarında kolaylık sağlayacaktır. sosyal girişim olarak açılan iş-
letmelerde okuldan ayrılan ne istihdamda ne eğitimde olan (neet) gençlere yönelik olarak 
kültürümüzde olan yardımlaşmanın kuvvetlendirilmesi ve yardımlaşmadan öte yeni bir 
sektör oluşturularak engelliler, evsizler, uyuşturucu kullanımından sonra rehabilite olmuş-
lar, eski hükümlüler, şiddet görmüş kadınlar gibi dezavantajlı olan insanların istihdama ka-
tılımlarının sağlanmasına katkı sağlanacaktır. sosyal girişimin pratikte de görülerek bir iş 
olarak algılanıp sürdürülebilirliğinin arttırılması için ilgili sosyal girişim işletmelerine 3-6 
aylık zaman dilimlerinde işe aldıkları her kişi için finansal destek, çalışacak genç işçilere 
de sigorta desteği verilerek, vergi indirimi sağlanarak, istihdam sağlamaları için teşvikler 
verilmelidir. 

sonuç olarak; ne istihdamda ne eğitimde olan (neet) genç insanların sosyal girişime 
yönlendirilerek toplumsal sorunlara çözüm bulucu girişimler için devlet tarafından ücret-
siz olarak sosyal girişim eğitimleri, hibe kredi destekleri, vergi muafiyeti, sigorta teşvikleri 
gibi desteklerle desteklendiklerinde hem toplumda dezavantajlı olarak görülen engelliler, 
şiddet görmüş kadınlar, evsizler, uyuşturucu kullanımından sonra rehabilite olmuşlar, eski 
hükümlüler gibi grupların istihdama katılımları kolaylaşacak hem türk toplumunun özün-
de olan yardımlaşma kültürü ekonomiye ve üretime katkı olacak şekilde piyasaları dönüş-
türecek ya da yeni piyasalar oluşturacaktır. ne istihdamda ne eğitimde olan (neet) genç 
insanların ve toplumda dezavantajlı grupların sosyal girişim ile istihdama katılımları ile 
türkiye’nin elinde olan önemli bir potansiyeli, insan kaynağını kullanırken toplumsal so-
runlarına kendi kültüründe var olan kodlarla, genç ve dezavantajlı insan kaynaklarını daha 
verimli olarak kullanmış olacak ve ekonomiye uzun vadede de kalkınmaya katkı sağlaya-
caktır.

kAYnAkçA

Dama, analiz /türkiye’nin eğitim, Öğrenim ve Çalışma sürecinde Olmayan gençleri/ nisan 2017 sayı:198 erişim 
adresi: https://setav.org/assets/uploads/2017/05/analiz_198.pdf erişim tarihi: 08 aralık 2017

Çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen (neet) gençliğe odaklanarak türkiye’de gençler için beceri ve işlere yö-
nelik yollar oluşturma Çalıştayı türkiye, ankara, 18–19 Kasım 2015 arka Plan notu/erişimadresi:https://
www.etf.europa.eu/eventsmgmt.nsf/(getattachment)/6D06Da021a408DFDc1257F0F004D25e0/$File/
arkaplan%20notu%20neets%20calistayi%20turkiye_final.pdf  erişim tarihi: 08 aralık 2017

gökşen, Kuz, Öker’in Koç Üniversitesi sosyal Politika merkezi Kasım 2015 tarihinde hazırladıkları türkiye’de 
neet Politikaları adı çalışmaları erişim adresi: http://www.etf.europa.eu/eventsmgmt.nsf/(getattach-
ment)/88c60aF25F08e48Fc1257F0F00503B98/$File/etf%20sunum%20nov18%20Kos%20university_
tur.pdf erişim tarihi: 08aralık 2017

tuİk Haber Bülteni Sayı:24648 tarih:16.05.2017 İstatistiklerle Gençlik erişim Adresi: http://www.tuik.gov.
tr/HbPrint.do?id=24648 erişim tarihi: 08aralık 2017



75

OTURUM I-A

http://www.oecd.org/employment/action-plan-youth.htm erişim tarihi: 08 aralık 2017
http://www.copmadam.com/tr/ erişim tarihi: 08 aralık 2017
http://hayatasaril.org/ erişim tarihi: 08 aralık 2017
https://girisimle.com/nobetci-kutuphane/ erişim tarihi: 08 aralık 2017
http://doczz.biz.tr/doc/31373/sosyal-girisimcilik-rehberi-2.-baski/erişim tarihi: 08 aralık 2017
Denizalp, toplumsal Dönüşüm için sosyal girişimcilik http://sogenc.org/dosyalar/52toplumsal%20D%c3%B-

6n%c3%Bc%c5%9F%c3%Bcm%20i%c3%a7in%20sosyal%20giri%c5%9Fimcilik%20rehberi.H%c3%-
Bclya%20Denizalp.pdf /erişin tarihi: 08 aalık 2017

KılıÇ, yalın. türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda ne de yetiştirmede (neiy) yer alan gençler. eĞitim ve 
Bilim, [s.l.], v. 39, n. 175, nov. 2014. ıssn 1300-1337. erişim adresi: <http://egitimvebilim.ted.org.tr/in-
dex.php/eB/article/view/3094/793>. erişim tarihi: 08 aralık. 2017

https://www.ogretmenlersitesi.com/oecd-egitime-bir-bakis-2017-raporunda-35-ulkede-birinci/42728/ erişim 
tarihi: 08 aralık 2017



76

OTURUM I-A

İş dünYASIndA BAşArIYA ulAşmIş İş İnSAnlArInIn
kArİYer Örüntülerİnİn İnCelenmeSİ

Ahmet AYAZ*

metin Pİşkİn**

ÖZet
Bu araştırmada gaziantep ilinde yaptıkları çalışmalarla ön plana çıkmış ve başarılı olmuş iş insanlarının 

kariyer örüntülerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum araştırması deseni temel alınarak gerçekleştirilmiştir. 

Durum araştırmaları belirli bir durumun derinlemesine araştırıldığı, o durumu etkileyen etmenlerin bütüncül 
bakış açısıyla incelendiği ve etkinin nasıl gerçekleştiği üzerine odaklanılan bir nitel araştırma desenidir. Bu 
araştırmada gaziantep’in önde gelen iş insanlarının kariyer öyküleri doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. 
incelenen doküman süreli bir yayın olan ve gaziantep’te yayınlanan BOss dergisinde yer alan röportajların 
derlenerek hazırlandığı “iş’te Benim Hikayem” adlı kitaptır. Kitap içerisinde gaziantepli 40 iş insanıyla yapılmış 
40 ayrı röportaj bulunmaktadır. araştırmaya verdiği röportaj araştırma kriterlerine uygun olan 28 iş insanı da-
hil edilmiştir. araştırmaya dahil edilen bireylerin 24’ erkek, sadece dördü ise kadındır. araştırma grubunda yer 
alan bireylerin çalışmış olduğu şirketler isO tarafından oluşturulan türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasında 
yer almaktadır. Doküman incelemesinde iş insanlarının aile yapıları, kişilik özellikleri ve çalışanlarından sahip 
olmalarını bekledikleri özellikler incelenmiştir. Bu inceleme sonuçları maxqda 12 nitel veri analizi programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. 

araştırma sonuçları incelendiğinde, çalışma grubundaki işverenlerin büyük bir kısmının destekleyici 
aile yapısına sahip olduklarını belirttikleri, çalışanlarından sahip olmalarını istedikleri özelliklerin başında ise 
dürüstlük, güven ve disiplinin geldiği görülmüştür. Bu iş insanlarının kişilik özellikleri John Holland’ın tipoloji 
kuramı çerçevesinde incelendiğinde sırasıyla gerçekçi, girişimci ve sosyal tipin baskın olduğu anlaşılmıştır.

Bu araştırma iş dünyasında başarıya ulaşmış yöneticilerin özelliklerini keşfetmeye yönelik nitel bir araş-
tırmadır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçların nicel araştırmalarla da sınanması gerekmektedir. araştırma 
sonuçları bize iyi bir yönetici ve iyi bir çalışan profili hakkında ipuçları vermektedir. araştırma sonuçlarına 
bakarak çalışma hayatında başarılı olmak isteyen bir çalışanların geliştirmeleri gereken becerilerini görmek 
mümkündür. Bunların yanında iş insanlarının nasıl bir çalışan profili istedikleri de görülmektedir. 

anahtar kelimeler: iş dünyası, işveren özellikleri, işgörenlerden beklenen özellikler, durum araştırması

exAmInAtIOn OF CAreer PAttern OF SuCCeSSFul BuSIneSS PerSOnS
ABStrACt
The main purpose of this research is to examine career pattern of business persons who have been pro-

minent and successful in their work in gaziantep province.
The research was based on a case study using qualitative research method that is situation survey. situa-

tion surveys are a qualitative research design that focuses on the way in which a particular situation is explored 
in depth; the factors affecting it are examined from a holistic perspective.

ın this research, career stories of the leading business persons of gaziantep were examined by document 
analysis method. The document examined is a book called “Here is my story” (iş’te benim Hikayem), which is 
a periodical publication comprising of interviews in the BOss magazine published in gaziantep. There were 
*)    araş. gör. Hasan Kalyoncu Üniversitesi eğitim Fakültesi rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık aBD Öğretim elemanı.
**)  Prof. Dr. ankara Üniversitesi eğitim Bilimleri Fakültesi rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık aBD Öğretim Üyesi
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40 interviews in the book. However, 28 out of them were included in the research according to certain criteria. 
Out of 28 business persons, 24 of them were males, while only 4 were females.

The individuals included in the research have been working as business persons in their companies whi-
ch includes the top 500 companies in turkey listed by the ısO. 

While reviewing the document we determined eight different subjects: the participants’ stories about 
how they started their working life, their career values, personality traits, management styles, what advice they 
give to young entrepreneurs, their relationships with their own employees, hobbies and their family structures. 

The results of this review were analysed by using the maxqda 12 qualitative data analysis program. The 
data indicated that most of the individuals in the research group started their working life from childhood at 
their family business and continue with this business. career values   that are most prevalent among them are 
honesty, trust and discipline. The data revealed that these individuals attach importance to innovation and 
openness in the first place and to the management understanding based on scientific data in the second place.

most of the individuals in the study revealed that they had a supportive family structure. The most frequ-
ent personality trait of this group is hard-working, followed by being positive, disciplined and enterprising. 

The businessmen stated that they had close relationships with their own employees, were aware about 
their needs, and spent effort to satisfy their needs. They also gave three main advices for young entrepreneurs; 
to involve always in practical part of the work, integrate research into business life, and always run after new 
things (innovation).

The data indicated that although these people had a variety of different hobbies, the common one was 
sports activities.

ın overall the data give us valuable information about the profile of a successful business person. The 
information we gathered from these interviews also enable us to see what skills these managers were expecting 
from a successful employee. 

Key words: Business world, business person profile, businessmen’s expectations, qualitative research, 
situational analysis

Gİrİş
içinde bulunduğumuz son yüzyılda Dünya çok hızlı bir değişim içindedir ve bu deği-

şimin etkileri iş dünyasında da hissedilmektedir. uzun süreli işler günümüzde proje temelli 
ve kısa vadeli işlere dönüşmüştür. Bu durum ise kişileri sık sık iş değiştirmeye mecbur 
bırakmaktadır (savickas, 2011). günümüzde öğrenci, çalışan ve yönetici kademelerinde 
bulunan tüm bireylerin bu değişime ayak uydurmak zorunda oldukları anlaşılmaktadır. 

iş dünyasındaki hızlı değişim insanları yeni şartlara uyum sağlamaya itmektedir. tek-
nolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde, bireylerin de bu değişime ayak uy-
durmaları gereğini dile getirerek “Kariyer Uyumu” kuramını ortaya atan sacickas’a (2011) 
göre içinde bulunduğumuz yüzyılda bireyler yüksek hazırbulunuşluğa sahip olmalı ve de-
ğişime açık hale gelmelidirler. Ona göre hazırbulunuşluğu yüksek ve değişime açık bireyler 
21. yüzyıla daha kolay uyum sağlayabileceklerdir (savickas, nota, rossier ve ark., 2009). 
Benzeri biçimde Oyserman, Bybee ve terry de (2006) hızla değişen şartlara uyum sağla-
yamayan bireylerin başarılı bir kariyer gelişimine sahip olamayacaklarını ifade etmektedir. 



78

OTURUM I-A

günümüzün rekabetçi toplumunda başarı kavramının önemi her geçen gün daha faz-
la vurgulanmaktadır. yavuzer (1993)’e göre başarı, kapasite ile performans arasındaki uy-
gunluktur. Başka tanımlara göre birey için anlamlı olan amaçların gerçekleşmesidir (Kaya 
ve gözen, 2005). maslow; başarılı, mutlu ve sağlıklı insanların en belirgin özelliklerinin 
“kendini gerçekleştirme” duygusu olduğunu belirtmiştir (tracy, 2016). Kişisel başarısızlık 
ise; bireyin kendisini işinde yetersiz ve başarısız olarak algılamasıdır. yukarıdaki tanım-
lardan hareketle, kişisel başarı kavramını, bireyin arzuladığı bir sonuca ulaşma yönünde 
ilerlemesi şeklinde tanımlamak mümkündür.

iş hayatı ve kurumsal başarının temelini kişisel başarının ve çalışanları başarıya ulaş-
tıran kimi temel kişilik özelliklerinin oluşturduğu kabul edilmektedir. işe ilişkin tutum ve 
davranışlar üzerindeki önemli etkileri bakımından başarı, zorlukların üstesinden gelme, 
gücü kullanma, zor olan işleri olabildiğince hızlı ve iyi bir şekilde yapma çabasına duyulan 
bir arzu ya da eğilim olarak tanımlanmaktadır (süral-Özer, timurcanday Özmen ve eriş, 
2007).

günümüzün iş dünyası çalışanlardan, çok çalışmanın ötesinde, aynı zamanda hırslı 
bir şekilde başarıyı aramalarını ve sürekli sonuca yönelik çaba göstermelerini beklemek-
tedir. Bu nedenle çalışanların yetkinlik sahibi olma, zorlukların üstesinden gelme, başarılı 
olma ve mükemmelliği gerçekleştirme özellikleri organizasyonlar tarafından daha çok dik-
kate alınmaktadır (Kaya ve selçuk, 2011). 

insan kaynaklarının stratejik önem kazandığı küreselleşen dünyamızda işletmeler, 
insan kaynaklarının etkin kullanımı ile rekabet avantajını elde etmek için başarılı bireyleri 
talep etmektedirler. O halde başarılı bireyleri diğer bireylerden ayıran ayırt edici özellikleri 
belirlemek önem kazanmaktadır. Çünkü başarıya ulaşmış kişilerin neler yaptıkları, hangi 
yolu izledikleri ve hangi kişilik özelliklerini sergilediklerinin bilinmesi bu kişileri model 
alacak kişilere de yol gösterici olabilecektir.

singlar ve mısra’nın (1992) Hindistan’da yaptığı bir araştırmada düşük, orta ve yük-
sek sosyo-ekonomik düzey arasında, başarı tanımlanırken hangi boyuta önem verildiği ve 
hangi değerlerin önemli olduğu sorularına cevap aranmıştır. Bu araştırmada üst sosyo eko-
nomik düzeye ait bireylerin başarı tanımlarında yetenekleri kullanma, yaratıcılık, kendini 
geliştirme gibi iç kaynaklı değerlere, alt sosyo ekonomik düzeye mensup bireylerin ise ka-
zanç, statü gibi dış kaynaklı değerlere daha fazla önem atfettikleri belirlenmiştir.

Başarı konusunda pek çok çalışması olan tracy (2016) üstün performans gösteren 
bireylerin sahip oldukları özellikleri aşağıda sunulan yedi temel başlıkta ele almıştır. Bunlar 
sırasıyla: 1) iç huzura sahip olma, 2) enerjik olma 3) sevgi dolu ilişkiler geliştirme, 4) eko-
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nomik açıdan özgür olma, 5) Değerli amaçlara ve ideallere sahip olma, 6) Kendini tanıma 
ve bilinçli olma, 7) kişisel tatmin duygusuna ulaşma. iç huzur veya uyum arkadaşlarla ve 
aile ile olan ilişkiden iş hayatındaki iş ilişkilerine kadar tüm ilişkilerde üstün performans 
gösterilebilmesi için gereklidir. Özellikle iş hayatına yönelik bakıldığında; şirket içinde-
ki huzur, çalışanlar arasındaki uyum ile ilişkilidir. iş hayatında başarılı olan insanların en 
önemli ortak özelliklerinden birisi de, diğer bireylerle kolaylıkla arkadaşlık kurabilmesi ve 
bunu uzun süre devam ettirebilmesidir. yüksek performans gösteren ve yüksek karlar elde 
eden şirketler, elemanlarının bir arada olmaktan mutluluk duyduğu şirketlerdir. Bu du-
rum takım çalışmasında da başarıyı ortaya çıkarmaktadır. tracy’e göre başarılı kişiler aynı 
zamanda ne istediklerini bilen, bu konuda zihinlerinde net fotoğraflar olan, ayrıca, kim 
olduklarını ve neyi neden yapmak istediklerini bilen insanlardır. 

Welch (2009) başarıyı yakalamak için sahip olunması gereken özellikleri dürüstlük, 
zeka ve olgunluk olarak adlandırmıştır. Ona göre bu özelliklere ek olarak bireyin kendisine 
ve çevresindekilere hız katacak pozitif bir enerjiye sahip olması, karar verme-alma cesa-
retine sahip olması ve bunları sorumluluk bilinci ile sahiplenmesi gerekmektedir. ayrıca 
ona göre başarıyı yakalamış kişiler işlerine tutkuyla bağlı olan, günü kurtarmak için değil, 
işlerini adeta hobi olarak görüp, iş yaparken keyif alan bireylerdir.

amerikalı kişisel gelişim uzmanlarının görüşlerinden yola çıkılarak başarıyı yakala-
mış kişilerin ortak özelliklerine yönelik yapılan bir araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaş-
mışlardır (Özbek, 2009): iş hayatımda başarıyı yakalamış kişiler, sürekli ve üst düzeyde 
başarıya ulaşmanın ilk adımının çok çalışmak olduğuna inanmakta ve bunu performansla-
rıyla da ortaya koymaktadırlar. iş yükünden ve yoğun çalışmadan şikayet etmeden çalışan, 
üstün performans göstermeye odaklı olup, aynı zamanda başkalarından da başarılı perfor-
mans göstermelerini beklemektedirler. ikinci olarak, bu kişilerin meraklı ve sorgulayıcı bir 
kişiliğe sahip oldukları belirlenmiştir. Bununla bağlantılı olarak öğrenmeye, değişime ve 
ilerlemeye açık bir kişiliğe sahip olup, bilgiyi yorumlama, yapılandırma ve transfer etme 
becerisine sahiptirler. Üçüncü olarak, iş hayatında başarılı kişilerin diğer bireylerle iyi ile-
tişim kurdukları, geniş bir sosyal çevreleri oldukları ve hem çevrelerindeki kişilere hem 
de bu kişilerle olan ilişkilerine değer verdikleri belirlenmiştir. Dördüncü olarak bu kişile-
rin kişisel gelişime önem veren, gelişim ve değişime açık bir kişiliğe sahip oldukları ifade 
edilmiştir. Bu kişilerin ayrıca yaratıcı, üretken, özgüvenli ve sorumluluk sahibi oldukları 
belirtilmiştir.

tarafımızdan gerçekleştirilen bu araştırmada ise iş dünyasında başarıya ulaşmış ga-
ziantep kökenli iş insanlarının kariyer örüntülerinin incelenmesi amaçlanmıştır. incelenen 
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bu kariyer örüntüleri bizlere hem iş dünyasında başarıya ulaşmak hem de istihdama katıla-
cak bireylerin işe girmek, işte tutunmak ve yükselmek için hangi özelliklere sahip olmaları 
gerektiği konusunda ipuçları verecektir. 

Yöntem
Araştırmanın modeli
Bu araştırma başarılı iş insanlarının özelliklerini belirlemeye yönelik derinlemesi-

ne incelemenin yapıldığı doküman analizini temel alan nitel yöntemle gerçekleştirilen bir 
araştırmadır. Doküman analizi, doğrudan gözlem veya görüşmenin mümkün olmadığı du-
rumlarda araştırmacıların yazılı ve görsel materyaller üzerinden yürüttükleri analiz süre-
cidir  (yıldırım ve şimşek, 2013). 

araştırmada kullanılan doküman, Boss yayınları tarafından basılan ‘’Çıraklıktan Pat-
ronluğa İş’te Benim Hikayem’’ isimli kitaptır. Kitap aynı yayınevi tarafından çıkartılan Boss 
isimli dergide yer alan iş dünyasındaki insanların röportajlarının derlenmiş halinden oluş-
maktadır. iş dünyasında başarıya ulaşmış patron yöneticilerin kariyer örüntüleri; aile yapı-
ları, çalışma hayatına başlama öyküleri, kişilik özellikleri, çalışanlarda aradıkları özellikler, 
hobileri, yönetim anlayışları, çalışanlarla ilişkileri ve çalışma hayatına ilişkin gençlere öne-
rileri başlıkları altında incelenmiştir. 

çalışma Grubu
araştırma grubunda 39-71 yaş aralığında 28 kişi bulunmaktadır. araştırma grubunda 

yer alan 28 kişinin 24’ü erkek dördü ise kadındır. araştırma grubunun tamamı X kuşağında 
yer almaktadır. 

İşlem ve Verilerin Analizi 
araştırma sürecinin ilk aşamasında araştırmacılar tarafından ana temalar belirlen-

miştir. sonrasında kitapta yer alan röportajlardan araştırma kapsamına dahil edilecek 
olanlar belirlenmiştir. röportajların ayrıntılı incelenmesi sonucunda toplam 40 röportaj-
dan 12’si araştırma kapsamı dışında tutulmuş, 28’i dahil edilmiştir. araştırmaya dahil edil-
meyen röportajlardan ikisi iki iş insanıyla aynı anda yapıldığından, biri röportaj verenin 
eğitim sektöründe yönetici olmasından dolayı, dokuz röportaj ise içeriğin araştırma soru-
larını kapsamaması nedeniyle bu çalışma dışında tutulmuştur. Özetle, kitaba yönelik içerik 
analizi 28 röportaj üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

içerik analizinin ilk aşamasında kitap içerisinde yer alan röportajlar değerlendirilir-
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ken araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kod listeleri oluşturulmuş ve kodlamalar yapılmıştır. 
ikinci aşamada ise araştırmacılar yaptıkları kodlamalar üzerinden ortak bir kodlama oluş-
turmuştur. incelenen dokümandan elde edilen veriler maxqda 12 nitel veri analizi progra-
mı ile analiz edilmiştir.

Bulgular
gerçekleştirilen içerik analizi sonucunda kitapta yer alan röportajlar sekiz ana tema 

altında incelenmiştir. Bu temalar; “aile yapısı”, “çalışma hayatın başlama hikayesi”, “kişilik 
özellikleri”, “çalışanlarda aranan özellikler”, “hobiler”, “yönetim anlayışı”, “çalışanlarla ilişki-
ler” ve “çalışma hayatına ilişkin gençlere öneriler” şeklindedir. Doküman analizi sürecinde 
ise her bir temanın içerisinde yer alan alt kodlar belirlenmiştir. 

Aile Yapısı 
araştırma kapsamında incelenen iş insanlarının çok büyük oranda destekleyici aile 

yapısına sahip oldukları görülmektedir. Bu bireyler ailelerinin kendilerini desteklediklerini, 
seçimleri kendilerine bıraktıklarını, küçüklükten itibaren aile içi karar verme süreçlerinde 
kendi fikirlerinin de alındığını belirtmişlerdir. Bu temaya örnek olabilecek bazı ifadeler 
aşağıda sunulmuştur:

Ö1: Ben ilkokulda bile okul biter bitmez direk fabrikaya gider, akşam da eve 
dönerdim. ama o zamanlar bize işi sevdirirlerdi. Dedem gittiğimde her gün 
harçlık verirdi. 
Ö2: Dedem ve babam bizi gittikleri her yere götürürlerdi. Bizi kendilerine bir 
yük olarak görmez aksine gelsin öğrensin düşüncesiyle hareket ederlerdi. 
Ö3: Çocukluk dönemin çok mutlu ve iyi bir dönemdi. sakin ve huzurlu geçti. şu 
anki başarımın ardında ailemin bana çocukken vermiş olduğu destek yer alıyor. 

geleneksel/otoriter aile yapısına sahip bireyler ise daha düşük bir yoğunluk göster-
mektedir. Bu bireyler ailelerinin sözünden çıkamadıklarını, tek otoritenin bir aile büyüğü 
(baba, amca vb.) olduğunu ve kararları onların verdiğini belirtmişlerdir. Bu temaya ilişkin 
dile getirilen ifadelerden birkaçı aşağıda sunulmuştur:

Ö1: Başarıyla ilgili hiçbir şey tesadüf değildir. Babam küçükken bize her şeyi 
kademe kademe verirdi. Onun sınırları dışına çıkamazdık. şimdi ben de çocuk-
larıma aynısını yapıyorum. 
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Ö2: Babam çok ciddi ve otoriter bir insandı. ne demek istediğini bakışlarından 

anlardık. 

Ö3: Bizim ailemizde eğitimlerimizi, görevlerimizi, nasıl yükselmemiz gerektiği-

ni amcamız belirler. Kararları o veriyor ve bizi de o yönlendiriyor.

şekil 1. Aile yapısına ilişkin kod teori modeli

Kişilik Özellikleri

Gerçekçi Tip

araştırma grubunun kişilik özellikleri Holland’ın tipolojisi kuramına göre incelendi-

ğinde gerçekçi tipin en baskın kişilik tipi olduğu görülmektedir. gerçekçi kişilik tipi içeri-

sinde planlılık, dürüstlük ve amaç odaklılık yoğunluk açısından ön plana çıkmaktadır. Bu 

temaya ilişkin bazı örnek ifadeler aşağıda sunulmuştur:

Ö1: Ben iş yaşamını en alt basamaktan başlayarak öğrendim. Basamakları tek 

tek çıktım. Bana sunulmuş öncelikler ve avantajlar olmadı. Emek ve azimle be-

delini ödeyerek bu noktaya geldim. Birtakım zorluk ve aşamalardan geçmiş ol-

masaydım inanın burada olamazdım. 

Ö2: Benim huyumdur, iş yaparken karar vermişsem hiç kimseye sormam. Çok 

netimdir. İş yaşamında grilere yer yoktur. Evet ya da hayır vardır. 
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şekil 3. Holland’ın tipolojisine göre kod teori modeli

Ö3: Tatlı yapmaya başladık. Yaptığımız tatlıların namını tüm Samsun duydu. 
Daha sonra köşe başındaki pastaneyi kiraladım. Öyle çalışıyordum ki ünüm 
iyice artmıştı. Gaziantep’ten adam getirmeye, Samsun’dan çırak alıp yetiştir-
meye başladım. Aklıma sürekli yenilikler geliyordu. Birgün baklavanın hamuru 
tutmadı. Ne yapacağız dünyanın hamuru ziyan olacak diye düşünürken soğuk 
baklava yapmak aklıma geldi.
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Araştırmacı Tip
en yoğun görünen ikinci kişilik tipi ise araştırmacı tiptir. araştırmacı tip içerisinde 

ise çalışkanlık diğer özelliklerden farklı olarak bariz bir şekilde ön plana çıkmaktadır. Bu 
temaya ilişkin bazı örnek ifadeler aşağıda sunulmuştur:

Ö1: gençliğimi çalışmaya adadım ve bundan hiç şikayet etmedim. Çalışmak 
bana erken yaşta başarılı bir kimlik kazandırdı. Bazen arkadaşlarıma yoğunum 
dediğimde bu kadar parayı ne yapacaksın diye soruyorlar. Olay sadece para değil 
ki. Bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var ve bunu çalışarak yerine getiriyoruz. 
Ö2: sektörle ilgili bilgi sahibi olmak için meslek lisesine gittim. staj döneminde 
kurulan yeni bir tekstil firmasında staj yaptım. Orada iplik üretiminin her aşa-
masını gözlemledim ve öğrendim. 
Ö3: Hiçbir zaman her şeyi biliyorum dememek gerekir. Çünkü günümüzde her 
saat, her dakika, hatta her saniye yeni bir şeyler öğreniyoruz. insan ne kadar 
varlıklı olursa olsun, konumu ya da makamı ne olursa olsun insanın bilgiye ih-
tiyacı vardır. 

Sosyal Tip
sosyal tip üçüncü sırada gelmektedir. sosyal tip içerisinde pozitiflik diğer özellikler-

den daha yoğun olarak yer almaktadır. Bu temaya ilişkin bazı örnek ifadeler aşağıda sunul-
muştur:

Ö1: Beni dışarıdan görenler çok sert olduğumu söylüyorlar ama birebir diyalo-
ğa girdiklerinde yumuşak kalpli, samimi ve duygusal yönü ağır basan bir insan 
olduğumu gördüklerini belirtiyorlar. 
Ö2: işimi yaparken doğru olanı yapmaya çalışırım ve yanlış yapmaktan da kor-
karım. Kalp kırmayı sevmem ve kalp kazanmaya çalışırım. 
Ö3: Benim bir personeli işe alırken şartım şudur. sabah işe geldiğinde günaydın 
arkadaşlar diyerek gelecek, akşam da hayırlı akşamlar diyerek çıkacak. mutlu 
olacak yani. 



85

OTURUM I-A

Gelenekçi Tip
Dördüncü sırada gelenekçi tip yer almaktadır. gelenekçi tip içerisinde diğerlerinden 

bariz bir şekilde daha yoğun olan kişilik tipi ise disiplindir. Bu temaya ilişkin bazı örnek 
ifadeler aşağıda sunulmuştur:

Ö1: Adeta simetri hastasıyım. Projelerimizdeki en ufak bir hatayı bile kabul 
etmem. Bu da yaptığımız işlerde doğru netice almamızı ve başarılı olmamızı 
sağlayan en büyük etkenlerdendir. 
Ö2: işime karşı çok titizim. mükemmeliyetçi bir yapım var. yalnız işimde değil, 
yaşamımın her alanında düzenli olmaya çok önem veririm. masamın üzerinde 
bir simetri var ve hiçbir şeyin eğri durmasını istemem. 
Ö3: adeta simetri hastasıyım. Projelerimizdeki en ufak bir hatayı bile kabul et-
mem. Bu da yaptığımız işlerde doğru netice almamızı ve başarılı olmamızı sağ-
layan en büyük etkenlerdendir. 

Girişimci Tip
Beşinci sırada gelen kişilik özelliği girişimciliktir. girişimcilik içerisinde ön plana çı-

kan özellikler girişimci olmak, risk almak ve proaktif olmak şeklinde sıralanabilir. Bu tema-
ya ilişkin bazı örnek ifadeler aşağıda sunulmuştur:

Ö1: Ardından hemen meyveli baklavaya başladım fakat ilk önce bunu tanıtmak 
gerekiyordu. İki tane üniversite öğrencisine harçlık verdim. O zamanlar şehrin 
telefon rehberleri vardı. Samsun’da ne kadar telefon varsa matbaada baskı yap-
tırdım ve herkesin adresine mektup yazdım. Telefon çaldığında ahizeyi kaldırıp 
kim Kaşıbeyaz derse ona bir tepsi baklava hediye etmeye başladım. 
Ö2: Ben hangi makinayı alırsam esnaf da aynı makinayı alırdı. Ben bunu alırsam 
diğerleri de muhakkak en iyisi budur, biz de bundan alalım derler. 
Ö3: Herkes beni bu kadar yüksek kapasiteli bir tesis kurmam nedeniyle eleşti-
riyordu. Bunun için çok araştırma yaptım ve geleceği düşünerek mutlaka lazım 
olur diyerek yatırım yaptım.

son sırada ise sanatçı tip yer almaktadır. araştırma grubunun kişilik özellikleri ince-
lendiğinde sanatçı tipe ait herhangi bir karşılık bulunmamıştır.
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Yöneticilerin Çalışanlardan Sahip Olmalarını Bekledikleri Kişilik Özellikleri

şekil 4. çalışanlardan beklenilen kişilik özelliklerine göre kod teori modeli

araştırma grubundaki yöneticilerin çalışma değerleri incelendiğinde en fazla önem 
verilen değerin “dürüstlük” olduğu görülmektedir. Dürüstlüğü “güven” takip etmektedir. 
“iş disiplini” ise üçüncü sırada yer almaktadır. araştırma grubunun önem verdiği diğer de-
ğerler ise “karşılıklı hoşgörü”, “emek vermek” ve “sadakat” olarak sıralanmıştır. Bu temaya 
ilişkin bazı örnek ifadeler aşağıda sunulmuştur:

Ö1: genel anlamda iş yaşamında hem çalıştığım hem de çalıştırdığım kişilerde 
güleryüz olmazsa olmazımdır. Bunun yanında dürüstlük, etik değerler, pratiklik 
ve çözüm odaklılık olması gereken özelliklerdendir. 
Ö2: Çalışma hayatında en çok çalıştığı yere ihanet edenlere kızarım.
Ö3: Düzen, disiplin ve tertip vazgeçilmezlerimdendir. mükemmeliyetçiyim ve 
simetri hastalığım var.

tArtIşmA
araştırmanın bulguları incelendiğinde başarılı iş insanlarının büyük bir bölümünün 

destekleyici aile yapısına sahip olduğu görülmektedir. Bogdan, Klingman, martin ve lucas 
(2013) aileden alınan sosyal desteğin kariyer engellerinin aşılmasında ve kariyer başarı-
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sının elde edilmesinde önemli rolü olduğunu belirtmektedir. allimen-Brissett ve turner 
(2009) ise aile desteğinin kişinin ilgilerini daha iyi keşfetmesini sağladığını ve bu duru-
mun doğru kariyer tercihleri yapmayı olumlu etkilediğini belirtmektedir. Keegen, Hawood, 
spras ve lavelle (2009) ailenin desteğinin kariyer motivasyonunu arttırdığını belirtirken, 
Hall (2003) ise aile desteğiyle birlikte kariyer başarısının da doğru orantılı arttığını iddia 
etmektedir. 

Başarılı iş insanlarının kişilik özellikleri incelendiğinde en baskın kişilik özellikleri-
nin gerçekçi, girişimci, sosyal ve gelenekçi özellikler altında ortaya çıktığı görülmektedir. 
Planlı, problem çözen, pozitif, girişimci, yenilikçi, disiplindi ve mükemmelliyetçi kişilik 
özellikleri başarılı iş insanlarında ön plana çıkmaktadır. martin ve Bartol (1986) Holland’ın 
teorisi ışığında başarılı iş insanlarının gerçekçi, girişimci, sosyal ve gelenekçi özelliklerinin 
ön plana çıktığını belirtmektedir. Keller ve rickey (2006) başarılı iş insanlarının yaratıcı, 
disiplinli, tutkulu ve pratik olduklarını belirtmektedir. rush ve Frese (2007) ise araştırma 
sonuçlarına benzer olarak girişimci, yenilikçi, proaktif kişilik özelliklerinin iş insanlarında 
baskın olarak görüldüğünü belirmektedir. Çetinkaya Bozkurt ve alparslan (2007) ise bu 
özellikleri risk alma, öz güvenin yüksek olması, dürüstlük ve yenilik üretme olarak belirt-
mektedir. 

araştırma grubundaki işverenlerin çalışanlarından beklediği özellikler arasında dü-
rüstlük, disiplinli olma, sadakat, yenilikçilik ve sıkı çalışma gibi özelliklerin ön plana çıktığı 
dikkati çekmektedir. yani işverenler tarafından bu özelliklere sahip çalışanlar tercih edil-
mektedir. savickas (2011) günümüz çalışanlarının hazırbulunuşluluklarını ve uyum sağla-
ma becerilerini geliştirmeleri gerektiğini belirtmektedir. Bu beceriler 21. yüzyılda bireyin 
çalışma hayatının içinde kalmasını sağlayacak becerilerdir. Benzeri biçimde Oyserman, 
Bybee ve terry (2006) de içinde bulunduğumuz yüzyılda kariyer gelişimi için anahtar be-
cerinin uyum sağlama olduğunu belirtmektedir. 
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ÖZet
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kariyer hedeflerinin ve beklentilerinin incelenmesi amaçlanmış-

tır. söz konusu kariyer hedef ve beklentileri içerisinde öğretim gördükleri üniversitenin kariyer merkezinin rolü 
ve önemi de ele alınmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda Hacettepe Üniversitesinde 2016-2017 eğitim ve öğretim 
yılında öğrenimlerine devam eden 442 öğrenciye, araştırma merkezi tarafından geliştirilen anket uygulanmıştır. 
ankette öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, öğrenim gördükleri fakülte ve bölümleri, mezun olduktan sonra özellik-
le hangi alanda çalışmak istedikleri, kariyer hizmetlerinden ne kadar haberdar oldukları, bu hizmetlerden ne 
kadar faydalandıkları ve kariyer becerilerine sahip olma düzeyleri sorularına yer verilmiştir. ayrıca, ankette 
öğrencilerin 21. yüzyıl kariyer becerilerine (iletişim becerileri, sözel beceriler, problem çözme becerileri, bilgi-
sayar ve teknoloji kullanımı vb.) hali hazırda ne düzeyde sahip oldukları,  bu becerileri geliştirmeye duydukları 
ihtiyaç ve bu konularda kariyer merkezinden beklentilerine ilişkin sorular sorulmuştur. analiz sonuçları üni-
versite öğrencilerinin kariyer hedef ve beklentilerinde demografik özelliklerin etkili olduğunu ortaya koymuş-
tur. Öğrencilerin kariyer hedefleriyle sahip oldukları beceriler arasında farklılıklar görülmektedir. Dolayısıyla, 
üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen kariyer merkezi ve uygulamalarında 
öğrencilerin beceri ve ihtiyaç düzeylerinin belirlenmesinin hizmet sunarken ve gelecek çalışmaların planlama-
larını oluştururken önemli katkıları olabileceği düşünülmektedir.

anahtar sözcükler:  Üniversite Öğrencileri,  Kariyer Hedefleri,  Kariyer Beklentileri, Kariyer merkezi

InVeStIGAtIOn OF CAreer GOAlS And CAreer needS OF unİVerSİtY StudentS
ABStrACt
ın this study, it is aimed to examine career goals and needs of university students. The role and pro-

minence of the university’s career center, where they are taught, is also addressed. a survey is conducted to a 
sample of 442 undergraduate students in Hacettepe university, among the 2016-2017 academic calender via 
questionnaire which is developed by the career center of the university. variables such as age, gender, faculties 
and departments, occupation preferences, the extent they are aware of the services provided by the career cen-
ter, the extent hey utilize these services, the level of the career skills they possess are conducted in the question 
form. Beside these, some questions covering  the extent they have 21st century career skils (these are the “soft” 
skills about communication, verbal, problem-solving, software and technology); theirs need to develop these 
skilss; and their expectations from the career center, are also asked. results point out that the demographics 
have a significant influence on career expectations and needs of the university students. also, it is found that, 
basicly, there are gaps and differences between the career goals of the students and the level of the skills they 
possess. Hence, the career centers will contribute to fill this gap and smooth these differences, and provide op-
portunities for career development while planning, organizing, and implementing the career services. 

Key Words:  university students, career goals, career needs, career center
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ra,  tel: 0312 780 63 16 e-posta: karmer@hacettepe.edu.tr
 Bu çalışma; Hacettepe Üniversitesi Kariyer gelişimi araştırma ve uygulama merkezi (Karmer) araştırmasıdır.
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Gİrİş
Kariyer, meslek öncesi, mesleğin icrası, meslek sonrası görevleri olduğu kadar boş 

zaman faaliyetlerini, toplumda üstlenilen diğer rolleri ve bütün bu rolleri oynarken bireyin 
kendine özgü uyumunu ve gelişimini ifade eden bir kavramdır. Öğrenimlerine lisans ve 
lisansüstü düzeyde devam eden öğrencilerin kariyer istek, ihtiyaç ve beklentilerini bilmek, 
kariyer engellerini saptamak,  staj yapmak istedikleri öncelikli kuruluşları araştırmak, ka-
riyer fuarları ve bilgilendirme içerikli toplantılar düzenlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla 
bağlantı kurmak, okuldan iş yaşamına geçişi kolaylaştıracak gerekli becerileri tanımlamak 
ve bu becerilerin geliştirilmesine yönelik seçmeli derslerin açılması, uygulama dönük kari-
yer içerikli konularda atölye çalışmaları yapmak kariyer merkezinin görevleri arasında yer 
almaktadır. ayrıca kariyer merkezinin faaliyetlerinin planlanmasında öğrencilerin seçmiş 
oldukları bölümden memnuniyet ve beklentilerinin karşılanma düzeyi ve mezuniyet son-
rası iş bulmalarına ilişkin inançları gibi konularda bilgiler elde etmeye gereksinim duyul-
maktadır. 

literatürde üniversite öğrencilerinin kariyer istek, ihtiyaç ve beklentileri ile ilgili 
birçok araştırma bulunmaktadır. Örneğin, spencer-rodgers (2000) tarafından yapılan ve 
uluslararası öğrencilerin kariyer gelişimlerine ilişkin ihtiyaçlarını ölçmeyi hedefleyen araş-
tırmada, uluslararası öğrencilerin kariyerleri ile ilgili en çok ihtiyaç duydukları 3 alan sıra-
sıyla; iş deneyimi, iş arama becerileri ve kariyer planlama aktiviteleri olarak bulunmuştur. 
Örneğin, iş deneyimi boyutunda, katılımcılar 12 aylık uygulama deneyimine, amerika’da 
kalıcı olarak işe yerleşme için gerekli bilgilere ve okulda yarı zamanlı iş bulma aktivitelerine 
daha çok ihtiyaç duyduklarını;  iş arama becerileri boyutunda, katılımcılar en çok ameri-
kan stili cv hazırlamaya, amerikan stili görüşme tekniklerini öğrenmeye ve amerikan işe 
yerleştirme görüşmelerinde, dil ile ilgili sorunları ve kültürel engelleri aşmayı öğrenmeye 
ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, kariyer planlama ihtiyaçları boyu-
tunda ise, öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları alanlar, kariyer planları ile ilgili bir kariyer 
danışmanı ile görüşmek, uluslararası öğrencilerin işe yerleştirme kurallarını düzenleyen 
bir merkezle ilgili ve amerikan iş piyasası hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaktır. so-
nuç olarak uluslararası öğrencilerin kariyer gelişimlerine ilişkin temel ihtiyaç alanlarının, 
iş deneyimi, iş arama becerileri ve kariyer planlama olduğu söylenebilir.

metz, Fouad ve ıhle-Helledy (2009) tarafından 677 üniversite öğrencisi üzerinde ya-
pılan çalışmada, öğrencilerin kariyer istek ve beklentileri cinsiyet ve ırk değişkenleri açısın-
dan ele alınmıştır. Bununla birlikte, öğrencilerin kariyer beklentilerini iş gücü; beklenti-is-
tek uyumsuzluğu; kariyer engelleri algısı, kariyer kararı verme öz-yetkinlik ve farklılaşan 
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statü kimliği ile olan ilişkisi incelenmiştir. araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, kariyer 
istek ve beklentilerin etnik köken ve cinsiyet ile anlamlı düzeyde ilişkili ve öğrencilerin 
kariyer istek ve beklentileri arasında uyumsuzluk olduğu gözlenmiştir. aynı zamanda bu 
çalışmada, azınlık olma durumu kariyer istek ve beklentilerinde önemli bir fark oluşturur-
ken; kariyer beklentileri işgücü ile gerçekçi bir uyum sağlamadığı gözlenmiştir.

Kim, Hallab ve lee (2009) tarafından Kore’de turizm ve otelcilik bölümü öğrencile-
rinin kariyer tercih ve beklentilerinin araştırıldığı araştırmada, öğrencilerin iş tekliflerini 
kabul etmede, işe başlarken alacakları maaş,  kariyer ile ilişkili beklentileri, ilerleme ve 
gelişme için gerekli olan haftalık çalışma saatleri ve iş saat beklentilerinin belirleyici değiş-
kenler olduğu gözlenmiştir. işe ilgi duyulması, işin faydaları, iyi çalışma koşulları, yüksel-
me ve ilerleme fırsatları, maaş, meslektaşlar, şirketin imajı veya bilinirliği, çalışma saatleri, 
çalışanların motivasyonu, iş güvenliği, süpervizyon, eğitim ve konum değişenlerinin ise 
işle ilgili önemli faktörler arasında yer alması araştırmanın önemli bulgularındandır. 

Fish ve Fish (2010) tarafından 55 işletme öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada 
iş-yaşam dengesi, işin görünümü, işin faydaları-maaş ve işverenle ilişkiler gibi soruların 
yer aldığı anket kullanılmıştır. Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre iş yaşam dengesi 
kariyer beklenti ve bakış açılarını etkileyen önemli bir alan, bunu takiben işin görünümü 
ve işin faydaları değişenlerinin ikinci sırada önemli değişkenler olduğu gözlenmiştir. Buna 
rağmen, işveren ilişkileri anlamlı bir değişken olarak bulunmamıştır.

Bittayel, Odukogbe, nyan, Jallow ve Omigbodun (2012) gambia Üniversitesi’nde tıp 
Fakültesinde öğrenim görmekte olan 220 öğrencinin kariyer tercihlerini, seçimlerini etki-
leyen faktörleri ve kariyer danışmasına olan ihtiyaçlarını incelemişlerdir. araştırmada, öğ-
rencilerin sosyo-demografik özellikleri, seçimleri ve kariyer danışması servisinin kurulma-
sına olan ihtiyaçlarına ilişkin düşüncelerini içeren yapılandırılmış bir anket kullanılmıştır.  
araştırmadan elde edilen bulgulara göre, kadınların %30’u erkeklerin ise %23’ü daha önce 
kariyer danışması yardımı aldıklarını; araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin %90’ı 
üniversitede kariyer danışması hizmetlerinin olmadığını ve son olarak bütün katılımcılar 
üniversitede kariyer danışması biriminin olması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Kozak ve Dalkıranoğlu (2013) ise araştırmalarında öğrencilerin kariyere nasıl baktık-
larını ve kariyer planlamayla ilgili algılarını belirlemeyi amaçlamışlardır. araştırma 2901 
mezun durumdaki ön lisans ve lisans öğrencileri kapsamında gerçekleştirilmiştir. araştır-
ma sonucunda öğrencilerin, kariyer kararlarında yeterli düzeyde yönlendirme yapılmadığı, 
kariyer kararlarını geleneksel kalıplara göre verdikleri, maddi kaygıların kariyer olanakla-
rının önünde yer aldığı, yüksek lisans yapmayı önemli bir kariyer fırsatı olarak gördükleri, 
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kariyer siteleri hakkında bilgi sahibi oldukları ve kadın öğrencilerin kariyer farkındalıkları-
nın erkeklere göre daha yüksek olduğu yolunda bulgulara ulaşılmıştır.

literatürde yer alan ve bu çalışmanın sınırları kapsamında örnek niteliğinde olan bu 
araştırmalar öğrencilerin kariyer istek, ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesinin önemli 
bir gereklilik olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik yapılacak 
çalışmalardan elde edilen sonuçların kariyer merkezi hizmetlerinin temelini oluşturacağı 
ve aynı zamanda bu merkezler için önemli bir veri kaynağı oluşturacağı düşünülmektedir. 
Bu amaçla, bu çalışmada öğrencilerinin kariyer istek, beklenti ve ihtiyaçlarının araştırılma-
sı planlanmıştır. 

YÖntem

Katılımcılar
Bu çalışma, Hacettepe Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde 2016-2017 eğitim ve öğ-

retim yılında öğrenimlerine devam eden 301’i kadın, 141’ise erkek toplam 442 lisans öğ-
rencisi ile yapılmıştır. Bu öğrencilerden 74’ü eğitim fakültesi, 49’u edebiyat fakültesi, 38’i 
fen fakültesi, 71’i iktisadi ve idari bilimler fakültesi, 63’ü mühendislik fakültesi, 39’u sağlık 
bilimleri fakültesi öğrencisiyken geriye kalan 106 öğrenci üniversitenin başka fakültelerin-
de eğitim görmektedir. Bunların 185’i birinci sınıf, 106’sı ikinci sınıf, 51’i üçüncü sınıf, 50’si 
dördüncü sınıf iken geriye kalan 50 öğrenci de diğer sınıf öğrencileridir.

Veri Toplama Araçları
Bu çalışmada araştırma merkezi tarafından geliştirilen online anket formu kullanıl-

mıştır. 

İşlem
araştırma verileri online toplanmıştır. veriler sPss 23 paket programında grafikler 

kullanılarak analiz edilmiştir.

BulGulAr
Öğrencilerin görüşleri aşağıda maddeler halinde sunulmuştur
1. Kariyerinize ilişkin eğitim, çalıştay, danışmanlık, fuar gibi etkinliklerin hangilerin-

den daha çok haberdarsınız?
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61

58

81

78

59

101

82

276

295

258

264

324

188

307

95

76

83

80

44

136

34

Hocalarımın ve danışmanımın verdiği kariyer önerileri

Üniversitedeki kariyer fuarları

Üniversite tarafından hazırlanmış kariyer bilgilendirme
broşürleri

 Firma etkinlikleri, sunumları, workshopları

İşe hazırlık eğitimleri

İnternetten yayınlanan iş ilanları

Kariyer merkezince verilen hizmetler

Hayır almadım, almayı düşünmedim Hayır almadım ama almayı düşünüyorum Evet, aldım

şekil 1: Öğrencilerin eğitim, çalıştay, danışmanlık, fuar gibi etkinliklerden haberdar olma durumları

şekil 1’de görüldüğü gibi, öğrencilerin “işe hazırlık eğitimleri”ne daha az;  “internetten 
verilen iş ilanlarına” daha fazla önem verdikleri görülmektedir.

2. aşağıdaki kariyer becerilerine ne kadar sahipsiniz?

şekil 2: Öğrencilerin kariyer becerileri

şekil 2’de, öğrencilerin “staj, yarı zamanlı işler ve kısa süreli çalışmalar yapma” ile 
“mezun, akran ve profesyonellerle ağ kurma” gibi becerilere sahip olmadıkları; “başarıları, 
güçlü yanları ve olumlu özellikleri tanıma” becerisine sahip oldukları görülmektedir. ayrıca, 
öğrencilerin “kariyer planı geliştirme” konusunda becerilerini geliştirmeye çalıştıkları 
anlaşılmaktadır. 
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3. aşağıdaki kariyer becerilerine ilişkin mevcut düzeyiniz nedir?

3

4

10

29

6

6

4

1

2

9

4

38

59

82

10

28

22

32

28

27

27

11

13

15

36

26

185

96

120

71

172

177

209

191

160

160

157

131

158

152

147

103

192

164

203

234

232

180

176

233

233

251

279

248

226

248

38

80

59

141

Sözlü İletişim

Yazılı İletişim

Beden dili Kullanımı

Analitik Beceriler

Bilgisayar Becerileri

Yaratıcı Düşünme

Problem Çözme

Bilgiyi Arama

Bilgiye Ulaşma

Takım Çalışması

İlişki Kurma ve Geliştirme

Öz geçmiş Yazma (CV)

Mülakat Becerisi

İş Ağı Oluşturma

Zaman Yönetimi

Fikrim yok Düşük Orta Yüksek

şekil 3: Öğrencilerin mevcut kariyer beceri düzeyleri

şekil 3’te, “özgeçmiş hazırlama” ile “iş ağı oluşturma” becerileri en düşük beceriler 
olarak ortaya çıkarken; “bilgiyi arama” en yüksek beceri olarak göze çarpmaktadır.

4. ihtiyaç duyduğunuz kariyer becerileri nelerdir?

10

10

8

17

10

9

11

12

11

19

12

13

21

28

11

103

109

91

88

64

90

77

98

90

97

84

58

43

42

64

103

146

146

135

135

125

143

130

133

144

116

108

104

101

106

209

155

175

178

215

195

188

177

182

159

205

239

253

248

240

Sözlü İletişim

Yazılı İletişim

Beden dili Kullanımı

Analitik Beceriler

Bilgisayar Becerileri

Yaratıcı Düşünme

Problem Çözme

Bilgiyi Arama

Bilgiye Ulaşma

Takım Çalışması

İlişki Kurma ve Geliştirme

Öz geçmiş Yazma (CV)

Mülakat Becerisi

İş Ağı Oluşturma

Zaman Yönetimi

Fikrim yok Düşük Orta Yüksek

şekil 4: Öğrencilerin ihtiyaç duydukları kariyer beceri

şekil 4’te, öğrencilerin en fazla ihtiyaç duydukları kariyer becerilerinin “yazılı” ve 
“sözlü” iletişim olduğu anlaşılmaktadır.
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5. Kariyer merkezi tarafından verilen hizmetlere ilişkin tercihleriniz nelerdir?

43

26

19

46

13

8

23

20

8

14

27

140

98

65

130

71

92

93

90

81

113

114

213

288

328

230

333

302

297

301

323

290

272

Çalışma grupları (belirli konularda veya genel)

Özel etkinlikler (mezun panelleri, firma sunumları)

Bireysel kariyer danışmanlığı

Formal olmayan hizmetler (ayaküstü sohbet gibi)

Danışmanım veya fakültemin sunduğu hizmetler

Kariyer Merkezi’nce sağlanacak hizmetler

Mezunlar ve diğer çalışanlarla oluşturulan iletişim ağları (networking)

Aile, öğrenci topluluk, akranlarım ve arkadaşlarım tarafından sağlanan…

Profesyonel organizasyonlar/öğrenci etkinlikleri

Yazılı materyaller

Çevrimiçi (online) hizmetler

Fikrim yok Bazen Tercih ederim Tercih ederim Her zaman tercih ederim

şekil 5: kariyer merkezinden beklentiler

şekil 5’te kariyer merkezi tarafından yapılan “profesyonel etkinlikler” ve “bireysel 
kariyer danışmanlığı” öğrenciler tarafından en fazla talep edilen hizmetler olarak ön plana 
çıkmaktadır. 

6. Çalışmak istediğiniz şirketlerde nelere önem vermektesiniz?

155
230

280
177

258
98

232
100

266
318

269
270

245
158

165
171

70
271

376
236

329
313

323
168

247

226
168

123
188

140
181

135
178

132
100

114
97

162
152

157
166

170
110

43
142

80
84

80
188

114

31
19
15

49
18

107
41

93
15

6
27

35
10

87
68

58
134

28
2

32
8

16
14

48
38

10
9
6

11
5

35
15

48
9

2
13

20
5

25
31
23

50
9

2
11

4
7
5

17
22

Prestiji

Etik standartları olması

Yönetimin cesaretlendirici olması

Sosyal sorumluluğu olması

Ürün ve hizmetlerinin kalitesi

İşte kalma garantisi

Çalışanlarına sorumluluk vermesi

Esnek iş ortamı

Görevlerin zorlayıcı olması

Çalışanlarına saygı duyması

Performansımın fark edilmesi

Gelecek kariyerimde iyi bir referans olması

Liderlik fırsatları sunması

Çok önemli Önemli Az önemli Önemsiz

şekil 6: şirketlerden beklentiler

şekil 6’da, “gelecek kariyerinde iyi bir referans olması” ve “performansın fark edilmesi” 
öğrencilerin çalıştıkları yerlerde öncelikli olarak önem verdikleri noktalar olmuştur.
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tArtIşmA 
Hacettepe Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenim gören 442 lisans öğrencisine 

anket yoluyla ulaşılarak yapılan bu araştırmada üniversite öğrencilerinin kariyer hedef ve 
beklentilerinin neler olduğunun keşfedilmesi amaçlanmıştır. Kariyer merkezinin öğrenci 
kariyer gelişimdeki rolü ve önemi de bir başka araştırma sorusudur. 

elde edilen bulgular, öğrencilerin kariyer gelişimi planlarının oluşturulmasında 
önemli ipuçları vermektedir. şöyle ki, öğrencilerin büyük çoğunluğu sözlü ve yazılı iletişim 
becerilerinin geliştirilmesinin oldukça önemli olduğu; mezun, akran ve profesyonellerle 
kurulacak iş ağlarının kariyer gelişimine büyük katkı sağlayacağını düşünmektedir. ayrıca, 
kişisel kariyer danışmanlığı da öğrencilerin talep ettiği kariyer hizmetlerini en önemlisi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin kariyer becerileri ile ihtiyaçları arasındaki den-
genin belirlenebilmesi, kurulabilesi ve geliştirilebilmesi için üniversite kariyer merkezine 
önemli görevler düştüğü düşünülmektedir. 
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ünİVerSİte ÖĞrenCİlerİne YÖnelİk deĞer
temellİ kArİYer dAnIşmAnlIĞI GruP PrOGrAmI

Gelİştİrme çAlIşmASI

Özden turGut*

ÖZet
Değer, hayatımızda rol oynayan birçok unsur açısından bir standart ya da bir kriterdir. Öyle ki, bize na-

sıl eylemde bulunacağımızı ya da ne isteyeceğimizi, nasıl tutumlarımız olması gerektiğini göstermekte, ahlaki 
yargıda bulunmamızı ve kendimizi başka kişilerle karşılaştırmamızı sağlamaktadır (rokeach, 1968). Bu açıdan 
değerlerin üzerinde durulması, danışanların kariyer kararı süreci açısından çok önemlidir.  Brown ve crace 
(1996), yüksek işlevselliği olan bireylerin iyi gelişmiş ve önceliklendirilmiş değerleri olduğunu, zayıf işlevselli-
ği olan bireylerin ise yeterince billurlaşmış değerleri olmadığını ve bu kişilerin, kendi davranışları için somut 
standartların eksikliğini yaşıyor olduklarını, sonucun ise güdülenme eksikliği, karar verememe ve doyumsuzluk 
olduğunu ifade etmektedir. Bireylerin, değerleri konusundaki farkındalıklarının önemli olduğu düşüncesinden 
hareketle, Brown’un (2002) kuramsal yaklaşımına dayalı olarak geliştirilen bu kariyer danışmanlığı grup progra-
mında, katılımcıların kendi değerleri üzerinde düşünmelerini kolaylaştıracak nitel stratejiler kullanılmıştır. De-
ğer temelli olan bu kariyer danışmanlığı grubu, Brown’un (2002) önerdiği gibi, iki ana aşamadan oluşmaktadır: 
Değerlerin billurlaşması ve değerlerin önceliklendirilmesi. altı oturum sürecek şekilde geliştirilen bu kariyer 
danışanlığı programı, üniversite öğrencilerine yöneliktir. 2016-2017 bahar döneminde,  afyon Kocatepe Üni-
versitesi’nde, çalışmaya gönüllü katılan öğrencilerle yürütülmüştür. Her bir katılımcının, program kapsamında-
ki etkinlikler sonunda, kendi değerlerini nasıl değerlendirdiği ve önceliklendirdiği bireysel olarak değerlendiril-
miştir. Katılımcıların kendi değerlerini değerlendirmelerinde, Korkut-Owen ve diğerlerinin (2007) geliştirmiş 
olduğu mesleki Değer Kartları’ndan yararlanılmıştır. 

anahtar kelimeler: Değer, kariyer danışmanlığı, grup programı, üniversite öğrencileri

Gİrİş

1. kArİYer dAnIşmAnlIĞIndA deĞer kAVrAmI
sosyal bilimlerde, bireyin bakış açısının önemi arttıkça (yıldırım & şimşek, 2016), bi-

reyin kariyer kararı vermesinde rol oynayan “değer” kavramına daha yakından bakma gere-
ği ortaya çıkmaktadır. Değer, hayatımızda rol oynayan birçok unsur açısından bir standart 
ya da bir kriterdir. Öyle ki, bize nasıl eylemde bulunacağımızı ya da ne isteyeceğimizi, nasıl 
tutumlarımız olması gerektiğini göstermekte, ahlaki yargıda bulunmamızı ve kendimizi 
başka kişilerle karşılaştırmamızı sağlamaktadırlar (rokeach, 1968). Değerler, bireysel karar 
vermeyi güdülemekte ve açıklamaktadır (cheng & Fleischmann, 2010). meslek değerleri, 

*) afyon Kocatepe Üniversitesi eğitim Fakültesi
 ozden5@hotmail.com
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bir mesleği birey için değerli kılan özellikler anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 
her insan farklı olduğu için meslek değerleri de farklıdır (Pişkin, 2012). iş değerlerinin kari-
yer gelişimi sürecinde önemli değişkenler olduğunu belirten Brown (2002), iş değerlerinin 
kültürel değerlere duyarlı olduğunu belirtmektedir. 

Kariyer danışmanlığı açısından değerlerin üzerinde durulması, danışanların karar 
verme süreci açısından çok önemlidir.  Çünkü iş doyumu ve yaşam doyumu, bireyin kendi 
beceri, gereksinim, değer, ilgi ve benlik kavramına uygun seçenekler bulmasına bağlıdır (si-
yez, 2012). Brown ve crace (1996), yüksek işlevselliği olan bireylerin iyi gelişmiş ve önce-
liklendirilmiş değerleri olduğunu, zayıf işlevselliği olan bireylerin ise yeterince billurlaşmış 
değerleri olmadığını ve bu kişilerin, kendi davranışları için somut standartların eksikliğini 
yaşıyor olduklarını, sonucun ise güdülenme eksikliği, karar verememe ve doyumsuzluk ol-
duğunu ifade etmektedir. 

Brown ve crace’in (1996) kariyeri değer temelli olarak açıklamaya yönelik çalışmala-
rı, karar vermeye dayalıdır. yazarların geliştirdikleri life values ınventory (crace & Brown, 
1995), değerleri, karar verme sürecinde açıklamaktadır. Buna göre, bireylerin değerleri ve 
bu bireylerin toplumdaki rolleri arasındaki uyumluluk ortaya çıkarılmalıdır (cheng & Fle-
ischmann, 2010). 

2. kArİYer dAnIşmAnlIĞIndA deĞerlere dAİr
 FArkIndAlIĞIn deSteklenmeSİ
Bireylerin, değerleri konusundaki farkındalıkları önemli olduğuna göre, Brown 

(1996), bireylerin değerlerini fark etmeleri için, özellikle birtakım nitel stratejilerin işlevsel 
olabileceğini ifade etmektedir. Örneğin, bireyin bazı kişilere hayranlık duyma nedenlerini 
araştırması, rol oynaması, hayallerini analiz etmesi, yönlendirilmiş hayal kurma etkinliğine 
katılmasının, değerleri belirleme açısından danışana fayda sağlayabileceği belirtilmektedir. 
ayrıca genogram kullanımının da, Brown’un (2002) yukarıda aktarılan görüşüyle tutarlı 
olarak, kültürel değerler konusundaki farkındalığa katkı sağlayabileceği ileri sürülmekte-
dir. ayrıca, iş, ev ve diğer yaşam rolleri arasındaki çatışmaların da simüle edilerek gündeme 
getirilmesi, bireyin değerleri konusundaki farkındalığına katkı sağlayabilir (Brown, 1996). 
Dolayısıyla, değer somutlaştırma alıştırmaları, kişilerin kendi davranışlarını hangi değerle-
rin etkilediğini fark etmeleri açısından işlevseldir.

Kariyer değerlerinin ortaya çıkarılması konusunda türkiye’de yapılan çalışmalardan 
biri olarak Korkut-Owen ve diğ. (2009) de, niteliksel ya da test dışı tekniklerin, uzmana 
dayalı değerlendirmeler yerine, danışan ve danışmanın işbirliği içinde olduğu bir değerlen-
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dirme türü olduğunu vurgulamaktadır. Bu kariyer danışmanlığı grubunda da, yazarların 
hazırlamış oldukları mesleki Değer Kartları’ndan yararlanılmaktadır.

Değer temelli olan bu kariyer danışmanlığı grubu, Brown’un (2002) önerdiği gibi, iki 
ana aşamadan oluşmaktadır:

  Değerlerin billurlaşması
  Değerlerin önceliklendirilmesi
Değerlerin billurlaşması için yardımcı olabilecek müdahalelerden biri, üyelerin ha-

yallerini kaydetmesi ve sonrasında kendisi yorumlamasıdır. Çünkü bireyler, yapılandırabi-
lecekleri muhtemel benlikler hakkında hayal kurarlar (super, 1996; akt. Pisarik & currie, 
2015). ayrıca hayal kurma, karar vermede kritik öneme sahip bir etkinliktir (giambra, 
1974; akt. morgan & skovholt, 1977). istemli fanteziler, genellikle olumlu ve gelecek yöne-
limlidirler. spontan fantezi, kişinin kontrolü altındadır ve bu sayede kişinin bildiği, inan-
dığı, önemsediği ve değer verdiği şeylere dair içgörü sağlar. Fantezi tamamen danışanın 
yarattığı bir şey olduğu için, doğal olarak üyenin kim olduğunu yansıtması beklenecektir 
(Owen, 2010). Böylelikle üye, kendi değerleri konusunda yeni unsurlarla karşılaşabilecektir. 
Dolayısıyla değer temelli olan bu kariyer danışmanlığı grubunda spontan fantezi etkinliği 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır. ayrıca yönlendirilmiş fantezi etkinliği de gerçekleştirile-
cektir. Bu etkinliklerin ardından, grup liderinin bir uzman olarak üyelerin paylaşımlarını 
analiz etmesi değil, üyelerin kendi yaşantılarını kendilerinin yorumlaması öngörülmüştür. 
Bunun nedeni, üyelerin karşısında bir otorite şeklinde sonuçları analiz eden biri olarak 
değil, daha çok, kolaylaştırıcı bir rolde, onları kendileri hakkında yorum yapmaya yönlen-
diren bir danışmanın daha yararlı olabileceği düşüncesidir (Kelly, 1972).

Özetle, değer temelli kariyer danışmanlığı grubu, üyelerin mesleki değerleri üzerinde 
düşünmelerini ve farkındalık düzeylerinin artması için geliştirilen bir programdır. Bir son-
raki başlıkta, geliştirilmiş grup programının oturum detayları yer almaktadır.

3. ünİVerSİte ÖĞrenCİlerİne YÖnelİk deĞer
 temellİ kArİYer dAnIşmAnlIĞI GruP PrOGrAmI OturumlArI

3.1.  Oturum-1
3.1.1. Süreç
grup süreci, grubun tanışması ve ardından grup kurallarının kararlaştırılması ile baş-

lamaktadır. ardından grup üyelerinin halihazırdaki kariyer değerlerini fark etmelerine yö-
nelik olarak aşağıda yer alan etkinlikler gerçekleştirilir.
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 mesleki Değer Kartları’nda yer alan değerleri, her bir üyenin “benim için çok önem-
li”, “benim için önemli” ve “benim için çok önemli değil” şeklinde sınıflandırması

  Üyelerin, “benim için çok önemli” şeklinde sınıflandırdıkları mesleki değerlerin ilk 
yedisini kendi içinde sıralamaları (ek-1, ek-2, ek-3)

  Üyeler, değerleri tam olarak anlamamaları halinde, değerlerin mesleki Değer Kart-
ları’nda açıklandığı şekliyle powerpoint sunusundan yansıtılması

Bu noktada, birincil amaç, üyelerin kariyer kararı vermede değerlerin öneminin far-
kına varmalarıdır ve bu amaca yönelik olarak, grubun gündemine şöyle bir örnek olay ge-
tirilir:

“Çok iyi ücret aldığı bir şirkette üst konumda çalışan bir kişi, performansı için hem 
maddi, hem de sosyal ödüller kazanmaktadır. Bu kişi, bir süre sonra işini bırakır ve bir yar-
dım organizasyonu için çalışmaya başlar. Çünkü önceki işini doyum verici bulmamaktadır.

Bu örnek olaydaki kişi, kararını neden değiştirmiş olabilir?”
ardından, örnek olayda yer alan kişinin davranışının olası nedenleri üzerinde konuş-

ma yapılır. sonrasında, grup üyelerine mesleki ve kariyerleri ile ilgili hayallerini (daydre-
am) not edebilecekleri küçük defterler verilir (ek-5-günlük). Bu defterlerin, grup süreci 
boyunca katılımcıların kendilerini izlemesi açısından kullanılması planlanmıştır.

sürecin sonunda, üyelere paylaşmak istedikleri ek bir şey olup olmadığı sorulur.
gelecek oturuma değin vedalaşılır.

3.1.2. Materyal
ek-1, ek-2, ek-3 (Korkut-Owen, F., acar, t.,  Demir, y., Haskan, Ö., Kabalcı, 
t., Kutsal, D., Pekin, i.m. & turhan, e., 2007)
 ek-4 ( Brown, 1996), ek-5 ( Pisarik & curries, 2015) 

3.2. Oturum-2
3.2.1. Süreç

süreç, üyelerle, geçen oturum sonrasında değerleri hakkında keşfettikleri herhangi 
bir şey olup olmadığı üzerine konuşma ile başlatılır. sonrasında, bireylerin değerlerini 
keşiflerinde önemli bir yol olarak spontan fantezi etkinliğine geçilir.

Spontan fantezi
 Üyeler 2’şerli /3’erli grup olurlar.
 “Bugünlerde hangi meslekler hakkında hayal kuruyorsunuz?”  sorusu üzerinde kü-

çük grupta konuşurlar.
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 “Bir çocuk olarak mesleki hayalleriniz nelerdi?” sorusu üzerinde küçük grupta ko-
nuşurlar.

 “Ne tür bir iş hayallerinize uymaz?” sorusu üzerinde küçük grupta konuşurlar.
 sonrasında büyük grupta konu üzerinde konuşulur.
Bu oturumda yapılması planlanan diğer bir etkinlik de, başka bir kişinin mesleki de-

ğerleri üzerinde akıl yürütme şeklindedir. Bu etkinlikte,
 Üyeler 2’şerli/3’erli küçük gruplar halindedir. gruplara ek-7’deki resim gösterilir 

ve powerpoint sunusundan yansıtılır.
 ek-1 küçük gruplara verilir ve yansıtılır. ek-7’de gördükleri kişinin (önceden dizi 

oyuncusu, şimdi pazarda çalışıyor) mesleki değerlerinin öncesinde ve sonrasında 
neler olabileceği üzerinde konuşulur.

 Küçük gruplarda konuşulanlar büyük gruba getirilir.
sürecin sonuna doğru, üyeler, günlükleri (ek-5) hakkında, ekledikleri bir şey varsa, 

paylaşmaya davet edilirler. Üyelere paylaşmak istedikleri ek bir şey olup olmadığı sorulur. 
sonrasında, gelecek oturuma değin vedalaşılır.

3.2.2. Materyal
ek-6 (morgan & skovholt, 1977), ek-7, ek-1

3.3.  Oturum-3
3.3.1. Süreç
Bu oturum, geçen oturumdan bu yana, üyelerin değerleri hakkında yeni keşifleri olup 

olmadığına dair konuşma ile başlar. sonrasında, üyelerin, başka resimler içinde kendi gele-
ceklerini hayal etmelerine dair etkinlik gündeme getirilir.

 Üyelere, ek-7, ek-8, ek-9, ek-10 ve ek-11’deki resimler gösterilir. Üyelerden, re-
simler hakkında hayal kurmaları ve sonra bu hayallerini grupla paylaşmaları iste-
nir. 

 Herkese boş beyaz bir kağıt verilir. Boyalar ve çizim malzemeleri temin edilir. Üye-
lerden, 15 yıl sonraki kendilerini o resme koymalarını; bu şekilde, çevrelerinde 
neler, kimler olduğunu, sıradan bir günlerini, doyum verici olan/olmayan şeyleri 
vb. kapsayacak şekilde çizmeleri istenir (Klarreich, 1973; akt. crabbs, 1979).

 Üyeler çizimleri üzerinde paylaşımda bulunur, kendi çizimlerini yorumlarlar.

sürecin sonuna doğru, üyeler, günlükleri (ek-5) hakkında, ekledikleri bir şey varsa, 
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paylaşmaya davet edilirler. sonrasında, üyelere paylaşmak istedikleri ek bir şey olup olma-
dığı sorulur. gelecek oturuma değin vedalaşılır.

3.3.2. Materyal
ek-7, ek-8, ek-9, ek-10, ek-11, kalemler, boyalar

3. 4. Oturum-4
3.4.1. Süreç
süreç, üyelerle, geçen oturumdan bu yana kendi değerleri hakkında yeni keşiflerine 

dair konuşma ile başlatılır. sonrasında, üyelerin yönlendirilmiş fantezi etkinliğine davet 
edilmesi planlanmıştır.

Yönlendirilmiş fantezi (Guided Fantasy)
 ilk olarak üyelerin rahatlamaları için bir gevşeme etkinliği yapılır.
  Üyelerden gözlerini kapatmaları ve aşağıda belirtilen şekilde hayal kurmaları iste-

nir.
  “Hayaliniz sizi 10 yıl sonraya götürsün. Ben konuşuyorken, siz hayalinizde görün-

tüleri görmeye başlıyorsunuz. Benim sorularıma sesli bir şekilde yanıt vermeyin. 
Sadece görüntüler zihninize gelsin… Çok dinlendirici bir uykudan uyanıyorsunuz. 
Kalkmadan önce yatakta bir dakika daha fazla kalıyorsunuz, sonra kahvaltınızı 
hazırlamaya kalkıyorsunuz.

Bu esnada çevrenize bakın, bu nasıl bir yer… Belki çevrenizdeki şeyleri hissetmeye 
başladınız.. Yanınızda biri var mı, görün. Kahvaltınızı yapın ve bunu hissedin (durur). Ar-
tık işe gitme vakti geldi gibi… Belki evde kalıyorsunuz, belki gidiyorsunuz… Gidiyorsanız, 
nasıl gidiyorsunuz? Yürüyor musunuz? Arabayla mı? Trene mi, otobüse mi biniyorsunuz? 
Yolda her şey nasıl görünüyor? Tanıdığınız birini görüyor musunuz?

Çalıştığınız yere yaklaşıyorsunuz. ne fark ediyorsunuz? girip çalışmaya başladığınız-
da ne hissediyorsunuz? Başka kimler var? ne yapıyorlar? Öğleye kadar sabahki işlerinizi 
yapıyorsunuz.

şimdi öğle yemeği vakti. yerinizde kalıyor musunuz, dışarı mı çıkıyorsunuz? ne yi-
yorsunuz? tadını alın. Kokusunu alın. yalnız mısınız, biri mi var yanınızda? 

şimdi işe dönüyorsunuz ve işinizi bitiriyorsunuz. Farklı bir şey oldu mu? Bugün için 
işten çıkmadan önce yaptığınız son şey ne oldu?

işyerinden çıktınız, evinize gidiyorsunuz. yolda neler görüyorsunuz? eve vardığınız-
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da nasıl hissediyorsunuz, eviniz nasıl görünüyor? akşam yemeğinden önce neler yapıyor-
sunuz? (durur) yemeğinizi yiyorsunuz. tadını aldığınızı hissedin. yanınızda birleri var mı? 
Kim?

Yemekten sonra akşam ne yapıyorsunuz? Şimdi yatma vaktiniz geliyor. Uykuya dal-
madan önce, gününüzü düşünün. İyi bir gün müydü? Sizi özellikle memnun eden ne oldu? 
Şimdi uyuyorsunuz. Sizi uyandırmaya başlayacağım.

şimdi uyanıyorsunuz… Burada… Okulda… Hazır olduğunuzda gözlerinizi açın.. Bir 
dakika sessizce oturmaya devam edin.” (morgan & skovholt, 1977; s.394).

 Üyelere şu sorular yöneltilir ve yanıtlarını grupla paylaşmaları istenir (crabbs, 
1979):

 Bu fantezi etkinliği sizi nasıl etkiledi?
 sıradışı duygular, düşünceler ya da yaşantılarınız oldu mu? Bunları sizin için sıra 

dışı yapan nedir?
 Kendiniz hakkında ne fark ettiniz?
 Bu yaşantı ile nasıl değiştiniz?
sürecin sonuna doğru, üyeler, günlükleri (ek-5) hakkında, ekledikleri bir şey varsa, 

paylaşmaya davet edilirler. Üyelere paylaşmak istedikleri ek bir şey olup olmadığı sorulur. 
gelecek oturuma değin vedalaşılır.

3. 5. Oturum-5
3.5.1. Süreç
süreç, üyelerin geçen oturumdan bu yana kendi değerleri hakkında yeni keşifleri 

üzerine konuşma ile başlatılır. sonrasında genogram etkinliğine geçilir. Üyelere genogram 
tanıtılır. aile üyelerinin kariyerlerinin özellikleri hakkında düşünmenin, kendi kariyerleri 
hakkında içgörüye destek sağlayabildiği açıklanır. ayrıca, aileye dahil olmasa da, kendile-
rini ve kariyer gelişimlerini anlamlı bir biçimde etkileyen kişileri de dahil edebilecekleri 
söylenir (malott & magnuson, 2004).

 genogram örneği olarak ek-12 dağıtılır ve powerpoint sunusundan yansıtılır.
 Üyeler 2’şerli/3’erli gruplara bölünür.
 Üyelerden, örnekte olduğu gibi, kendi genogramlarını çizmeleri istenir.
 Üyeler genogramlarını çizmelerinin ardından, küçük gruplara şu sorular yöneltilir 

ve grup içerisinde paylaşım yapmaları istenir:
 ailenizde her bir aile üyesi yaşam rollerine nasıl katılım sağlıyor?
 aile üyelerinizin başarıları neler?
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 aile içinde, zaman, para ve ilişkilerle ilgili meseleler nasıl ele alınır?
 (Hakkında konuşmak istediğiniz bir akrabanız için) Çalışmaya ne zaman başladı, 

işleri hangi sıklıkta değişti? 
 akrabanız farklı iş deneyimlerinden nasıl doyum sağladı?
 akrabanızın iş deneyimlerinin dezavantajları neler oldu? (Okiishi, 1987)
 ayrıca üyelere şu sorular da sorulur:
 ailenizde neler kadınların, neler erkeklerin işi olarak görülür?
 aile üyelerinizin hayranlık duyduğu meslekler neler? Hangileri küçümsenir?
 aile üyeleriniz başarıyı nasıl tanımlar? Başarısızlığı?
 ailenizde en çok kime benziyorsunuz? nasıl, hangi yönden?
 ailenizdeki kim gibi olmak istiyorsunuz? Hangi yönüne hayranlık duyuyorsunuz?
 ailenizden hangi yönlerinizle farklılaşıyorsunuz?
 aile üyelerinize hangi yönlerden benzemek istiyorsunuz? Hangi yönlerden farklı-

laşmak istiyorsunuz?
 aile genogramınıza bakınca, tekrarlayan örüntüler görüyor musunuz? en anlamlı 

olan hangisi?
 Bu farkındalık sizi nasıl etkiledi? (malott & magnuson, 2004)
sürecin sonuna doğru, üyeler, günlükleri (ek-5) hakkında, ekledikleri bir şey varsa, 

paylaşmaya davet edilirler. Üyelere paylaşmak istedikleri ek bir şey olup olmadığı sorulur. 
gelecek oturuma değin vedalaşılır.

3.5.2. Materyal
ek-12 (malott & magnuson, 2004)

3. 6. Oturum-6
3.6.1. Süreç
altıncı oturuma gelindiğinde, ilk oturumdan bu yana yaptıkları çalışmalarla, üyelerin 

mesleki değerleri konusunda düşünceleri üzerinde tekrar durulur. grup üyelerinin süreç 
sonunda kariyer değerlerini tekrar değerlendirmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik 
olarak,

 grup üyeleri 2’şerli/3’erli gruplara bölünür.
 mesleki Değer Kartları’nda yer alan değerleri, her bir üye “benim için çok önemli”, 

“benim için önemli” ve “benim için çok önemli değil” şeklinde sınıflandırır.
 Üyeler, “benim için çok önemli” şeklinde sınıflandırdıkları mesleki değerlerin ilk 
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yedisini kendi içinde sıralarlar (ek-1, ek-2, ek-3).
 Üyelerin, değerleri tam olarak anlamamaları halinde, değerler, mesleki Değer 

Kartları’nda açıklandığı şekliyle powerpoint sunusundan yansıtılır.
 Küçük grup içerisinde paylaştıktan sonra, önde gelen mesleki değerleri konusunda 

paylaşımda bulunurlar.
sürecin sonuna doğru, üyeler, günlükleri (ek-5) hakkında, ekledikleri bir şey varsa, 

paylaşmaya davet edilirler. Üyelere paylaşmak istedikleri ek bir şey olup olmadığı sorulur. 
Üyelere sürecin tamamı hakkında ne düşündükleri, ne hissettikleri, ne fark ettikleri soru-
lur. Paylaşım ve geribildirimler alınır. Bitiş ve veda töreni yapılır.

3.6.2. Materyal
ek-1, ek-2, ek-3

4. OturumlArIn uYGulAnmASI
Oturumlar, afyon Kocatepe Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere yönelik, 

altı Oturumluk Değer temelli Kariyer Danışmanlığı grubu hakkında bilgilendirme ve da-
vetin ardından, 2016-2017 bahar döneminde başlatılmıştır. Oturumlar, afyon Kocatepe 
Üniversitesi eğitim Fakültesi’nde yer alan ve grup çalışmaları açısından işlevsel olan grup 
odasında yürütülmüştür. grup üyesi sayısı, süreç içerisinde 6 ila 9 üye arasında değişerek 
seyretmiştir. 

sürecin başından itibaren, üyelerde gözlemlenen en önemli nokta, değer temelli ka-
riyer danışmanlığının, üyelere ne yapmaları ya da ne düşünmeleri gerektiğini anlatma-
masının oluşturduğu (olumlu yöndeki) kafa karışıklığıdır. Özellikle, üyelerden biri, grup 
liderinin, grup üyelerine ne yapmaları ya da ne düşünmeleri gerektiği konusunda bazı yön-
lendirmelerde bulunmamasını şaşırtıcı bulmuştur. Üyeler, gerçekleştirilen etkinlikler da-
hilinde, kendi hayallerine odaklanmışlar, grup liderinin yönlendirdiği hayalde dahi kendi 
oluşturdukları hayalin başrol oyuncusu olmuşlar, genogram çalışması yardımıyla, kendi 
ailelerinin değerleri ve kendileri üzerindeki etkileri konusunda farkındalıkları artmıştır. 
sürecin başında ve sonunda, mesleki Değer Kartları yardımıyla belirginleştirdikleri ve son-
rasında önceliklendirdikleri değerleri konusundaki düşüncelerini ve hislerini daha iyi an-
lamıştırlar. Bu sonuçlara, grup sürecinin sonunda, süreci ve kendilerini değerlendirmeleri 
istenen üyelerin geribildirimlerinden yola çıkılarak varılmıştır. Hem ilk oturuma hem de 
son oturuma katılan altı üyenin de, birinci sıraya koydukları değerlerin değişmediği, sonra-
ki değerlerinin sıralamalarında ise değişiklikler olabildiği gözlemlenmiştir. Bunun, mesleki 
değerin kişiye özgü karakterini gösteren bir durum olduğu düşünülmektedir.
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Bir grup süreci olarak, grupla psikolojik danışmada beklenen grup dinamikleri, bu 
grupta da görülmüştür. Örneğin, genogram etkinliği sırasında, bir üyenin, kendi ailesi ile 
bağlantılı gruba bilgi vermeyi seçmemesinin, grubun bir üyesi olarak, gruba duyulan güven 
hakkında fikir verdiği düşünülmektedir.  

SOnuç
Brown’un (2002) bireylerin değerlerini, kariyerleri konusundaki davranışlarında ön 

plana alan görüşüne dayanarak hazırlanan ve üniversite öğrencilerine yönelik olan altı 
Oturumluk Değer temelli Kariyer Danışmanlığı grubu Programı, değer kavramının üst 
düzeyde subjektif yapısına bağlı olarak, her grup üyesinin kendisi hakkında düşünmesini 
ve farkındalığının artmasını hedefleyen bir programdır. Bakış açısı olarak değerlendirildi-
ğinde post-modern bir bakış açısına sahip olan değer temelli kariyer danışmanlığı, sosyal 
bilimlerde yükselmekte olan yorumlamacı paradigmanın öznel gerçeklik ve bireyin bakış 
açısını önceleyen niteliğine uygun bir biçimde değerlendirilmiştir (glesne & Peshkin, 1992; 
akt. yıldırım & şimşek, 2016).  Bu açıdan, geliştirilen bu kariyer danışmanlığı grubu prog-
ramı, her bir üyenin, kendi kişisel değer geçmişinin ve şu anki değerlerinin daha fazla far-
kına varmasını en önemli amaç olarak belirlemiştir. Bununla birlikte, geliştirilen progra-
mın kuramsal temelleri, ulaşılabilen kaynaklarla sınırlı kalmıştır. Bu kapsamda, üniversite 
öğrencilerine yönelik değer temelli kariyer danışmanlığı grup programı geliştirmede daha 
zengin kuramsal kaynakların oluşturulması, bu kapsamda kullanılabilecek yeni etkinlikle-
rin oluşturulması konusunda yapılması gereken çok çalışma olduğu değerlendirilmektedir.
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ünİVerSİte ÖĞrenCİlerİ İle Yürütülen AkrAn kArİYer
dAnIşmAnlIĞI üZerİne Bİr Ön çAlIşmA*

doç. dr. Arif ÖZer*

dr. Psk. Sevginar VAtAn
Arş. Gör. Hürcan kABAkçI 

ÖZet
Bu çalışmada, üniversite öğrencileri ile yürütülen kariyer danışmanlığı ile ilgili genel öncül bilgilerin ak-

tarılması hedeflenmiştir. Öncelikli olarak, deneyimli üyelerin bilgilerinin ve tecrübelerinin paylaşılması yoluyla 
gerçekleşecek gizlilik ilkeleri çerçevesindeki birebir ilişkiyi içeren, kariyer hedefleri doğrultusunda bireysel ve 
profesyonel gelişmeyi amaçlayan, akran Kariyer Danışmanlığı Programı oluşturulmuştur. Bu çalışmalar sıra-
sında akran danışmanlığını yürütecek öğrencilere alandaki uzman ve deneyimli kişiler tarafından eğitimler 
verilmiştir. sonrasında Hacettepe Üniversitesi’nin iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi ve eğitim 
Fakültesi pilot çalışma alanları olarak belirlenerek akran kariyer danışmanlığının ön çalışmalarına başlanmış-
tır. Bu doğrultuda akran danışmanları süpervizyon (gözetim) uygulamaları ile birlikte pilot fakültelerdeki öğ-
renciler ile süreçleri yürütmüşlerdir. uygulamalar genel olarak haftalık akran görüşmelerini ve süpervizyon 
çalışmalarını kapsamaktadır. Danışmanlık süreçleri içerisinde iletişim becerilerin geliştirilmesi, özgeçmiş (cv) 
hazırlama, iş arama sitelerinin kullanımı, kariyer hedeflerine uygun staj olanaklarının nasıl araştırılacağı ve 
başvurulabileceği, staj süreçlerinin nasıl değerlendirileceği ve kariyer hedefleri doğrultusunda üniversite yaşa-
mının nasıl geçirilebileceği ve bu süreçte neler yapılabileceği v.b konular ele alınmıştır. Ön uygulama çalışma-
sından elde edilen bilgiler doğrultusunda programın diğer fakülteleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceği 
düşünülmektedir. ayrıca öncül bilgiler doğrultusunda sonraki yıllarda akran kariyer danışmanlığında kulla-
nılmak üzere bir el kitapçığı oluşturulmuştur. söz konusu bu ön çalışmanın bu alandaki diğer çalışmalar için 
önemli bir başlangıç olduğu düşünülmektedir.

Genel BİlGİler
Hacettepe Üniversitesi Kariyer gelişimi araştırma ve uygulama merkezi (Karmer) 

bünyesinde deneyimli süpervizörlerin mentörlükleri ile birlikte lisans düzeyindeki üni-
versite öğrencilerine yönelik iletişim becerilerinin geliştirilmesi, cv hazırlama, iş arama 
sitelerinin kullanımı, kariyer hedeflerine uygun staj olanaklarının nasıl araştırılacağı, staj 
sürecinin nasıl değerlendirileceği ve kariyer hedefleri doğrultusunda eğitim hayatını daha 
üretken geçirmek için neler yapılabileceği konularında  bilgilendirme ve keşif amaçlarını 
hedefleyen en fazla üç görüşmeyi içeren bir  akran kariyer danışmanlığı sunulmaktadır.  
Karmer akran Kariyer Danışmanlıkları 45 dakikalık bir sürede, danışanların ve akran 
danışmanların birlikte belirledikleri bir zaman içerisinde ve Karmer’de gerçekleşmekte-
dir.
*) Hacettepe Üniversitesi, eğitim Fakültesi, eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve rehberlik a.B.D.,
 Beytepe Kampüsü,  ankara. tel: 0312 297 85 50 e posta: arifozer@yandex.com
 Bu çalışma; Hacettepe Üniversitesi Kariyer gelişimi araştırma ve uygulama merkezi (Karmer) çalışmasıdır.
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Bu süreçte danışanlar Karmer web sayfası üzerinden randevu almakta, kendisine 
ve danışmaya bavurma gerekçesine ilişkin bilgi vermektedir. akran danışman, haftalık al-
dığı süpervizyon eğitimi doğrultusunda, öğrenci ile çalışmaya karar verebilir. Danışanın da 
birlikte çalışma konusundaki mutabakatı ile 3 oturumdan oluşan ve sorumlu öğretim üye-
lerini gözetiminde (süpervizyonunda) akran kariyer danışmanlığı süreci yürütülmektedir.

Danışanları korumak ve danışmanlık becerilerini iyileştirmek amacıyla haftalık ola-
rak düzenlenen grup supervizyonu toplantılarında danışanın kimlik bilgileri akran danış-
manlarınca gizli tutulmakta, sorumlu öğretim üyeleri her bir danışana yaklaşık olarak eşit 
zaman ayırmaktadırlar (20 dk. civarı). süpervizyon toplantıları Danışman eğitimi (aces) 
ve süpervizyonu Derneği ve Danışman eğitimi ve ilgili Programlar akteditasyon Kon-
seyi (cacreP) standartlarına uyularak gerçekleştirilmektedir. Her bir görüşmeden son-
ra akran kariyer danışmanı süpervizöründen görüşmelerine ilişkin süpervizyon alır ve bu 
uygulamadaki geribildirimler doğrultusunda çalışmalarına devam eder. süpervizyon top-
lantılarına akran kariyer danışmanın Danışan Bilgi Formu’nu doldurmuş olarak gelmesi 
beklenmektedir. 

görüşmeler tamamlandıktan sonra, danışanlara gönderilen online anketle hem gö-
rüşme sürecine hem de danışman davranışlarına yönelik danışan görüşleri alınarak, prog-
ramın etkililiği değerlendirilmektedir. ayrıca Karmer tarafından danışan bilgileri gizli 
tutularak akran kariyer danışması faaliyetine ilişkin yıllık istatistikler hazırlanmaktadır.

görüşmeler ve danışman rolü genel hatlarıyla şu şekildedir:
• Görüşmeler haftada 1 kez yapılır.
• Her görüşme 45 dakika civarında sürer.
• Danışanın ve danışmanın ihtiyaç duyması durumunda ödevler verilebilir.
• Görüşme sırasında akıl verilmez, ikna edilmez, sorunu danışman değil, danışan çö-

zer ve danışan eleştirilmez. ihtiyaç halinde danışman bilgi verir. 

AkrAn kArİYer dAnIşmAnlIĞI SüreCİnİn YAPISI Ve YÖntemİ
akran Kariyer Danışmanlığı sürecinin yapı ve içeriği aşağıda sunulmaktadır.
I. Oturum
İlişki kurma:
Danışanın görüşme odasına davet edilerek oturacağı yer gösterilmekte ve danışman 

tarafından ‘small talk’ denilen ısınma soruları sorularak (ör: Okulun nasıl gidiyor?) gö-
rüşme başlatılmaktadır. Danışman etkin dinlemenin pasif ve aktif yöntemlerini kullanarak 
danışana hazır olduğunu göstermektedir.
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Yapılama yapma:
görüşmenin amacı, zamanı ve süresiyle ilgili kuralları ve her iki tarafın da sorumlu-

lukları, gizlilik ve yardımcı danışman hakkında danışan danışman tarafından bilgilendiril-
mektedir.

kariyer Amacının netleştirilmesi:
görüşmenin başında danışmanın, danışanın hangi kariyer amacıyla görüşmeye geldi-

ğini, görüşmeden ne beklediğini, görüşmenin sonunda neyi elde etmeyi umduğunu netleş-
tirmesi; bu süreçte danışanın amacının net, eyleme dönük, gerçekçi, kişisel ve ulaşılabilir 
olması konularında danışanı desteklemesi ve birden çok amacı olan danışanlardan amaçla-
rı arasında öncelik sıralaması yapması için danışana rehberlik etmesi beklenmektedir.

danışanla İlgili Bilgi toplama: Danışmanın danışanın görüşmeye hangi konu/amaç 
ile geldiği ve bu konu/amaç için bu zamana kadar neler yaptığı ve ailesinin onun kariyeriy-
le ilgili neler beklediği gibi konularda bilgi toplaması ve bunu yaparken danışana çok soru 
yönelterek görüşmeyi mülakata çevirmemesi, daha çok danışanın kendini keşfine yardımcı 
olması beklenmektedir.

Bilgilerin değerlendirilmesi: toplanan bilgiler danışanla birlikte, görüşme amacını göz 
önünde tutarak değerlendirilmektedir. Bu süreçte danışman danışanın anlattıklarını özet-
leyerek danışanı doğru anlayıp anlamadığını test ederek görüşme sonlandırılmaktadır. 
sonrasında danışman danışanın kariyer planının içinde bulunduğu sınıf düzeyine uygun 
olup olmadığını, bulunduğu aşamada hangi sorunlarla karşı karşıya olduğunu değerlen-
dirmekte ve haftalık süpervizyon toplantısına giderken götürülecek danışana ilişkin bilgi 
formunu hazırlamaktadır.

II.Oturum
Danışan karşılandıktan sonra ilk oturum özetlenmekte, bu hafta kariyer amacıyla il-

gili neler anlatmak istediği sorulmakta ve etkin dinleme kullanılmaktadır.

kariyer Seçenekleri Hakkında Bilgi Verme:
Danışanın getirdiği konu/amaçla ilgili bilgi eksikliği/yanlışı ya da rasyonel olmayan 

bir inancı olup olmadığını anlamak ve bu güne kadar bu konu/amala ilgili araştırma yapıp 
yapmadığını öğrenmek için sorular sorulmaktadır. eğer araştırma yapmamış ise görüşme 
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sırasında bu konu üzerinde durulmaktadır. ayrıca ilk oturumda danışanın bahsettiği konu/
amaçla ilgili olarak ikinci oturumdan önce, danışmanın araştırma yapması beklenmektedir. 
görüşme sırasında danışman tarafından danışanla iletişimi kaybetmeden not tutulmakta-
dır.

kariyer Seçeneklerini tartışma:
Danışman önceki araştırma sonuçlarını danışanla paylaşarak ya da görüşme sırasın-

da bilgisayardan faydalanarak danışanın bilgi eksikliklerini/yanlışlıklarını gidermeye ça-
lışır. rasyonel olmayan inanç ya da kariyer engelleri üzerinde durulur. Bu aşamada Kari-
yer Karar Formu kullanılarak, danışanın seçeneklerini avantaj ve dezavantajları bir arada 
düşünerek belirginleştirmesine yardımcı olunur. sonrasında danışana verdiği kararın ilk 
başta getirdiği konuya ne kadar çare olacağını değerlendirmesine yönünde sorular yönel-
tilmektedir. ikinci oturuma hiç araştırma yapmadan gelen bir danışanla karşılaşılaşılırsa, 
bir sonraki oturuma araştırma yaparak gelmesi istenir ve bu oturumda neden araştırma 
yapmadığı üzerinde durulmaktadır.

Özetleme: 
Oturumun sonunda, danışandan ikinci oturumun özetini yapması istenmekte ve 

haftaya son oturumun yapılacağı hatırlatılarak görüşme sonlandırılmaktadır. Bu süreçte 
danışman sorumluluğu içerisinde danışanın kararı ile ilgili destekleyici olma, danışanın 
kendini keşfini destekleme yer almaktadır.

III. Oturum

kariyer Planı Oluşturma: 
ikinci ya da ilk iki oturumun özetinin ardından, danışanın kararına ilişkin duygu/

düşünceleri üzerinde durulmakta, sonrasında bir eylem planın hazırlanmasına geçilmek-
tedir. Bu plan hangi adımları, ne zaman ve nasıl atacağına ilişkin somut uygulanabilir bir 
yol haritası şeklinde oluşturulmaktadır. Bu yol haritası danışana özgü, gerçekçi, ara ve ana 
hedefleri olan bir içeriktedir. 

Sonlandırma: 
Danışandan ilk oturumdan itibaren ele alınan konuları özetlemesi; süreç, görüşme 

konusundaki harcadığı çaba ve elde ettikleri hakkında genel bir değerlendirmede bulun-
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ması istenmektedir. Danışanın danışamadan olumlu duygularla ayrılması önemli bir nok-
tadır. Bunun için görüşme boyunca harcadığı çaba takdir edilebilmekte ve görüşmeler sıra-
sında danışana yönelik edinilen olumlu izlenimler çok kısa paylaşılabilmektedir. Kendisine 
gönderilecek anketin yanıtlanması mutlaka istenmektedir.

Genel deĞerlendİrme
yukarıda bilgileri aktarılan bu ön uygulama çalışmasından elde edilen bilgiler doğ-

rultusunda programın ön çalışmada yer almayan diğer fakültelerin ihtiyaçlarına göre uyar-
lanarak da genelleştirilmesi düşünülmektedir. ayrıca öncül bilgiler doğrultusunda sonraki 
yıllarda akran kariyer danışmanlığında kullanılmak üzere bir el kitapçığı oluşturulmuştur. 
Bu el kitapçığı akran kariyer danışmanlarının eğitim sürecinde ve uygulamalarında görüş-
me defteri olarak da kullanılabilmektedir. Başlangıç niteliğindeki bu ön çalışmanın yük-
seköğretimde kariyer danışmanlığının yapı ve içeriğinin oluşturulmasına yönelik sonraki 
çalışmalara rehber olması umulmaktadır.
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ünİVerSİte ÖĞrenCİlerİnİn kArİYer YÖnelİmlerİnİn
StAndArt eĞİtİm SInIFlAndIrmA SİStemlerİ İle

Bütünleştİrİlerek kArİYer dünYASI HArİtASI (kdH)
üZerİnde GÖSterİlmeSİ

Olcay YIlmAZ*

tuncay erGene**

ÖZet
Holland’ın (1997) kuramının temel alındığı bu araştırmada, öğrencilerin ilgi ve yetenek profillerinin yo-

rumlanmasını kolaylaştıran bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır. uzman görüşüne başvurulan birinci ça-
lışma grubunda eğitim alanları ve Holland’ın kuramı konularında çalışmaları olan yedi öğretim görevlisi yer 
almıştır. ısceD genel alanlarının her birinden seçilen 10 farklı yükseköğretim programından toplam 529 üni-
versite öğrencisi ise ikinci çalışma grubunu oluşturmuştur.

uzmanlardan alınan nitel görüşler doğrultusunda Kariyer Dünyası Haritası’na ısceD’de yer alan 26 te-
mel eğitim alanı, ilgiler ve algılanan yetenekler doğrultusunda yerleştirilmiş ve alanların harita üzerinde ko-
numları belirlenmiştir. ikinci çalışma grubuna uygulanan Kişisel Küre envanteri–Kısa Form (tracey, 2010) 
verileri üzerinde çok boyutlu ölçeklendirme yöntemi ile ise lisans programların harita üzerinde konumları be-
lirlenmiştir.  

KDH’nda eğitim alanlarının ilgi ve algılanan yetenekleri içeren özellikleri genel hatları ile Prediger’in 
(1981) v/F–n/i boyutları ve Holland’ın raysgD tipolojisine ilişkin açıklamaları ile uyumlu bölgelerde konum-
landığı görülmüştür. gerçek durumun ideal durumu ne ölçüde yansıttığının incelendiği ikinci çalışma grubu-
nun verilerinde ise hem ilgiler hem de algılanan yetenekler açısından iki boyutlu gösterimde elde edilen bulgu-
lar zayıf bir uyum ve bazı kuramsal açıklamalara uygun olmayan konumlanmalar belirlenmiştir. Bu bulgulardan 
yükseköğretim programı seçiminde ilgi ve yeteneklere uygun seçimler yapılmadığı, şu anki çevresel modellerin 
de bu nedenle kuramsal açıklamalarla sınırlı ölçüde eşleştiği sonucuna ulaşılmıştır.

anahtar Kelimeler: meslek seçimi, ilgi, yetenek,  Holland meslek seçimi Kuramı, ısceD

Gİrİş
türkiye’de iş ve meslek seçimi ile eğitsel tercihler, sistemli ve etkili bir mesleki reh-

berlik ve kariyer psikolojik danışmanlığı ile yapılamadığından büyük ölçüde, rastlantılara, 
sınav sonuçlarına ve birtakım zorunluluklara bağlı olarak yapılmaktadır. Bireylerin iste-
meden, sistemik ya da rastlantısal olarak seçtikleri meslekte çalışıyor olmaları ise, sık sık 
iş değiştirme, işinden memnun olmama; dolayısıyla isteksiz çalışma ve verim düşüklüğü, 
mesleki yenilikleri izleyememe gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar, 
çalışılan işletmeyi, sektörü ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte, bireylerin 
*)   ufuk Üniversitesi eğitim Fakültesi, rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim Dalı, ankara.
      e-posta: olcay.yilmaz@ufuk.edu.tr
**) Hacettepe Üniversitesi eğitim Fakültesi, rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim Dalı, ankara.
      e-posta: ergene@hacettepe.edu.tr 
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meslek ve yaşam doyumlarını düşürmekte; ulusal ve uluslararası rekabet gücünü de zayıf-
latmaktadır (akkök ve Watts, 2006). 

yükseköğretim mezunlarının okuldan iş yaşamına geçişinde daha da beliren bu du-
rum sonucunda genç nüfusta gerçekleşen işsizlik, okul terklerini de beraberinde getirmek-
tedir (eu, 2011). yıllar içinde yükseköğretimde ortaya çıkan bu olumsuz tabloya yönelik 
bir takım kamusal düzenlemeler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Örneğin 10. Kalkınma 
planında (DPt, 2014), eğitim ve istihdam arasında yaşanan sorunlara dikkat çekilmiş ve bu 
konuda aşağıdaki tespitler yapılmıştır;

• “Eğitim sistemi, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmış ve eği-
timli genç bireylerin işsizlik oranlarında sağlanan düşüş sınırlı düzeyde gerçekleşmiştir.

• Eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik mekanizmaların etkinliği-
nin artırılması ihtiyacı devam etmektedir.

• Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğren-
me yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren dönüşümün sürdürül-
mesi hedeflenmelidir.

• Çeşitli bilgi ve becerilerle donanmış, bununla birlikte üretken ve mutlu bireylerin 
yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır.

• Ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş sistemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dik-
kate alan etkin rehberlik ve yönlendirme hizmetleri desteğiyle, süreç odaklı bir değerlen-
dirme yapısına kavuşturulabilir.”

araştırmalar göstermiştir ki, bireyler kişilik tipolojileri ile çevrenin özellikleri ara-
sında iyi düzeyde bir uyum olduğunda çok daha verimli olmaktadırlar. Kişilik tipi ile çevre 
arasındaki uyumsuzluk memnuniyetsizliğe, dengesiz kariyer yönelimlerine ve performans 
düşüklüğüne neden olmaktadır (Holland, 1974, 1996).

Bireylerin meslek seçiminde ve kariyer yönelimlerini belirlenmesinde Holland’ın ku-
ramının (1997) temel alındığı bu araştırmada da, öğrencilerin ilgi ve yetenek profillerinin 
yorumlanmasını kolaylaştıran bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda ulus-
lararası standart eğitim sınıflandırması (ısceD) sistemindeki eğitim ve öğretim temel 
alanlarını içeren bir görselleştirme yönteminin (Kariyer Dünyası Haritası) oluşturulması 
hedeflenmiştir. Danışanların ilgileri ve yetenekleri ile eğitim alanlarının bu iki değişkene 
göre konumlarının olduğu bu tür bir haritalandırma sistemi ile danışanlar ilgileri ile ye-
teneklerini kıyaslayarak bir farkındalık kazanabilecek ve ayrıca kendilerine en çok veya 
aksine en az uygun eğitim alanlarını ayırdedebileceklerdir.

Her ne kadar Holland’ın kuramı (1997) kariyer danışmanlığında en önemli ve iz bı-
rakmış kuramlardan biri olsa da kuramın çevresel yönleri, özellikle üniversite kampüsleri, 
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öğrenim alanları ve iş pozisyonları daha az anlaşılmış ve daha az önemsenmiştir. Bu araş-
tırma ayrıca bu alanda alanyazında bulunan boşluğu doldurmayı amaçlamıştır.

1. kurAmSAl AçIklAmAlAr
araştırmanın kuramsal yapısının belirlenmesinde ve kullanılan ölçme araçları ile 

bunların yorumlanmasında Holland’ın kişilik tipleri kuramından (1997), faydalanılmıştır. 
Bu bölümde Holland’ın kişilik tipleri kuramına ilişkin genel açıklamalar, kuramın sayıltı 
ve ilkeleri, Holland’ın kuramına yapılan katkılar ve eğitim (ısceD) sınıflandırma sistemi 
açıklanmıştır.

1.1. Holland’ın kişilik tipleri kuramı
Holland’ın kuramı birkaç temel fikir ve bu fikirlerin daha karmaşık bir yapı gösteren 

bileşenlerinden oluşmaktadır. Öncelikle; insanlar altı kişilik tipinden (şekil 1) birine (re-
alistik, araştırmacı, yaratıcı, sosyal, girişimci, Düzenli) benzediği ölçüde sınıflandırılabi-
lirler. tiplerden birine yüksek oranda benzerlik gösteren kişilerin o tiple ilgili kişilik özel-
likleri ve davranışları sergileme olasılıkları yüksektir. ikinci olarak; insanların yaşadıkları 
ve çalıştıkları çevreler yine altı çevre modelinden (realistik, araştırmacı, yaratıcı, sosyal, 
girişimci, Düzenli) benzediği modele göre tanımlanabilir. son olarak; kişilerin ve çevrele-
rin eşleştirilmesi sonucunda kişilik tipleri ve çevre modelleriyle ilgili bilgilere dayanılarak 
yordamalar yapılabilir. Bu yordamalar, mesleki tercih, mesleki kararlılık ve başarı, eğitsel 
tercih ve başarı, öz yeterlilik, sosyal davranış ve etkilenmeye karşı duyarlılık konularını 
içerebilir (Holland, 1997).

şekil 1. kişilik tipleri ile birbirleri arasındaki ilişkiler (Holland, Whitney, Cole ve richards Jr., 1969)
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1.1.1. Kuramın Temel İlkeleri
tipolojinin ve çevresel modellerin geliştirilmesinde bazı temel ilkeler benimsenmiş-

tir. Bu ilkeler aşağıda sıralanmıştır (Holland, 1997);
a. meslek seçimi kişiliğin bir ifadesidir.
b. eğer mesleki ilgiler kişiliğin bir ifadesi ise, ilgi envanterleri de kişilik envanterleri 

olarak kabul edilebilirler.
c. mesleki kalıp yargılar güvenilir ve önemli psikolojik ve sosyolojik anlamlara sahip-

tirler.
d. Bir mesleğin üyeleri benzer kişilik özelliklerine ve kişisel gelişim geçmişine sahip-

tirler.
e. Bir meslek grubundaki insanlar benzer kişilik özelliklerine sahip olduğundan, bir-

çok duruma ve probleme yönelik benzer tepkileri verir ve kişiler arası bir çevre oluşturur-
lar.

f. mesleki doyum, kararlılık ve başarı, bireyin kişiliği ile çalıştığı çevrenin bağdaşımı-
na bağlıdır.

1.1.2. Çevresel Modeller
insanların kişilik tiplerine bağlı olarak değerlendirilebildiği gibi, aynı şekilde çevre-

ler de hipotetik olarak belirlenmiş çevresel modellere göre değerlendirilebilirler. Çevresel 
modeller o çevreyi oluşturan çoğunluğun meydana getirdiği ortamla belirlenir. Örneğin 
sosyal bir çevre daha çok sosyal tipteki insanlardan oluşur. Bir çevrede bulunan grubu 
oluşturan insanların ne tür insanlar olduğu bilinirse bu grubun o çevrede oluşturacağı at-
mosfer de kestirilebilir (Holland, 1997).

Bu açıklamalara paralel olarak ve Holland’ın kuramına göre, çevresel modellerin de 
bireylerin gerçekleştirdiği mesleki etkinliklere yönelmelerine bağlı olarak tanımlanabilme-
si söz konusudur. Diğer bir ifade ile çevresel modeller de tıpkı kişilik tipleri gibi raysgD 
harf kodları ile ifade edilebilir ve böylece bireylerle belirli bir çevresel model arasında etki-
leşimin araştırılması mümkün hale gelebilir (spokane ve cruza-guet, 2005).

1.1.3. Holland’ın Modelinde Veriler/Fikirler, Nesneler/İnsanlar Boyutları
Holland’ın altıgen yapısının temelinde var olduğu düşünülen boyutlar, Prediger 

(1981) tarafından tanımlanarak veriler/Fikirler (v/F), nesneler/insanlar (n/i) olarak iki 
boyutlu bir yapı şeklinde (şekil 2) sınıflandırılmıştır. Prediger (1981), Holland’ın altıgen 
modeline veriler-Fikirler (girişimci, Düzenli – araştırmacı, yaratıcı tipler karşıtlığı) ve 
insanlar-nesneler (sosyal – realistik tipler karşıtlığı) boyutlarını eklemiştir.
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Bu yeni eklenen boyutlar kişilik tipleri arasındaki farklılıkları ortaya koymaktadır. 
Örneğin veriler-Fikirler boyutunun veriler bölümünde bulundan Düzenli ve girişimci tip-
ler, Fikirler bölümünde bulunan araştırmacı ve yaratıcı tiplere göre bilgi kayıt, dosyalama 
gibi etkinliklere daha çok ilgi göstermektedirler. ya da sosyallik boyutunda girişimci ve 
sosyal tipler, realistik veya araştırmacı tiplere göre daha çok kişiler arası etkileşimi içeren 
etkinliklere yönelmektedirler (armstrong, Day, mcvay ve rounds, 2008; rounds ve tracey, 
1993).

Bu boyutlara ilişkin açıklamalar ise aşağıda sunulmuştur (Prediger ve swaney, 2004; 
armstrong, Deng ve rounds, 2007; act, 2009).

a. veriler Boyutu: Bu boyut sayılar, nesnel gerçekler, hesaplar, kayıtlar, dosyalar ve iş 
süreçleri ile ilgilidir. Bu boyuttaki görevler kişiler arası olmayan verileri, doğrulama, yay-
ma, düzenleme ve organize etme gibi süreçler ile mal ve hizmet sunumunu içerir. 

b. Fikirler Boyutu: soyutlama, kuramlar, bilgi, içgörü ve birşeyleri yeni yollar (kelime-
ler, karşılaştırmalar, müzik vb.) kullanarak ifade etmeyi içerir.

c. nesneler Boyutu: Bu boyut insanla iletişimi gerektirmeyen bakım, onarım, üretim 
gibi görevleri içerir.

d. insanlar Boyutu: Bu boyutta ikna etme, liderlik, bilgilendirme, güdüleme ve yardım 
etme gibi kişilerarası süreçlere yönelik görevler yer alır.

şekil 2. Holland’ın (1997) modeli ve Prediger’in (1981) boyutları
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2. uluslararası Standart eğitim Sınıflandırması; International Standard
 Classification of education - ISCed
eğitim seviyelerinin ölçülmesi ve bu ölçümlerin kıyaslanmasının doğasına ilişkin bir 

takım sorunlar mevcuttur. Öncelikle bu çok karmaşık bir görev olabilmektedir çünkü son 
derece geniş bir yelpazedeki eğitim sistemlerini aynı başlıklarla bağdaştırma ihtiyacını gi-
dermeye yöneliktir. Öyle ki bu farklılaşma ülkeler arasında olmaktan öte aynı ülkede za-
man içerisinde bile değişim gösterebilmektedir (schröder ve ganzeboom, 2013).

Bu konudaki en yaygın kullanılan sınıflandırmalardan biri unescO (2006) tarafın-
dan geliştirilen uluslararası standart eğitim sınıflandırması (the ınternational standard 
classification of education) “ısceD”dir. ısceD “uluslararası karşılaştırılabilir eğitim ista-
tistiklerinin derlenmesi, analizi ve raporlanmasında bir çerçeve oluşturmak üzere” tasar-
lanmış son derece detaylı ve kapsamlı bir sınıflandırma sistemidir (OecD, 1999). 

ısceD-2013 sınıflamasında 10 genel grupta düzenlenmiş 26 eğitim alanı vardır. ıs-
ceD’de yer alan “genel alan” kavramı bir eğitim veya akreditasyon programını kapsayan 
geniş alan veya branşı ifade eder. Detaylı alanlar ise (sınıflandırmada üçüncü hiyerarşik 
seviye) sadece yükseköğretimde veya mesleki eğitimlerde kullanılır (unescO, 2014).

2. YÖntem
araştırma iki ayrı çalışma grubu üzerinde yürütülmüştür. uzman görüşüne başvuru-

lan birinci çalışma grubunda eğitim alanları ve Holland’ın kuramı konularında çalışmaları 
olan yedi öğretim görevlisi yer almıştır. ısceD genel alanlarının her birinden seçilen 10 
farklı yükseköğretim programından 18-24 yaşları arasında toplam 529 üniversite öğrencisi 
(%54.8’i kadın, %45.2’si erkek) ise ikinci çalışma grubunu oluşturmuştur.

araştırmada verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından oluşturulan veri top-
lama formu ve tracey (2010), tarafından geliştirilip vardarlı (2014) tarafından türkçeye 
uyarlanan Kişisel Küre envanteri–Kısa Form (KKe-KF) kullanılmıştır. uzman görüşü alı-
nırken kullanılmak üzere araştırıcı tarafından standart bir form geliştirilmiştir. görüşüne 
başvurulan uzmanların ısceD 2013 temel eğitim ve öğretim alanlarını en çok temsil eden 
üç raysgD harf kodunu sıralamaları beklenmiştir. Formun içerisinde yönerge ile birlikte 
örnek bir uygulama verilmiş, ayrıca uzmanlara yön göstermesi ve kavram birliği oluştur-
mak açısından Holland kişilik tipleri ile ilgili ayrıntılı bilgi de sunulmuştur.

uzmanlardan alınan görüşler doğrultusunda Kariyer Dünyası Haritası’na ısceD’de 
yer alan 26 temel eğitim alanı, ilgiler ve algılanan yetenekler doğrultusunda yerleştirilmiş 
ve alanların harita üzerinde konumları belirlenmiştir. ikinci çalışma grubuna uygulanan 
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KKe-KF verileri üzerinde çok boyutlu ölçeklendirme (ÇBÖ) yöntemi ile ise lisans prog-
ramların harita üzerinde konumları belirlenmiştir. ÇBÖ gerçekleştirilmeden önce v/F–
n/i (veri/Fikir-nesne/insan) boyutlarının ortalama puanları standardize edilmiş z puan-
larıyla ve eğitim programları arasındaki öklid uzaklıklarından oluşan korelasyon matrisine 
dönüştürülmüştür.

3. BulGulAr
3.1. Birinci çalışma grubuna ilişkin bulgular
Birinci çalışma grubunun verileri kullanılarak ısceD temel alanlarının ilgi puanları 

bir koordinat düzleminde gösterilmeye çalışılmıştır. Bu gösterimi sağlayabilmek için ise 
katılımcıların her bir ısceD alanı için belirttiği üçlü harf kodları v/F – n/i puanlarına 
dönüştürülmüştür.

Birinci çalışma grubunun ÇBÖ bulgularında Kruskal stres formülüne göre hesap-
lanan stres değeri üç boyutlu çözüm için 0,01510 ve iki boyutlu çözüm için ise 0,05808 
olarak bulunmuştur. elde edilen r2  (rsQ) değeri, stres değerine bağlı olarak değişimin üç 
boyutlu çözüm için % 99,9’unun (r2 = ,99890), iki boyutlu çözüm için ise % 98,5’inin (r2 = 
,98471) açıklandığını göstermektedir.

ÇBÖ uygulamasının amacı stress değerini sıfıra düşürmek değildir. Daha çok iyi bir 
çözümle (yeteri kadar düşük bir stress değeri ile) yorumlanabilirlik açısından dengeyi ya-
kalamak amaçlanır (Hout, Papesh ve goldinger, 2015). Bu bakış açısıyla birlikte bu araştır-
mada eğitim alanlarının KDH üzerinde yorumlanması amaçlandığından iki boyutlu bir çö-
züme yönelinmiştir. araştırmadaki çalışma gruplarının verilerinde gözlenen uzaklıklar ile 
farklılıkların dağılımını gösteren serpme grafiği incelendiğinde iki farklı uzaklık değerleri 
arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu ve ikinci çalışma grubu verilerine doğrusal model ile 
uygun çözüm ortaya konulabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Değişkenler arasındaki uzaklıklar (distances) ile farklılıkların (disparities) doğrusal 
bir ilişki içinde olduğunun tespit edilmesinden sonra, incelenen değişkenler arasındaki 
uzaklık ve yakınlıkların iki boyutlu uzayda gösterimi araştırılmış ve bu gösterim şekil 4’de 
sunulmuştur.  

şekil 4 incelendiğinde, nesneler kutbunda ormancılık, tarım, su ürünleri, mühendis-
lik ve matematik gibi insanlarla iletişimin çok gerekli olmadığı, daha çok nesnelerin kulla-
nıldığı eğitim alanlarının bulunduğu görünmektedir. Bu kutbun aksine insanlar kutbunda 
ise eğitim, sosyal hizmet ve davranış bilimleri gibi bilgilendirme, güdüleme ve eğitim gibi 
etkinlikleri içeren eğitim alanları yer almaktadır. işletme ve yönetim ve hukuk gibi he-
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saplar, kayıtlar ve iş süreçleri ile ilgili eğitim alanları ise Prediger’in (1981), açıklamaları 
doğrultusunda veriler kutbunda yer almıştır. Bilgiye dayalı soyut konular, teoriler, kavram-
lar üzerinde çalışmayı içeren biyoloji, fizik bilimleri, bilgi iletişim teknolojileri gibi eğitim 
alanları da beklendik şekilde bu kavramları içeren fikirler kutbunda bulunmaktadır. Özetle 
genel hatları ile eğitim alanlarının v/F – n/i boyutlarında kuramsal açıklamalara (Predi-
ger, 1981; Prediger ve swaney, 2004; armstrong, Deng ve rounds, 2007; act, 2009) uygun 
bölgelerde konumlandığı görülmektedir. 

şekil 4. ISCed eğitim Alanlarının Öklid uzaklık modeline Göre V/F – n/İ düzleminde Gösterilmesi

Holland’ın (1997), raysgD tiplerine ilişkin açıklamalar göz önüne alındığında eğitim 
alanları yine büyük oranda tiplerin açıklamalarına uygun bölgelerde yer aldığı görülmüş-
tür. Örneğin gözleme dayalı, sembolik, sistematik, fiziksel, biyolojik ve kültürel olguların 
araştırılmasına yönelen araştırmacı tip bölgesinde de bu açıklamalara uygun mühendis-
lik, matematik ve veterinerlik alanları konumlanmaktadır. Bulgularda Holland’ın kuramı 
(1997), ile örtüşmeyen bir takım sonuçlara da ulaşılmıştır. Bu araştırma bulgularında da 
görüldüğü gibi 26 ısceD alanının dokuzu bu realistik ve Düzenli tiplerin arasında ko-
numlanmıştır ve aralarındaki mesafe diğer tiplere göre en yüksek mesafedir. Bu kuramsal 
yapıya uygun olmayan yerleşim tracey ve rounds (1995) ve Prediger’in (2000), de belirt-
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tiği Düzenli ve realistik tiplerdeki tutarsızlıktan kaynaklanmış olabileceği gibi reardon ve 
Bertoch’un (2011), eğitsel ve akademik çevrelerin bu iki tip için sınırlı seçenekleri içermesi 
nedeni ile de olabilir.

3.2. İkinci çalışma grubuna ilişkin bulgular
3.2.1. Üniversite Öğrencilerinin İlgi Alanlarının KDH’da Gösterilmesi
ikinci çalışma grubundan elde edilen verilere dayanarak eğitim programlarının ilgi 

puanları ortalamalarına göre v/F – n/i boyutlarındaki yerleri belirlenmiş ve KDH’ndaki 
alanlar ile karşılaştırılmıştır. ikinci çalışma grubunun ilgi alanlarına ilişkin ÇBÖ bulgula-
rında Kruskal stres formülüne göre hesaplanan stres değeri üç boyutlu çözüm için ,01972 
ve iki boyutlu çözüm için ise ,12845 olarak bulunmuştur. elde edilen r2  (rsQ) değeri, 
stres değerine bağlı olarak değişimin üç boyutlu çözüm için % 99,8’inin (r2 = ,99825), 
iki boyutlu çözüm için ise % 89,5’inin (r2 = ,89510) açıklandığını göstermektedir. ikinci 
çalışma grubu ilgi alanı verilerinde de ikinci çalışma grubunda açıklanan gerekçelerle iki 
boyutlu bir gösterim tercih edilmiştir. iki boyutlu gösterimde elde edilen stres değeri zayıf 
uyuma işaret etmektedir (takane, young ve De leeuw, 1977; mead, 1992; Özdamar, 2004; 
Hout, Papesh ve goldinger, 2015). ikinci çalışma grubunun ilgi puanları incelenen değiş-
kenler arasındaki uzaklık ve yakınlıkların iki boyutlu uzayda gösterimi araştırılmış ve bu 
gösterim şekil 5’de sunulmuştur.

şekil 5. İkinci çalışma Grubunda Bulunan eğitim Programlarının İlgilerinin
Öklid uzaklık modeline Göre V/F – n/İ düzleminde Gösterilmesi
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yükseköğretim programlarının v/F – n/i düzleminde konumlanmasında kuramsal 
açıklamalara uygun bulgular dışında bu programların oluşturduğu çevresel modellerin ilgi 
alanlarına uygun olmayan bulgular da belirlenmiştir. tracey ve rounds (1995) ve Predi-
ger’in (2000), belirttiği Holland’ın kuramındaki realistik ve Düzenli tiplerin ortaya koy-
duğu belirsiz yapı bulgularda da görülmektedir. Özellikle psikolojik danışma ve rehberlik 
bilgisayar öğretim teknolojileri eğitimi (BÖte) programlarının Düzenli ve realistik tipler 
bölgelerinde konumlanması Holland’ın (1997), kuramsal açıklamaları ile uyuşmamaktadır. 
Psikolojik danışma ve rehberlik programının sosyal tipe, BÖte programının ise araştırma-
cı tipe yakın olması beklenirken bu bölümler diğer tiplere yakın olarak konumlanmışlardır. 
Bu tutarsızlıklar katılımcıların sınırlı iş tecrübeleri dışında yükseköğretim programı seçi-
minde etki eden faktörlere de bağlı olabilir. Katılımcılar halen bulundukları yükseköğretim 
programını seçerken ilgi alanlarından daha çok yükseköğretim giriş sınavında elde ettikleri 
puanı en üst düzeyde kullanmayı seçmiş olabilirler. ya da programın istihdam olasılıkları 
gibi diğer faktörleri yine ilgi alanlarından daha çok önemsemiş olabilirler. Bu nedenlerle bu 
çalışma grubu bulgularına getirilebilecek kapsayıcı yorumlardan biri mevcut yükseköğre-
tim programı seçiminde bireylerin ilgi alanlarına göre seçimler yapmadıklarıdır.

3.2.2. Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Yeteneklerinin KDH’da Gösterilmesi
ikinci çalışma grubundan elde edilen verilere dayanarak eğitim programlarının algı-

lanan yetenek puanları ortalamalarına göre v/F – n/i boyutlarındaki yerleri belirlenmiş ve 
KDH’ndaki alanlar ile karşılaştırılmıştır. ikinci çalışma grubunun algılanan yetenek puan-
larına uygulanan ÇBÖ bulgularında Kruskal stres formülüne göre hesaplanan stres değeri 
üç boyutlu çözüm için ,01527 ve iki boyutlu çözüm için ise ,16945 olarak bulunmuştur. 
elde edilen r2  (rsQ) değeri, stres değerine bağlı olarak değişimin üç boyutlu çözüm için 
% 99,8’inin (r2 = ,99852), iki boyutlu çözüm için ise % 89,5’inin (r2 = ,83863) açıklandığını 
göstermektedir. ikinci çalışma grubu algılanan yetenek verilerinde de açıklanan gerekçe-
lerle iki boyutlu bir gösterim tercih edilmiştir. iki boyutlu gösterimde elde edilen stres 
değeri zayıf uyuma işaret etmektedir (takane, young ve De leeuw, 1977; mead, 1992; Öz-
damar, 2004; Hout, Papesh ve goldinger, 2015). ikinci çalışma grubunun algılanan yetenek 
puanları ile incelenen değişkenler arasındaki uzaklık ve yakınlıkların iki boyutlu uzayda 
gösterimi araştırılmış ve bu gösterim şekil 6’da sunulmuştur.
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şekil 6. İkinci çalışma Grubunda Bulunan eğitim Programlarının Algılanan Yeteneklerinin
Öklid uzaklık modeline Göre V/F – n/İ düzleminde Gösterilmesi

ikinci çalışma grubundaki eğitim programlarının algılanan yeteneklerine v/F – n/i 
düzleminde konumlanmaları incelendiğinde ilgi alanlarına göre önemli farklılıklar dikkat 
çekmektedir. Örneğin matematik programı ilgi alanları açısından yaratıcı tipe yakın iken 
algılanan yetenek bakımından araştırmacı tipe daha yakın bulunmaktadır. Bu bulgudan 
hareketle matematik programındaki kişilerin yaratıcılık özelliklerini kullanacakları etkin-
liklere yöneldikleri ancak gerçekleştirdikleri etkinliklerin daha çok araştırmacı tip özellik-
lerindeki etkinlikler olduğu görülmektedir. ilgiler ile algılanan yetenekler arasında görülen 
bu farklılaşma yükseköğretimde program seçiminde tek bir etkenin olmadığını, ilgili et-
kenlerin tümünün bir arada değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

SOnuç
Bu araştırma ile yükseköğretime geçişte Holland’ın kuramını (1997) esas alan ölçme 

araçları kullanıldığında profillerin ne anlama geldiğini belirleyebilmeleri için psikolojik da-
nışmanlara yardımcı olabilecek, ısceD-2013 sınıflandırma sistemindeki eğitim ve öğretim 
temel alanlarını içeren bir “Kariyer Dünyası Haritası” oluşturulmuştur. 
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Kariyer Dünyası Haritası’nda eğitim alanlarının ilgi ve algılanan yetenekleri içeren 
özellikleri genel hatları ile Prediger’in (1981) v/F–n/i boyutları ve Holland’ın raysgD 
tipolojisine (1997) ilişkin açıklamaları ile uyumlu bölgelerde konumlandığı görülmüştür. 
ancak özellikle Düzenli ve realistik tip bölgelerinde bu açıklamalara uygun olmayan bazı 
konumlanmalar görülmüş, bu durumun raysgD ve ısceD eğitim öğretim temel alanla-
rının genel yapısından kaynaklanmış olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. gerçek durumun 
ideal durumu ne ölçüde yansıttığının incelendiği ikinci çalışma grubunun verilerinde ise 
hem ilgiler hem de algılanan yetenekler açısından iki boyutlu gösterimde elde edilen bul-
gular zayıf bir uyum ve bazı kuramsal açıklamalara uygun olmayan konumlanmalar belir-
lenmiştir. Bu bulgulardan yükseköğretim programı seçiminde ilgi ve yeteneklere uygun 
seçimler yapılmadığı, şu anki çevresel modellerin de bu nedenle kuramsal açıklamalarla 
sınırlı ölçüde eşleştiği sonucuna ulaşılmıştır.
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türkİYe’de düZGün İş AçIklArI çerçeVeSİnden
düZGün İş GÖSterGelerİne BAkIş

Yrd.doç.dr. Volkan IşIk*

ÖZet
Çalışma koşullarının çalışanlar yararına düzeltilmesi ve genişletilmesi, sosyal politika tarihinde bir yüz-

yıldan uzun süren bir mücadele ve gelişmenin sonucudur. günümüzde de sosyal politikanın bu mücadelesi 
devam etmekte, çalışma hayatına ilişkin yeni problemlere karşı yeni önlemler geliştirilmekte ve sosyal politika-
nın kapsamı genişlemektedir. Bugün küresel gelişmelere ve yeni ekonomi anlayışına bağlı olarak; özellikle geliş-
mekte olan ülkeler başta olmak üzere hemen hemen bütün ülkelerde; yaygın işsizlik, sosyal korumanın kapsamı 
dışındakilerin artması, güvencesiz işlerin yaygınlığı, çalışma sürelerinin uzaması yanında çalışma şartlarının 
kötüleşmesi, yaygın kayıt dışı istihdam, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, işlerin süreklilik özelliğinin kaybolması, 
sendikaların tasfiye edilmesi, çalışanların artan gelirden hakça pay alamamaları ve sonuç olarak giderek artan 
ve yaygınlaşan yoksulluk gibi problemler tartışılmaktadır.

Bu sorunlar neticesinde çalışma koşullarının insanileştirilmesi amacıyla, 1999 yılında toplanan 87. ulus-
lararası Çalışma Konferansında sunulan raporda; çalışanların güvenlik, onur, eşitlik ve özgürlük temelinde uy-
gun ve üretken bir iş elde edebilmeleri için desteklenmesi gerektiği fikrinden hareketle, “Decent Work” kavramı 
uluslararası gündemi meşgul etmeye başlamıştır. Düzgün işlerin standartlarını ve göstergelerini belirleyen bu 
kavram incelendiğinde ise; türkiye’de kayıt dışı çalışmanın yaygınlığı, çocuk işçiliği, işsizlik oranlarının ve işgü-
cü piyasasında cinsiyet ayrımcılığının yüksekliği gibi pek çok faktör düzgün iş açığı olarak değerlendirilebilir.

Bu çalışmada uluslararası Çalışma Örgütü (ılO)’nün düzgün iş göstergeleri ortaya konularak, türki-
ye’nin işgücü piyasası sorunları özelinde düzgün iş açıkları değerlendirilecektir. 

anahtar Kelimeler: Düzgün iş, Düzgün iş açıkları, Kayıtdışı istihdam, sosyal Diyalog

Gİrİş
Kuruluş yılı 1919’dan bu yana dünyanın her yerinde çalışma hayatına ilişkin standart-

ları geliştirmeyi temel felsefe edinen ılO’nun 21. yüzyıla girerken kendisine seçmiş olduğu 
yeni hedef “herkes için düzgün iş” olmuştur. Düzgün işin, kadın, erkek, yaşlı, genç, evde 
ya da dışarıda çalışan, kayıtlı veya kayıtsız, örgütlü ya da örgütsüz ayrımı yapmadan tüm 
çalışanlar için geçerli olduğu ve çalışmaya ilişkin hakların geliştirilmesinin sınırı olmaması 
gerekliliğinden ortaya çıkan bir kavram olduğu belirtilmiştir.

Kavram; cinsiyet ayrımcılığının olmadığı ve gelir adaletinin sağlandığı bir çalışma 
hakkını, geniş kapsamlı bir sosyal koruma ve sosyal güvenliği, herkes için geçerli temel hak 
ve özgürlükleri ve sosyal diyaloğun benimsendiği, sendikalar yoluyla veya diğer araçlarla 
bireylerin kendini ifade etme haklarına göndermede bulunan bir kavramsal çerçeveyi içer-
mektedir.

*) aksaray Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
 volkani83@gmail.com
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ılO; bu kavramsal çerçeveden hareketle düzgün işlerin 4 temel göstergesini belirt-
miştir. istihdam boyutu, sosyal koruma ve sosyal güvenlik boyutu, sosyal diyalog boyutu 
ve işçilerin temel hakları boyutu olmak üzere sıralanabilecek bu göstergeler; bir ülkedeki 
işlerin düzgün iş kriterlerini sağlayıp sağlamadığının ölçülebilmesine imkan vermesi bakı-
mından önem arz etmektedir.

Düzgün iş göstergeleri çerçevesinde türkiye’deki çalışma hayatı incelendiğinde ise 
pek çok açık gözlenmektedir. Bu açıklar içerisinde; başta genç işsizliği olmak üzere işsiz-
liğin yüksek, işgücüne katılım oranının düşük olması, çalışma yaşamında cam tavan ve 
genel olarak cinsiyet ayrımcılığı uygulamalarının yaygınlığı, ılO ve pek çok uluslararası 
sözleşmede yasaklanmış olmasına rağmen çocuk işçiliğine ve hatta çocuk işçiliğinin en 
kötü biçimlerine rastlanılması, sosyal diyalog mekanizmalarının özellikle ikili düzeyde iş-
yerlerinde etkin işlememesi ve işgücü piyasasının ayrımcılık temelinde şekillenmesi ilk ba-
kışta sayılabilecek hususların başında gelmektedir.

1. düZGün İş kAVrAmI Ve kAPSAmI
Decent work kavramı, ilk kez ılO’nun (uluslararası Çalışma Örgütü) 1999 yılında 

87. uluslararası Çalışma Konferansında sunulan raporuyla gündeme gelmiştir. ılO’nun 
hazırladığı bu raporda, küresel değişim sürecinde ılO’ya üye tüm ülkelerde çalışan kadın 
ve erkekler için güvenlik, eşitlik ve özgürlük çerçevesinde düzgün işin sağlanması hedef 
olarak belirlenmiştir.

türkçe’ye yaygın kullanımla ‘Düzgün iş’ olarak çevrilen kavram ilk kez, işveren Der-
gisi’nin şubat 2003 sayısında uluslararası işverenler teşkilatının (ıOe)’nin “Düzgün iş 
Hakkındaki görüşü” ekinde ve ılO’nun türkiye Haber Bülteni’nde (2005) türk çalışma 
hayatına girmiştir (Palaz, 2005:480). türk literatüründe düzgün iş olarak ifade edilen kav-
ramı; yine literatürde farklı kullanımlarla; insan onuruna yakışır iş, saygın iş veya uygun iş 
olarak da görmek mümkündür.

Düzgün iş; insan onuruna yakışır çalışma koşullarında, iş sağlığı ve güvenliği koşul-
larına uygun, sosyal güvenlik imkânları ve sendika aracılığıyla temsil edilebilme olanakla-
rına sahip, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin olmadığı, yapılan iş karşılığında hak edilen 
ücretin alınabildiği, kısaca çalışmaya ilişkin temel hak ve ilkelerin üç taraflı uzlaşma ile 
hükümet, işçi ve işveren arasında gerçekleştirildiği iştir (Palaz, 2005:480).

Kavram; insanların çalışma ve istihdam haklarına, iş sağlığı ve sosyal güvenlik koşul-
larına ve imkanlarına ve sendikalar yoluyla veya diğer araçlarla kendini ifade etme hakları-
na göndermede bulunan bir kavramsal çerçeveyi içermektedir.
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ılO’ya göre, düzgün iş, çalışma hayatında temel haklara, istihdama, sosyal diyaloğa 
ve sosyal korumaya ilişkin haklar üzerine odaklanmaktadır. ılO, düzgün işi sadece çalışma 
yaşamının iyileştirilmesine bir katkı olarak değil, aynı zamanda bir insan hakkı olarak gör-
mektedir (anker,v.d., 2003:147). Buradan hareketle düzgün iş kavramının temel hedefleri; 
kişilere daha adil bir gelir yapısı ve daha adil bir sosyal güvenlik sistemi sağlamaktır.

Düzgün iş, insanların çalışma yaşamlarındaki özlemlerini özetlemektedir. verimlilik 
ve adil bir geliri, iş ortamının güvenliği ve ailelere yönelik sosyal korumayı, kişisel gelişim 
ve sosyal entegrasyon için daha iyi imkanları, insanların endişelerini ifade etme özgürlü-
ğünü, onları etkileyen kararları organize etme ve bunlara katılma fırsatlarını; bir diğer ifa-
deyle sosyal diyaloğu ve tüm kadınlar ve erkekler için eşit muamele ve fırsat eşitliğini içerir.

istihdam artışı ve düzgün iş; adil bir küreselleşme ve yoksulluğun azaltılması için kilit 
unsurlardır. ılO; istihdam artışı için iş yaratma, çalışma yaşamındaki temel haklar, sosyal 
koruma ve sosyal diyalog konularına odaklanan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini çaprazlama 
hedef olarak belirlediği bir gündem oluşturmuştur.

ılO’nun yeni hedefi veya gündemi olan herkese düzgün iş sağlanması ve bu konu-
da ülkelerin üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerekliliği; 1999’daki uluslararası 
Çalışma Konferansında gündeme geldikten sonra bu konuda yapılan pek çok çalışmanın 
ardından, bu işlerin sağlanması için temel prensiplerin neler olacağı belirlenmiştir. ulusla-
rarası politika yapıcılar arasında, özellikle 2008 küresel finansal ve ekonomik krizinin ar-
dından, kalıcı ve kapsamlı ekonomik büyümenin sağlanması için kaliteli işlerin arttırılması 
bunu yaparken de çalışanların haklarının korunması ve geniş kapsamlı sosyal korumanın 
sağlanması için aciliyet artmıştır. Buna göre ülkeler için düzgün işlerin sağlanmasında dört 
temel hedef ortaya konulmuştur (tisK:2003).

• Uygun istihdam ve gelir elde etmeleri için, kadın ve erkeklere daha fazla fırsat yaratma,
• Temel hak ve prensiplerin ve standartların işyerlerinde hayata geçirilmesi,
• Sosyal korumanın kapsamını ve etkinliğinin herkes için artırılması,
• Sosyal diyaloğun ve üçlü katılımcılığın güçlendirilmesi.
Burada belirtilen temel hedefler düzgün işin temel standartlarını ortaya koymakla 

birlikte her ülke için çalışma hayatında düzgün işin sağlanması, o ülkenin ekonomik, sos-
yal ve kültürel özelliklerine de bağlıdır. Bu yüzden, uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş 
temel hak ve ilkeler çerçevesinde kalarak, her ülkenin kendi ekonomik ve sosyo-kültürel 
gerçekleri doğrultusunda, düzgün işler yaratılması hedeflenmelidir.



131

BİLDİRİ KİTABI

2. düZGün İş GÖSterGelerİ Ve türkİYe’dekİ AçIklAr
Düzgün iş ölçülebilen bir standartın ifadesidir. Düzgün işin ölçülebilmesinde ise; dört 

temel gösterge kullanımaktadır. Bunlar; istihdam boyutu, sosyal koruma ve sosyal güvenlik 
boyutu, sosyal diyalog boyutu ve işçilerin temel hakları boyutudur (ılO(a), 1999).

Düzgün işin dört temel göstergesinden birinin veya bir kaçının eksik olması halin-
de “düzgün iş açığı” denilen durum ortaya çıkmaktadır (ışığıçok, 2005:23). insana, insan 
onuruna yaraşmayan işleri ifade etmek için kullanılan düzgün iş açığı kavramı, ekonomik 
gelişmenin kendiliğinden sosyal gelişmeyle sonuçlanması önündeki temel engellerdendir 
(Kapar,2007:4).

Düzgün iş göstergeleri kapsamında türkiye’deki çalışma hayatı incelendiğinde açıklar 
dikkat çekmektedir. ancak bu açıklar sadece gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelere özgü 
değildir. günümüzde gelişmiş ülkelerde de önemli düzgün iş açıkları gözlemlenebilmekte-
dir.

türkiye’deki düzgün iş açıkları içerisinde; istihdam ve işgücüne katılım oranının dü-
şük olması, başta genç işsizliği olmak üzere genel işsizlik oranlarının yüksekliği, gençlerde 
yaygın olarak gözlemlenen; ne istihdam ne eğitimde olma durumu, ılO ve pek çok ulus-
lararası sözleşmede yasaklanmış olmasına rağmen çocuk işçiliğine rastlanması ve işgücü 
piyasasının ayrımcılık temelinde şekillenmesi ilk bakışta sayılabilecek hususların başında 
gelmektedir. Diğer yandan enformel sektörün büyüklüğü ve yaygın kayıt dışı çalışmanın 
sebep olduğu sosyal güvence yoksunluğu, kadroya alınma sürecine kadar taşeron işçilerin 
yaşadığı problemler, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenemez artışı, çalışan yoksullu-
ğu, sosyal diyaloğun özellikle işyeri düzeyinde etkin işleyememesi gibi faktörler türkiye’de 
işlerin “düzgün olmayan/insana yakışmayan” göstergeleridir.

2.1. İstihdam Boyutu
Düzgün işin ilk temel unsuru istihdam olarak kabul edilmektedir. Üretim faktöle-

rinden emeğin gelir elde etmek amacıyla çalışması/çalıştırılması olarak tanımlanabilecek 
istihdam boyutuyla kastedilen; çalışmak isteyen herkesin iş sahibi olmasından çok daha 
geniş bir boyutu ifade etmektedir. istihdam boyutu; istihdam artışı için yeni işler yaratmak, 
yaratılan bu işlerde kadınlara da erkekler kadar eşit fırsatlar sağlamak, eşit değerde işe eşit 
ücret prensibini korumak, gelir dağılımı eşitliğini bir diğer ifadeyle gelir adaletini sağlamak 
ve dolayısıyla çalışan yoksulluğu önlemek gibi unsurların birleşiminden oluşmaktadır.

istihdam boyutunun çok bileşenli yapısı nedeniyle sadece istihdam oranlarına iliş-
kin istatistiklerle istihdama ilişkin sorunlar kolayca özetlenemez. Bugün Dünya nüfusunun 
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neredeyse yarısı halen günde yaklaşık 2 us dolar karşılığı çalışmaktadır. Dolayısıyla bir iş 
sahibi olmak yoksulluktan kurtulmaya yetmemektedir.

Bununla birlikte işsizlik sorunu da artık küresel bir nitelik arz etmektedir. ılO, 2017 
yılında küresel işsizlikte 3,4 milyon artış beklemektedir. (ılO(b), 2017:1). ılO’nun 2017 yılı 
Ocak ayında yayınladığı “Dünya’da istihdam ve toplumsal Durum” raporuna göre; küresel 
işsizlik oranının 2017 yılında yüzde 5,8’e çıkması beklenmektedir ve bu da işsiz insan sayı-
sında 3,4 milyonu bulan bir artış anlamına gelmektedir.

raporda; 2017 yılında işsiz sayısının küresel ölçekte 201 milyonun üzerinde olacağı 
vurgulanmakta; ayrıca, işgücündeki artışın, yaratılan iş sayısının önünde gittiğinden 2018 
yılında buna 2,7 milyon işsizin daha eklenmesinin beklendiği belirtilmektedir. (ılO(b), 
2017:2).

ılO tahminlerine göre global işsizlik 2018 yılında 203 milyon kişiyi geçecektir (ılO(b), 
2017:6). ancak bu sadece buzdağının görünen yüzüdür. Çünkü daha pek çok kişi geçici iş-
lerde iş güvencesinden yoksun çalışmakta ya da düşük üretkenlikle bir diğer ifadeyle eksik 
istihdam biçiminde çalışarak üretkenliğini tam olarak ortaya koyamamaktadır. 

tablo. Güvencesiz istihdam ve çalışan yoksulluğu eğilim ve tahminleri, 2016-18*

Güvencesiz İstihdam Oranı

2016 2017 2018

Dünya 42.9 42.8 42.7

gelişmiş Ülkeler 10.1 10.1 10.0

yükselen ekonomiler 46.8 46.5 46.2

gelişmekte Olan Ülkeler 79.8 78.7 78.5

çalışan Yoksulluk Oranı

Dünya 29.4 28.7 28.1

gelişmiş Ülkeler -- -- --

yükselen ekonomiler 25.0 24.3 23.7

gelişmekte Olan Ülkeler 69.0 67.9 66.7

kaynak: IlO ekonometrik model trendleri, kasım 2016.

*)  2017 ve 2018 için verilen rakamlar tahminlerdir. Çalışan yoksulluğu oranı, istihdam kapsamında olup aşırı ya da orta düzey 
yoksulluk içinde olanların toplam içindeki payı şeklinde tanımlanmaktadır. Daha somut olarak bu kesim, kişi başına gelir 
ya da tüketimi günlük 3,10 doların altında olanlardır.
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ılO; bir yandan küresel ekonomik ve sosyal krizin yol açtığı tahribatı giderme, diğer 
yandan da her yıl işgücü piyasasına yeni katılan on milyonlarca insan için kaliteli işler sağ-
lama gibi ikili bir görevle karşı karşıyadır. ekonomik büyüme, gerek düzey, gerek kapsama 
açısından yetersiz kalmaya ve düş kırıklığı yaratmaya devam etmektedir. Bu da küresel 
ekonomi ve bu ekonominin kaliteli işler bir yana yeterince iş yaratma kapasitesi konusunda 
kaygı verici bir tablo ortaya koymaktadır.

rapor, güvencesiz istihdam biçimlerinin –örneğin ücretsiz aile işçileri ve kendi hesa-
bına çalışanlar–  toplam istihdam içindeki payının 2017 yüzde 42’nin üzerinde kalacağını 
ve bunun da tüm dünyada 1,4 milyar insana karşılık geleceğini göstermektedir. 

yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, yükselen ekonomilerde/ülkelerde her iki ça-
lışandan neredeyse biri güvencesiz istihdam biçimlerinde çalışmaktadır ve bu oran geliş-
mekte olan ülkeler söz konusu olduğunda her beş çalışandan dördü düzeyine yükselmek-
tedir.

raporda vurgulanan bir başka ana eğilim de çalışan yoksulluğunda gerilemenin ya-
vaşlamasıdır; bu durum Birleşmiş milletler sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer 
alan yoksulluğa son verilmesi hedefine ulaşma umutlarını tehlikeye düşürmektedir. Daha-
sı, günde 3,10 dolardan daha az kazanan çalışanların sayısının gelişmekte olan ülkelerde 
önümüzdeki iki yıl içinde 5 milyonu aşkın artış göstermesi beklenmektedir.  rapor, aynı 
zamanda, küresel belirsizlik ortamının ve düzgün işler bulunamayışının, diğer etkenlerin 
yanı sıra dünyanın birçok bölgesinde toplumsal huzursuzlukları ve göçü tetikleyen olgular 
olduğu uyarısında bulunmaktadır (ılO(b),2017:5). 

Bununla birlite çalışma yaşamında cinsiyet temelli ayrımcılık halen önemli bir sorun 
olma özelliğini korumaktadır. Kadınların iş yaşamına girişte ve/veya iş yaşamı içerisinde 
kariyer fırsatlarında üzerlerine konulan cam tavanlar halen kırılabilmiş değildir.

istihdam boyutu açısından önemli bir düzgün iş açığı olarak değerlendirilebilecek 
toplumsal cinsiyet açıkları; çalışma yaşamının karşı karşıya olduğu en dayatıcı sorunlardan 
biri durumundadır. global düzeyde kadınların işgücü piyasasına katılma durumları, erkek-
lere göre önemli ölçüde daha düşüktür.

ılO’nun 2017 yılında yayınladığı “Dünyada istihdama ve toplumsal Duruma Bakış 
(WesO): Kadınlarla ilgili eğilimler 2017” raporunun da gösterdiği gibi; işgücü piyasasına 
erişimlerinde kadınlara yardım her şeye rağmen atılacak önemli bir ilk adımdır. 2017 yı-
lında; kadınlarda işgücüne katılım oranı küresel ölçekte yüzde 49’un biraz üzerindedir, bu 
oran erkeklerin işgücüne katılım oranından 27 puan düşüktür (ılO(c),2017:1).

Bütün dünyada kadınların yüzde 58’i ücretli işlerde çalışmak isterken yarısının iş-
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gücü dışında olması, katılım imkân ve özgürlüklerini sınırlayan ciddi sorunlar olduğunun 
göstergesidir. Dolayısıyla istihdam politikaları belirlenirken; kadınların işgücü piyasasına 
dâhil olmaları önündeki kısıtlamaların (ayrımcılık, eğitim düzeyi, ücretsiz bakım işleri, 
iş-aile dengeleri ve medeni durum) giderilmesi ve istihdamda olanlar açısından ise çalışma 
yaşamındaki engellerin kaldırılması birlikte ele alınmalıdır.

Çalışma yaşamında cinsiyet temelli ayrımcılık uygulamaları düzgün işler bakımından 
çift yönlü bir açık yaratmaktadır. Bir yandan çalışanların temel hakları kısıtlanmakta diğer 
yandan da istihdam boyutu noktasında açık verilmektedir.

türkiye’de istihdam ve işgücüne katılma oranları hem genel olarak bakıldığında, hem 
de cinsiyet temelli değerlendirildiğinde, istihdam boyutu açısından önemli düzgün iş açık-
ları gözlemlenmektedir.

tÜiK verilerine göre türkiye’de iKO geçen yıllar boyunca sürekli bir düşme eğilimi 
göstermiştir. 1960’lı yıllarda %80’lerde iken 2000’li yıllara girerken % 50’lere inmiştir. 2016 
yılı sonunda %51,3 olarak gerçekleşen iKO, 2017 ağuston ayı itibariyle %53,7 olarak sey-
retmektedir. aynı dönem için; isveç’te işgücüne katılma oranı yüzde 71,9; almanya’da yüz-
de 60,4; Fransa’da yüzde 56,5; Hollanda’da yüzde 64,4. OecD ortalaması ise yüzde 62,1’dir.

türkiye’ de kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamı son 10 yılda hızla artış 
göstermiştir. ılOstat’ tan elde edilen verilere göre; 79 ülke içinde türkiye 2007 - 2015 
yılları arasında kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 31,4’e yükselmesiyle en fazla 
arttığı yedinci ülke olmuştur. Kadınların işgücüne katılım oranı ise 2007’de yüzde 23’den 
2015’de yüzde 31,4 seviyesin çıkmıştır. ağustos 2017 verilerine göre ise; %34,3’dür. söz ko-
nusu oran yıllar içerisinde yükselme eğiliminde olmakla birlikte halen avrupa Birliği orta-
lamasının (yüzde 57,6) oldukça altındadır. ayrıca işgücüne katılma oranının ağustos 2017 
itibariyle erkeklerde %73,5 olduğu düşünüldüğünde cinsiyet temelli ayrımcılık konusunda 
halen önümüzde önemli mesafeler olduğu görülmektedir.

Kadın işgücüne katılımdaki kademeli artışa karşılık orta ve üst düzey kadın yönetici 
sayısının yeterince artmadığı, hatta oransal olarak düştüğü görülmektedir. toplam istih-
dam içinde 2007 yılında kadınların yüzde 18’i orta veya üst düzet yönetici iken, 2015 yı-
lında söz konusu oranın yüzde 14’e kadar gerilediği görülmektedir (Karadeniz ve yılmaz; 
2017:4). 

Bu dönemde özellikle işKur tarafından uygulanan işbaşı eğitim ve toplum yararına 
çalışma programları gibi aktif işgücü piyasası politikalarının kadınlara dönük sosyal sigor-
ta prim indirimleri ile doğum borçlanması gibi uygulamalar kadın istihdamındaki artışı 
olumlu etkilemiştir.
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2.2.  Sosyal koruma ve Sosyal Güvenlik Boyutu
genel olarak sosyal güvenlik, “herkesin hastalık, analık, işsizlik, yaşlılık ve ölüm gibi 

insan iradesi dışında meydana gelen risklere karşı güven içerisinde olması gereğinin yanı 
sıra; beslenme ve barınma gibi her türlü ihtiyacının karşılanmasıdır” (ayhan,2012:43).

sosyal güvenlik; çalışanları insan onuruna yaraşır, asgari bir hayat standardına ka-
vuşturulmasından dolayı düzgün iş kavramının en temel ilgi alanlarından birisidir (Palaz, 
2005:485-486). sosyal koruma ve sosyal güvenlik kavramları çoğu zaman birbirlerinin ye-
rine geçecek şekilde kullanılmaktadır. teoride sosyal koruma; sosyal güvenliğin bir amacı 
olarak ifade edilmektedir. Öte yandan sosyal koruma, genel bir sistemi nitelendirirken, 
sosyal güvenlik bu genel sistemin bir alt unsuru olarak görülmektedir. ılO, sosyal koruma-
yı düşük yaşam standartlarına karşı koruma sağlamak amacıyla kamu ya da toplu düzenle-
meler yoluyla bireyler ve hanehalklarına yardımların sağlanması olarak değerlendirmekte-
dir (Kapar, 2005:3).

ılO’nun “Dünya sosyal Koruma raporu (2017-2019)”’na göre, dünya nüfusunun yal-
nızca yüzde 45’i en az bir alanda sosyal korumaya sahipken, dünya nüfusunun yüzde 55’ini 
oluşturan 4 milyar insan ise bu haktan yoksundur (ılO(d), 2017:7). Bu durum sosyal koru-
manın küresel bir mesele olduğunu göstermektedir.

ılO raporunda ayrıca; dünya nüfusunun sadece yüzde 29’unun kapsamlı bir sosyal 
güvenliğe erişebildiği de ortaya koymaktadır. (ılO(d), 2017:1). Dolayısıyla dünya nüfusu-
nun yüzde 71’i, yani 5.2 milyar insanın, hâlâ sosyal güvenliğe erişemediği ya da kısmen 
erişebildiği söylenebilir.

sosyal korumanın eksikliği, insanları hayatları boyunca karşılaşabilecekleri hastalık, 
yoksulluk, eşitsizlik ve sosyal dışlanma durumlarında korumasız bırakmaktadır. Dünya 
genelinde 4 milyar insanın bu insan hakkından mahrum bırakılması; ekonomik ve sosyal 
gelişmenin ve dolayısıyla düzgün işlerin yaratılmasının önünde önemli bir engel olarak 
durmaktadır.

sosyal korumanın kapsamının genişletilmesindeki en önemli engellerden biri kayıt-
dışı sektör ve kayıtdışı istihdamdır. resmi kayıtlarda görünmeyen bu nedenle devletin gö-
remediği ve koruyamadığı yasadışı çalışma ve çalıştırma biçimi olarak kayıtdışı istihdamın 
yaygınlığı sosyal korumanın kapsamını kısıtlayan en önemli engellerdendir.

Düzgün iş sahibi olmanın önemli kriterlerinden biri; sosyal güvenlik hakkına sahip 
olmaktır. Kayıt dışı istihdamda ise; sosyal güvenlik sistemi dışında ve çalışma hayatını dü-
zenleyen kurallara uyulmaksızın işgücü istihdam edilmekte bir diğer ifadeyle; resmi kayıt-
larda görünmeyen bu nedenle devletin herhangi bir sosyal koruma kapsamına alamadığı 
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yasadışı çalışma ve çalıştırma biçimi ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla kayıtdışı istihdam edilen kişiler sosyal koruma şemsiyesinin dışında kal-

makta; bu kişiler çalışmakla birlikte sgK’ya kayıtlı olmadıkları için sağlık hizmeti alama-
makta, emeklilik hakkı elde edememektedir. aldıkları ücret ne olursa olsun, bu durumdaki 
kişilerin “düzgün bir işe” sahip olduklarını söylemek mümkün değildir.

Kayıtdışı istihdamla mücadele için önerilen başlıca 3 politikadan söz edilmektedir. 
Bunlar (eurofound, 2013:16);

• denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve yaptırımların caydırıcılık etkisinin artırıl-
ması,

• kayıtlı etkinlikleri teşvik etmek,
• kayıtdışına karşı, kurumsal ve toplumsal uzlaşıyı oluşturmak ve güçlendirmek.
Kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdamla mücadele için geliştirilen politikalar ile ül-

kelerin benimsediği refah rejimleri arasında bir ilişki kurulabilir. Bu ilişki, refah rejimlerine 
göre değişen kayıtdışına bakış açılarından kaynaklanmaktadır. Örneğin neo-liberal bakış 
açısına göre; kayıtdışı ekonomi doğrudan yüksek vergilerle ilişkilidir. Bu nedenle kayıtdı-
şı ile mücadele için; serbest piyasada aşırı düzenleme ve devlet müdahalesi ile mücadele 
edilmekte ve böylece çözüm olarak vergi indirimleri, yönetmeliklerin düzenlenmesi ve az 
miktarda devlet müdahalesine ihtiyaç duymaktadır. Buna karşın sosyal demokrat refah re-
jimlerine göre ise; kayıtdışı, yetersiz düzenlemelerin bir ürünüdür. Çözüm ise; ekonomiye 
müdahale ve yüksek düzeyde sosyal koruma gerektirir (eurofound, 2013:22).

ılO’nun sosyal korumaya ilişkin raporunda yer alan dikkat çekici bulgular arasında 
ayrıca; Dünya genelindeki çocukların sadece yüzde 35’inin etkili şekilde sosyal koruma-
ya erişebildiği, ülkelerin, gayri safi yurtiçi hasılalarının sadece yüzde 1,1’ini 0-14 yaş ço-
cukların ve ailelerinin yararı için harcandığı, yeni doğum yapmış annelerin sadece yüzde 
41,1’inin doğum yardımı alabildiği, işsizlerin sadece yüzde 21,8’inin işsizlik yardımı alabil-
diği ve 152 milyon işsizin bu haktan yararlanamadığı, engellilerin sadece yüzde 27,8’inin 
engelli yardımından faydalanabildiği, emekli aylıkları ve emeklilere yapılan diğer yardımlar 
için ülkelerin, gayri safi yurt içi hasılalarının sadece ortalama yüzde 6,9’unu harcadığı be-
lirtilmektedir (ılO(d), 2017:1).

Küresel ölçekte günümüzün en önemli sorunlarının başında ılO raporunda da be-
lirtildiği üzere; yetersiz sosyal koruma harcamaları gelmektedir. sosyal korumanın; ge-
nel olarak yaşlılara, işsizlere, engellilere, toplumda yer alan dezavantajlı gruplara yapılan 
harcamaları ifade ettiği düşnüldüğünde; sosyal devlet anlayışının gereklerinden biri olan 
sosyal koruma mekanizmasının; sadece yaşamın sürdürülmesi için değil, aynı zamanda 
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sosyal katılımın sağlanması, bireylerdeki toplumsal aidiyet duygusunu tetiklemesi ve belki 
de hepsinden önemlisi insan onurunun korunması için oldukça gerekli olduğu söylenebilir.

insana yakışır işin göstergelerinden olan sosyal koruma; kamu sosyal güvenlik har-
camaları ve sosyal hizmetlerden yararlananlar açısından değerlendirildiğinde; türkiye’nin 
sosyal güvenlik harcamaları noktasında OecD ülkeleri içerisinde en kötü durumdaki ülke-
ler kategorisinde olduğu görülmektedir. son yıllarda denetimlerin sıklaşmasıyla bir nebze 
iyileşme görülse de halen çalışanların sgK’ya bildirilmemesi, gün sayılarının eksik bildiril-
mesi ya da prime esas kazancın eksik bildirilmesi şeklindeki kayıt dışı istihdamın yaygınlı-
ğı, genç yaşta emeklilik hakkının tanınmasının neden olduğu aktif-pasif dengesinin bozul-
ması, prim tahsilinde ve fon değerlendirmesinde yetersizlikler türkiye’de sosyal güvenlik 
sisteminin temel sorun alanlarını teşkil etmektedir.

Bunun yanında sosyal hizmetlerden yararlananlar bakımından bir değerlendirme ya-
pıldığında ise; türkiye’de aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde yürütülen; aile 
ve toplum hizmetleri, engelli ve yaşlı bakım hizmetleri ve diğer sosyal hizmetlerle birlikte 
OecD ülkeleri içerisinde önemli bir iyileşme göze çarpmaktadır.

türkiye’deki önemli düzgün iş açıklarından bir diğeri ise kayıtdışı istihdamdır. tür-
kiye’de kayıt dışı istihdamın en yoğun görüldüğü sektörler ve işletmeler; tarım sektörü, 
turizm sektörü, inşaat sektörü, küçük çaplı işletmeler ve geçici mevsimlik işlerdir. ilgili 
sektörler; istihdamın kantitatif olarak etkili ama işgücü kalitesi bakımından eğitimsiz ve az 
kalifiye iş gücünün çalıştığı, kayıtdışı oranının yüksek olduğu, dolayısıyla sosyal korumanın 
etkin gerçekleşemediği, çalışma saatlerinin yüksek, ücretlerin düşük olduğu, dolayısıyla 
çalışma haklarının tam karşılanamadığı, sendikalaşma oranının ve toplu iş sözleşmesi kap-
sama oranının oldukça düşük olmasından ötürü sosyal diyaloğun da etkili gerçekleşemedi-
ği bir yapıya sahiptir. 

2008 yılından itibaren türkiye’de kayıtdışı istihdamda önemli bir azalma eğilimi ol-
masına karşın halen %35 seviyesindedir. son açıklanan tÜiK verilerine göre; ağustos 2017 
döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artarak %35,1 olarak gerçekleşmiştir.

2.3.  Sosyal diyalog Boyutu
ılO tanımına göre sosyal diyalog; hükümet, işçi ve işveren taraflarının temsilcileri 

arasında, ortak ekonomik ve sosyal politikaların belirlenmesine yönelik gereçekleşen; her 
türlü müzakere, görüşme ve bilgi değişim sürecidir. Bir diğer ifadeyle; demokratik siya-
sal rejimi benimsemiş ülkelerde sosyal taraf olarak nitelendirilen işçi ve işveren üst örgüt 
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temsilcilerinin toplumda yer alan diğer organize çıkar grubu temsilcileri ile birlikte temel 
ekonomik ve sosyal politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına katılmalarıdır.

sosyal diyalog; demokrasinin içinden doğan bir anlayışı ifade etmekle birlikte de-
mokrasinin gelişmesinde de büyük rol oynamaktadır. Bir ülkede gerek ekonomik, gerekse 
sosyal politikaların; endüstri ilişkilerinin temel aktörleri olan devlet, işçi ve işveren taraf-
larının ne ölçüde katılımıyla belirlendiği, sosyal diyalog süreçlerinin etkinliğine bağlıdır. 

sosyal diyalog; Batı avrupa’nın gelişme ve demokratikleşme sürecinde ortaya çıkmış 
ve önem kazanmış, ılO’nun, işçi ve işveren arasında toplu düzeyde ilişkilere ve bu ilişkiler 
sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümünde sıkça başvurdu-
ğu bir mekanizmadır (Palaz, 2005:492-493).

Düzgün iş açısından sosyal diyaloğun anlamı, sahip olunan ya da yaratılacak işle il-
gili her türlü kararın tarafların katılımı ile alınıp alınmamasında kendisini göstermektedir. 
ılO, üye ülkeleri kabul ettiği sözleşme ve tavsiye kararları marifetiyle sosyal diyalog yolu ile 
düzgün işler yaratmaya ya da mevcut işleri bu kapsama almaya sevk etmeye çalışmaktadır.

günümüzde sosyal diyaloğun anlamı ve kapsamı genişlemiş ve genişlemeye devam 
etmektedir. Demokratik batı toplumlarında, ekonomik ve sosyal politikaya ilişkin kararla-
rın işveren ve işçi temsilcileri yanında bütün sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile alın-
masına çalışılmaktadır. multipartite (çoklukatılım) olarak ifade edilen bu durumda; sosyal 
diyalog süreçlerine işçi, işveren ve devlet temsilcileri yanında diğer organize çıkar grupları 
da katılmaktadır.

Özellikle Batı avrupa ülkelerine bakıldığında karşımıza gelişmiş ve etkin sosyal di-
yalog mekanizmaları çıkmaktadır. sosyal diyalog; aB kurumları tarafından üye devletlerin 
ekonomi politikalarının koordinasyonu ve avrupa topluluğu’nun hedefleriyle uyumlu hale 
getirmesi amaçlarına yönelik bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Büyüme ve istihdam için üçlü 
zirve, makroekonomik diyalog, avrupa istihdam stratejisi ve komisyonla sosyal ortaklar 
arasında gerçekleşen düzenli istişareler ise sosyal diyaloğun gerçekleştiği ana alanlardır.

aB’de sektörel sosyal diyalog komiteleri vasıtasıyla sektörel düzeyde ve sosyal di-
yalog komitesi vasıtasıyla da sektörler arası düzeyde bir diğer ifadeyle işkolları arasında 
gerçekleşen sosyal diyalog mekanizmaları oldukça gelişmiş durumdadır. sektörel sosyal 
diyalog komiteleri ekonominin belli bir sektöründeki meseleleri tartışırken, sosyal diyalog 
komitesi bütün sektörleri ilgilendiren dolayısıyla makro-ekonomik sorun alanlarını diyalog 
süreçlerine dahil etmektedir. şubat 2012 itibarıyla çeşitli sektörlerde 6 milyon şirketi ve 
145 milyon işçiyi kapsayan, çeşitli ortak metinleri ve anlaşmaları üretmiş olan 43 sektörel 
sosyal diyalog komitesi vardır (ec, 2010:7). 
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Başarılı sosyal diyalog yapıları ve süreçleri; önemli iktisadî ve sosyal sorunları çözme, 
iyi yönetişimi teşvik etme, toplumsal-sınaî barış ve istikrarı geliştirme ve iktisadî gelişmeyi 
güçlendirme potansiyeline sahiptir. ancak düzgün işleyen sosyal diyalog için belirli şartlar 
mevcuttur. Bunlar; demokratik bir zemin ve bu zemini destekleyen uygun bir mevzuat, 
toplu pazarlık ve temel haklara ilişkin örgütlenme özgürlüğüne saygı, sosyal diyaloğun bir 
parçası olabilmeyi gerektiren bilgi ve teknik kapasiteye sahip güçlü işçi sendikaları ile iş-
veren örgütleri ve son olarak güçlü kurumsal destektir. yani eşit olmayan güçler arasında 
sosyal diyaloğun gerçekleşmesi zor görünmektedir. Bu nedenle güçler arasında, tam mana-
sı ile olmasa bile bir eşitlik ilişkisi olabilmelidir.

sosyal diyalog uzlaşma kültürünün bir parçası olarak onu çevreleyen kültürel, ideolo-
jik, siyasal ve toplumsal koşullar tarafından şekillendirilmektedir. Dolayısıyla sosyal diyalo-
ğun gelişimi için en önemli unsurlar; çalışma yaşamında gelişmiş bir demokrasi anlayışı ve 
tam olarak sağlanan örgütlenme özgürlüğüdür. Bu anlamıyla sosyal diyaloğun türkiye’de 
tam olarak yerleşmiş olduğundan bahsetmek güçtür. Özellikle sendikalaşma ve toplu pa-
zarlığın kapsamı açısından bakıldığında bile karşımıza karamsar bir tablo çıkmaktadır.

Dünyadaki genel sendikasızlaşma eğilimine paralel olarak; OecD ülkelerindeki 
1960’da yüzde 35’lerde olan sendikalaşma ortalaması, 1980’li yıllarla birlikte gerilemeye 
başlamış ve 2000 yılında yüzde 20,4’e, 2006 yılında yüzde 18,3’e, 2010 yılında yüzde 17,7’ye 
ve 2014 yılında ise yüzde 16,7’ye düşmüştür (OecD, 2017). türkiye’de ise 1988 yılında 
yüzde 22 olan sendikalaşma oranının 2014 yılında Çalışma Bakanlığı istatistiklerine göre 
yüzde 9,6’ya, OecD istatistiklerine göre ise; yüzde 8,0’e gerilemiştir Çalışma Bakanlığı’nın 
son yayınladığı temmuz 2017 verilerine göre ise türkiye’de sendikalaşma oranı %11,95’dir* 
(ÇsgB, 2017; OecD, 2017).

türkiye’de 1990’lı yıllarda aynen Batı avrupa ülkelerinde olduğu gibi hükümetle sos-
yal tarafları bir araya getiren üst düzeyde bir platform oluşturulması yönünde eğilimler 
önem kazanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde ilk kez 1995 yılında “ekonomik ve sosyal 
Konsey” (esK) adını taşıyan bir danışma konseyi kurulmuştur. Bilindiği gibi, aB’ne girme 
sürecinde türkiye’den beklenen ödevlerden biri de, sosyal diyalogun geliştirilmesine önem 
verilmesi ve sosyal tarafların ekonomik ve sosyal konularda karar mekanizmalarına katıl-
malarının etkin bir şekilde sağlanmasıdır. aB’nin ilerleme raporlarında türkiye’de sosyal 
diyalog ve işbirliği kültürünün yeterince gelişmediği ve esK etkin işlemediğini belirtilmiş-

*) OecD’deki istatistikler ile Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı’nın verilerinin farklı olmasının nedeni; OecD’nin ülke-
lerde sendikalı olup toplu sözleşmeden de yararlanan işçilerin oranını almasıdır. Çalışma Bakanlığı ise sadece o sektörde 
sendikalı olan işçilerin oranını vermektedir. Bu yüzden OecD’de türkiye’nin sendikalaşma oranı sadece %8.0 olarak gö-
zükmektedir. Bu da OecD ülkeleri arasında türkiye’yi sonuncu yapmaktadır. ayrıca bu veri bize türkiye’de sendikalı olan 
işçilerin bile yarısının toplu sözleşmeden yararlanamadığını göstermektedir.
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tir. Halbuki ülkemizde sosyal diyalogun geliştirilmesi ve yerleştirilmesi düzgün iş açısından 
da büyük önem taşımaktadır.

cinsiyet ayrımcılığına benzer şekilde sosyal diyalog boyutunda ele alınan örgütlenme 
hakkı ve özgürlüğü de düzgün işlerin yaratılması bakımından çift taraflı bir açık yaratır. 
Çünkü örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi aynı zamanda çalışanların temel haklarının 
engellenmesi anlamına da gelecektir.

2.4.  İşçilerin temel Hakları Boyutu
Çalışmaya ilişkin temel haklar ve ilkelerin gerçekleşmesi, desteklenmesi ve yasal ola-

rak tanınması için elverişli koşulların oluşturulması gerekmektedir (Öz ve Bulut,2014:104). 
1998 tarihli Çalışma yaşamında temel Haklar ve ilkeler Bildirgesi’ne göre ılO’nun kabul 
ettiği dört temel hak; hem çalışanların sahip olduğu işlerin düzgün iş olup olmadığını, hem 
de yaratılacak işlerin bu kapsama girip girmediğini belirlemede büyük önem taşımaktadır. 
Bunlar; köleliğin ve zorla çalıştırmanın yasaklanması, çocuk işçiliğinin yasaklanması, ayı-
rımcılığın ortadan kaldırılması ve örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı olarak 
sayılmaktadır.

Düzgün işin işçilerin temel hakları boyutu açısından sağlanması, bu dört stratejik 
amacı yaşama geçirmekle mümkündür. Bu hedeflerin her birinden yararlanılarak ve bu he-
defler arasında bir denge ve bütünsellik oluşturarak uygulandığı sürece düzgün iş amacına 
ulaşılacaktır.

Bu haklar ılO’nun kuruluşundan bu yana dile getirdiği temel toplumsal hak ve öz-
gürlüklerdir. Bu konuları düzenleyen üye ülkelere rehber olacak nitelikte pek çok ılO söz-
leşmesi imzalanmıştır. ılO’nun 1930 yılında imzaladığı “29 sayılı zorla Çalıştırma sözleş-
mesi” ve yine 1957 yılında imzaladığı ve kapsamını daha da genişlettiği “105 sayılı zorla 
Çalıştırmanın Kaldırılması sözleşmesi” zorla çalıştırmayı tanımlayarak bütün ekonomik 
sektörlerde her türlü zorla çalıştırmayı yasaklamıştır. Bu sözleşmelerden 105 sayılı olan 
1960 yılında ve diğer sözleşme de 1998 yılında ülkemiz tarafından onaylanmıştır.

Çocuk işçiliği konusunda ise; 1990’lı yıllarda uluslararası alanda önemli gelişmeler 
yaşanmıştır. Bm 1989’da Bm Çocuk Hakları sözleşmesi’ni kabul ederek çocukların eko-
nomik sömürüden korunması gerekliliğini vurgulamıştır. 1992’de, ılO, Çocuk işçiliğinin 
Ortadan Kaldırılması uluslararası Programını (ıPec) başlatmıştır. 1998’de ılO, işyerinde 
temel ilkeler ve Haklar Bildirgesini kabul ederek, ilgili sözleşmeleri onaylasın ya da onay-
lamasın ılO üyesi bütün devletlerin çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması yükümlülüğü 
altında olduğunu kabul etmiştir.
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yine dünya çapında artan ilgi çerçevesinde ılO, 1999’da, “182 sayılı Çocuk işçiliğinin 
en Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması sözleşmesi” ve “190 sayılı tavsiye kararı”nı ka-
bul etmiştir. Bu sözleşme ve tavsiye kararı gereği; “taraf devletler çocuk işçiliğinin en kötü 
biçimlerini acil olarak yasaklamak ve ortadan kaldırmak için derhal en etkili önlemler 
almak zorundadır” denmiştir.

Bütün bu mevzuat düzenlemelerine karşın halen çocuk işçiliği; küresel bir mesele 
olma özelliğini korumaktadır. Dünyadaki milyonlarca çocuk; onları çocukluklarından, sağ-
lık ve eğitimden mahrum bırakan çocuk işçiliğinde sıkışmaktadır. Bununla birlikte birçok 
çocuk, çocuklar için kabul edilemez bir işte çalışmaktadır. unıceF, ılO ve Dünya Bankası 
verilerine dayanan son küresel tahminlere göre; küresel düzeyde 5-17 yaşlarında 168 mil-
yon çocuk işçi bulunmaktadır.

ılO istatistiklerine göre, çocuk işçiliğindeki global sayı 2000’den beri üçte bir oranın-
da gerilemiştir. Buna göre 2000 yılında 246 milyon olan global çocuk işçi sayısı 2012 yılında 
168 milyon çocuğa gerilemiştir. ancak halen sayı çok yüksek olmakla birlikte bunların 85 
milyonu (2000’de 171 milyon) ise tehlikeli işlerde çalışmaktadır (ılO(e),2015:10).

türkiye’de ise; çalışma hayatında 2 milyona yakın çocuk olduğu tahmin edilmektedir. 
2016 tÜiK verilerine göre çocuk işçilerin %78’i kayıt dışı çalışmaktadır. 2016 yılında 15-17 
yaş arası çocuk işçi sayısı 708 bindir. Bu çocukların 558 bini ise kayıt dışı çalıştırılırken, 150 
bini sigortalıdır. yani çalışan her 10 çocuktan 8’inin kayıt dışı olduğu söylenebilir.

3. SOnuç
Düzgün iş, kadın, erkek, yaşlı veya genç, kayıtlı veya kayıt dışı, örgütlü ya da örgüt-

lenmemiş ayırımı yapmadan tüm çalışanlar için geçerli olan ve çalışmaya ilişkin hakların 
geliştirilmesinin sınırı olmaması gerekliliğinden kaynaklanan bir kavramdır ve herkesin 
düzgün, onurlu bir işe sahip olması insan haklarının da bir gereği kabul edilmektedir.

Düzgün iş yalnızca ulusal düzeyde ekonomik gelişmeye yönelik bir konu olarak gö-
rülmemelidir. aynı zamanda, küresel düzeyde toplumlara yol gösterici bir değerdir. eko-
nomik ilerlemenin sonuçlarından herkesin adil bir pay alması amacı, uygun işin temelinde 
bulunan değerdir. Bu bağlamda, küresel ekonomik gelişme bakımından uygun iş yaklaşımı 
önemli bir işlev üstlenmektedir. Dünya ülkelerinin düzgün işler noktasındaki ortak sorun-
ları ise güvencesizlik ve eşitsiztir. 

türkiye’de düzgün iş koşulları yeterince sağlanamamakta ve düzgün iş göstergeleri 
olan dört önemli konuda pek çok eksiklikler bulunmaktadır. Bu yüzden, devletin sosyal 
taraflarla düzenli istişareler gerçekleştirerek bir diğer ifadeyle sosyal diyalog mekanizma-
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sını etkin kullanarak; çalışma ilişkilerine ve işgücü piyasasına bir takım müdahaleler ge-
liştirmesi, çalışma hayatında olumlu ve insana yaraşır düzgün iş koşullarının oluşmasını 
sağlaması gerekmektedir.

ılO’nun 2-5 ekim 2017 tarihleri arasında istanbul’da gerçekleştirdiği 10.avrupa Böl-
gesel toplantısı’nda ılO genel Direktörü guy ryder’ın ifade ettiği gibi; çalışma hayatının 
geleceğine ilişkin büyük belirsizlikler vardır. Bunun üstesinden gelinebilmesi için ise deği-
şimlerin edilgen izleyicileri olmak yerine kararlılık ve azimle bir araya gelinerek geleceğin 
mimarı olunması gerekmektedir.
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türkİYe’de İş Ve meSlek dAnIşmAnlIĞI HİZmetlerİnİn
HAYAt BOYu ÖĞrenme Ve reHBerlİk

kAPSAmIndA deĞerlendİrİlmeSİ

leyla FİlİZ*

ÖZet 
günümüz bilgi çağında ülkelerin kalkınma stratejilerine göre, istenilen çağdaş ve yüksek refah seviyesine 

ulaşılmasında birey, en önemli değer olarak kabul edilmektedir. yeterli, özgün, kendini ve kariyerini yönetebi-
len bireylerin yetişmesi için hayat boyu öğrenme ve hayat boyu rehberlik hizmetlerine kolaylıkla ulaşmaları 
sağlanmalı, desteklenmeli ve güçlendirilmelidir. gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hemen hemen tüm ülkeler-
de, tam istihdamın sağlanması ulaşılması gereken bir hedeftir. ayrıca sosyal devletin en temel görevlerinden 
biri de işsizliğin önlenmesi ve dolayısıyla tam istihdamın sağlanmasıdır. türkiye’de bireylerin çalışma hakkının 
korunması anayasal güvence altına alındığından tam istihdamın sağlanması bu bakımdan anayasadan kaynak-
lanan bir görevdir. Bu hedefin gerçekleşmesinde, işgücüne dahil olup çalışma gücü ve arzusunda bulunan tüm 
bireylerin, uygun mesleklere ve işlere yönlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bireyin doğru mesleği veya 
işi seçmesi, işçiler ile işverenler arasındaki işe yönlendirme gibi aracılık hizmetleri kamu istihdam kurumları 
ve özel istihdam büroları tarafından yürütülmektedir. işe aracılık faaliyetleri zamanla, hızla gelişen dünyada, 
başlangıçtaki işlevselliğinden çok daha farklı hale gelmiştir. istihdam hizmetleri olarak tanımlayabileceğimiz bu 
hizmetler bugün; mesleki eğitim, işsizlik sigortası, meslek seçimi ve danışmanlığı, işsizliğin önlenmesi amacıyla 
politikalar üretme, işgücü piyasası bilgi sistemini oluşturma ve geliştirme amacıyla politikalar üretme, olgula-
rını kapsayacak şekilde gelişmiştir. Bu doğrultuda, istihdam hizmetlerinden biri olan iş ve meslek danışmanlığı 
uygun işlere yönlendirme, meslek seçimi, işgücü piyasası hakkında bilgi verme, istihdam eylem planı hazırlan-
ması şeklindeki hizmetleri içermektedir.

Bu çalışmada, hayat boyu öğrenme ve rehberlik kavramları kapsamında,  bireylerin istihdamını kolay-
laştıran ve tam istihdamı hedefleyen bir mekanizma olarak “iş ve meslek Danışmanlığı” hizmetlerinin önemini 
vurgulamaya çalışıldı. Bu bildiride; türkiye’de iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, hayat boyu öğrenme ve 
rehberlik işlevlerini yerine getirebilmekte midir? Hayat boyu öğrenme ve rehberlik kapsamında türkiye’de iş ve 
meslek danışmanlığı hizmetlerinin yeri ve önemi nedir?  sorularına yanıt bulmaya çalışıldı.

Çalışmada kaynak taraması yöntemi kullanılmıştır. “Hayat Boyu Öğrenme” stratejisinin uygulanmasın-
da, işgücü piyasası politikalarından biri olan iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin önemi perspektifinde 
ülkelerin kendi ekonomik, sosyal ve demografik özelliklerine göre politikalarını oluşturmaları konularında ör-
neklerle durum değerlendirmesi yapılarak ve öneriler sunulmuştur.

anahtar Kelimeler: Hayat Boyu Öğrenme, rehberlik, iş ve meslek Danışmanlığı, tam istihdam, işKur

Gİrİş
günümüzde,  toplumların gelişebilmesi, belirledikleri ekonomik ve sosyal hedeflerin 

gerçekleşmesinde ağırlık verilmesi gereken “Hayat Boyu Öğrenme” ve “Hayat Boyu reh-
berlik” hizmetleri önemli bir alan olarak kabul edilmektedir.
*)  iş ve meslek Danışmanı, istanbul Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğü, e-posta: leyla.filiz@iskur.gov.tr
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Bireylerin, beklentilerini karşılayacak eğitim ve öğretim fırsatlarından yararlanmala-
rı, mümkün olduğu kadar, okul terklerinin engellenmesi, okulu terk etmiş bireylerin tekrar 
eğitim hayatına kazandırılması, hayat boyu öğrenmenin ve hayat boyu rehberliğin bir par-
çasıdır.

gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hemen hemen tüm ülkelerde, tam istihdamın sağ-
lanması ulaşılması gereken bir hedeftir. ayrıca sosyal devletin en temel görevlerinden biri 
de işsizliğin önlenmesi ve dolayısıyla tam istihdamın sağlanmasıdır. türkiye’de bireylerin 
çalışma hakkının korunması anayasal güvence altına alındığından tam istihdamın sağlan-
ması bu bakımdan anayasadan kaynaklanan bir görevdir. Bu hedefin gerçekleşmesinde, 
işgücüne dahil olup çalışma gücü ve arzusunda bulunan tüm bireylerin, uygun mesleklere 
ve işlere yönlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

günümüzde tam istihdamın sağlanması hedefinin yanı sıra istihdam güvencesinin de 
sağlanması önem kazanmıştır. istihdam güvencesi, bireyin işgücü piyasasında kalmasının 
ve çalışma hayatının sürekliliğinin güvence altına alınmasıdır. Bireyin değişen koşullar al-
tında bile istihdamının sürekli olması aslında hayat boyu öğrenme ve rehberlik almanın ne 
kadar önemli olduğunu göstermektedir. Çünkü bireyin değişen koşullara uyum sağlaması 
bilgilerinin sürekli güncellemesini, yeni yetenek ve beceriler kazanması gerektirmektedir. 
tam da bu sebepten ötürü, hayat boyu öğrenme ve hayat boyu rehberlik almanın önemi 
artmıştır. Bu hizmetin bireylere sunulmasında ise iş ve meslek danışmalık hizmetlerinin 
rolü oldukça büyüktür. iş ve meslek danışmanları görev tanımları gereği, meslek seçme 
aşamasında, seçtiği mesleğe uygun eğitimin almasına yönelik fırsatlar hakkında bilgi ve-
rilmesi, meslek değiştirme, uygun işlere yönlendirme gibi destek hizmetlerini yerine getir-
mektedirler.

1. HAYAt BOYu ÖĞrenme Ve HAYAt BOYu reHBerlİk kAVrAmI
“Hayat Boyu Öğrenme” kavramı, bireyi ve toplumu yakından ilgilendiren, sosyal ve 

istihdam ile ilgili tüm konularda, fırsatlar hakkında bilgi sahibi olma, yetenek ve ilgi alanla-
rını geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı veya başvuruda bulunduğu tüm öğrenme 
etkinlikleri olarak tanımlanabilir.* ancak bu kavramı, sadece okullarla verilen eğitim ve 
öğretimle sınırlandırmamak ve belirli bir yaş aralığını kapsayan bir eğitim olarak değerlen-
dirmemek gerekir.
*) meB,  “Hayat Boyu Öğrenme stratejisi Belgesi türkiye”, 2009, s.7. (Çevrim içi):
 http://ecvet.ua.gov.tr/uploads/f7699346-4182-4730-8282-a61938751493.pdf erişim tarihi:07.10.2017
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Hayat boyu öğrenmenin, bireylere kazandırması gereken kazanımlar, işlevsel olarak 
değerlendirildiğinde, *

•	“Bireyin, yetişkin hayatında kendini idare etmeye hazırlanması,
•	Eğitimin, bireyin tüm yaşantısına yayılması,
•	Bireyin yaşam tecrübesinin, eğitim işlevi görmesi,
•	Eğitimin, yaşamın tamamı ile kimlik bulması” gibi durumların ortaya çıkması bek-

lenmektedir.
Hayat Boyu Öğrenim, bilgi temelli, rekabetçi, öğrenmeye açık ve öğrendiklerini uy-

gulayan bir toplum oluşturulmasında, eğitim ve öğretim her alanda kullanılmasının, bu 
kullanım süresinin bireyin yaşamı boyunca devam etmesini ifade etmektedir. sürekli geli-
şen ve değişen dünyada, hayat boyu öğrenime verilen önem, her geçen gün artarak devam 
etmesi, ülkelerin ihtiyacından öte zorunluluk haline gelmiştir.

Hayat Boyu rehberlik ise, eğitim ve öğretimi yarıda bırakma durumlarını azaltmaya 
yönelik olarak, bireyin bilgi ve becerisine uygun eğitim, öğretim bölümlerine veya uygun 
mesleklere veya işlere yönlendirilebilmesi, uygun eşleştirmenin yapılabilmesi durumu ola-
rak açıklanabilir.** 

günümüzde bireyler, herhangi bir konuda ihtiyaç duydukları bilgiye, hangi yollarla 
ulaşıldığı, bilginin etkin bir şekilde kullanılabilmesi, sürekli olarak güncellenmesi gibi so-
runlarla karşılaşmaktadır. Bu bağlamda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek ha-
yat boyu öğrenme ve tamamlayıcı bir bileşeni olan hayat boyu rehberlik kavramına verilen 
önem, artmaya başlamış, hız kazanarak da devam etmektedir.

toplumu yakından ilgilendiren diğer bir konu, istihdamdır. Çünkü ulusal ve uluslara-
rası işgücü piyasalarında işgücü hareketliliği giderek artmaktadır.  Hızla değişen teknoloji 
sayesinde işgücü piyasalarının ihtiyaçları da bir o kadar değişmekte ve çeşitlenmektedir. 
avrupa mesleki eğitimi geliştirme merkezi (ceDeFOP) tarafından 2008 de yayınlanan 
tahminlerine göre, avrupa’da 2006-2020 yılları arasında oluşturulacak istihdamın 106 mil-
yon (eleman değişikliği ve yeni açılacak işler) civarında olacağı, 55 milyonun orta nitelikte, 
41 milyonun yüksek nitelikte, 10 milyonun düşük nitelikte personele ihtiyaç olduğu bilgisi 
yer almıştır. Dolayısıyla, sadece istihdam edilebilirlik açısından, işgücünün sahip olduğu 
bilgi ve becerilerin sürekli güncellenmesi de yeterli olmayacaktır. Bireyin, mesleği veya işi 
ile ilgili sürekli yeni bilgi ve yeni beceri kazanma ihtiyacı duyacaktır. Bununla birlikte ihti-
*) mustafa aksoy, “Kavram Olarak Hayat Boyu Öğrenme ve Hayat Boyu Öğrenmenin avrupa Birliği serüveni”, Bilig dergisi, 

Kış 2013 / sayı 64,s.31. (Çevrim içi): http://dergipark.gov.tr/download/article-file/234337  erişim tarihi:07.10.2017
**)  The european lifelong guidance Policy network (elgPn) ,yaşam boyu rehberlik Politikaları: yürütülmekte Olan Çalış-

ma avrupa yaşam Boyu rehberlik Politika ağı 2009–10 Çalışması ile ilgili Bir rapor, s.5., (Çevrimiçi): http://www.elgpn.
eu/publications/browse-by-language/turkish/tr_elgpn_short_report_2009_2010/  erişim tarihi:07.10.2017
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yaç duyduğu bilgi ve becerilere kolay, hızlı, eşit ve şeffaf şekilde erişebilmesi son derecede 
önemlidir. *

1.1. Avrupa Birliği müktesebatında Hayat Boyu Öğrenme ve
 Hayat Boyu rehberlik 
2000 yılında avrupa Birliği’nde (aB) hayat boyu öğrenmeye yönelik ilk girişim, “Ha-

yat Boyu Öğrenme Bildirisi” nin (Memorandum Of Lifelong Learning) yayınlamasıdır. söz 
konusu Bildiride, avrupa’da Hayat Boyu Öğrenme kapsamında tutarlı stratejiler ve pratik 
önlemlere yer verilmiştir. avrupa Konseyi, 2001 yılında bu bildiriye destekleyecek “avru-
pa’daki Hayat Boyu Öğrenme alanını gerçeğe Dönüştürme” (Making A European Area 
Of Lifelong Learning A Reality) başlıklı eğitim, kültür ve gençler gibi konuların ele alındığı 
bir bildiri yayınlanmıştır. 2002 yılında, bu yayını izleyen “Hayat Boyu Öğrenmenin Kalite 
göstergeleri Üzerine Bir avrupa raporu” (A European Report On Quality İndiciators For 
Lifelong Learning) bir grup çalışması yayınlanmıştır. Her iki yayın ve rapor, ulusal düzeyde 
avrupa’nın “Hayat Boyu Öğrenme” politikaları ve öncelikli uygulanması gereken ulusal 
stratejilerin bir anahtarı olarak rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin önemi vurgulan-
mıştır. anlaşmaların genelinde, avrupa ve çevresindeki vatandaşların, rekabetçi, bilgi te-
melli ekonomi, aktif işgücü piyasası politikası tedbirleri ile ilgili tavsiyeleri ve refah poli-
tikalarının dahil edilen bir toplum inşaası için eğitim ve iş fırsatları hakkında iyi, kaliteli 
bilgiye kolay ulaşım sağlanması içi ve danışmanlık hizmetlerinin gerekliliğinde bir fikir 
birliği vardır.**

A Memorandum Of Lifelong Learning, Comission Of The European Communities bil-
dirisinde danışmanlara ihtiyaç duyulma sebepleri olarak, çalışma alanları, gelecekte olabi-
lecek varsayımlar hakkında bilgi verildiği görülmektedir. Danışmanlık hizmetlerinin, av-
rupa’nın her tarafında, herkesin yaşamları süresince iyi kalitede bilgi ve fırsatlar hakkında 
erişimi sağlama konusunda destek olunması gerektiği belirtilmiştir.***

avrupa Birliği’nin 2004 ve 2008 yıllarında alınan eğitim Konseyi Kararlarında, birey-
lerin ihtiyaç duydukları her zaman, eğitim/öğretim için, işgücü piyasasına ilk girişlerin-
de ve işgücü piyasasındaki geçişlerinde hayat boyu rehberlik hizmetlerini alabilmelerinin 
*) ceDeFOP, “skill needs in europe Focus on 2020” Panorama series; 160, luxembourg: 2008, s.13. (Çevrim içi): www.

cedefop.europa.eu/files/5191_en.pdf erişim tarihi: 14.10.2017
**)  ronald g. sultana, “guidance Policies in The Knowledge society trends, challenges and responses across europe a 

cedefop synthesis report”,  Cedefop Panorama Series;85, luxembourg,  Office For Official Publications Of The europe-
an communities, 2004, s.13.,(Çevrim içi): www.cedefop.europa.eu/files/5182_en.pdf erişim tarihi: 14.10.2017 

***) comission Of The european communities, a memorandum Of lifelong learning, , Brussels, 2000, s.16. (Çevrim içi): 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/cult/20020122/com(2001)678_en.pdf erişim tarihi: 14.10.2017
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önemi vurgulanmıştır.* Bu bağlamda ele alındığında, avrupa Birliği ülkelerinin, danışman-
lık hizmetlerinin hayata geçirmesindeki temel amaç, hayat boyu öğrenme, işgücü piyasası 
etkinliği ve ekonomik gelişme, sosyal eşitliği sağlamak gibi, hedeflerin ulaşılmasıdır. işgücü 
piyasasında sunulan danışmanlık hizmetinin ekonomi ve sosyal politikalarda kullanılması-
nın üç ana hedefi vardır.**

a) “eğitim sistemi çalışması için bir mekanizma üretme
b) işgücü piyasası ile eğitim sisteminin birlikte idare eden bir mekanizma
c) Hayat boyu öğrenmeyi ve istihdamı destekleyen her şey için bir mekanizma”
alınan bu kararlar doğrultusunda, “Hayat Boyu Öğrenme” kavramının, öneminin gi-

derek arttığının bir göstergesidir. Bireylere bu konu ile ilgili destek vermek ve ihtiyaçlarını 
karşılaması gereken bir durumu ortaya çıkarmıştır. Hayat boyu öğrenme kapsamında, bi-
reylerin kariyer yönetiminde başarılı ve kişisel hedeflerine ulaşabilmesi için, “Hayat Boyu 
rehberlik” ve danışmanlık hizmetlerinin kilit bir rol oynadığı, su götürmez bir gerçektir.***

1.2. türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme
türkiye’de hayat boyu öğrenme ilgili çalışmalar 2000’li yıllarda hız kazanmıştır. aB 

uyum sürecinde yayınlanan, 2007–2013 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan hedefler, 
rekabet gücünün artırılması, istihdamın artırılması, Beşeri gelişme ve sosyal Dayanış-
manın güçlendirilmesi Bölgesel gelişmenin sağlanması, Kamu Hizmetlerinde Kalite ve 
etkinliğin artırılmasıdır. istihdamın artırılması, ana başlığının altında, işgücü piyasasının 
ihtiyaçları doğrultusunda, istihdamın ve işgücü verimliliğinin artırılması için, hayat boyu 
öğrenme stratejisi geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması yer almaktadır.****

2009 yılında, 2009-2013 yıllarını kapsayan, “Hayat Boyu Öğrenme strateji Belgesi” 
yayınlaşmıştır. strateji belgesinde hayat boyu öğrenme ile eğitimde hedeflenen amaçlar, 
amaçların uygulanması için politikalar hakkında, önündeki engellerin kaldırılması, uygun 
koşulların sağlanması ve amaçlara ulaşılması izlenecek yolun eylem planı yer almaktadır.

2014-2018 yıllarını kapsayan “Hayat Boyu Öğrenme strateji Belgesi ve eylem Planı”  
yayınlanmıştır. Belgenin yayınlanma amacı, 2009-2013 yıllarını kapsayan, “Hayat Boyu Öğ-
renme strateji Belgesi” ulusal ve uluslararası gelişmelere ve değişiklere bağlı olarak daha 
*) The european lifelong guidance Policy network, yaşam Boyu rehberlik Politikaları: yürütülmekte Olan Çalışma avrupa 

yaşam Boyu rehberlik Politika ağı 2009–10 Çalışması ile ilgili Bir rapor, s.5.
**)  sultana, a.g.e., ss.31-32. 
***) ceDeFOP, Professionalising career guidance Practitioner competences and Qualification routes in europe, luxem-

bourg, Office For Official Publications Of The european communities, 2009, s.1. (Çevrim içi): www.cedefop.europa.eu/
files/5193_en.pdf erişim tarihi:14.10.2017

****)  meB,  Hayat Boyu Öğrenme stratejisi (2009),  ss.4-5. 
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ayrıntılı incelenerek güncellemesi, daha sistematik hale getirilmesi hedeflenmiştir.*

ulusal istihdam stratejisinin 2017-2019 eylem Planları, “Hayat Boyu Öğrenme” stra-
tejisinin yaygınlaştırılarak katılım oranın 2023 yılına kadar % 15’lere çıkarılması hedeflen-
miştir. Bununla birlikte, herkes tarafından kolay erişilebilir hale gelmesi ve işgücü piyasa-
sının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin istihdamını kolaylaştırmak için, eğitim erişim ve 
devamının önündeki engeller kaldırılması temel amaçlar arasında yer almaktadır.**

2. İş Ve meSlek dAnIşmAnlIĞInIn tArİHSel Gelİşİmİ Ve
 türkİYe AçISIndAn Gelİşmeler

2.1. kavramsal çerçeve
“mesleki rehberlik” kavramı genel olarak, meslek seçimi yapma ve mesleği ile karar 

verme konusunda, bireye yardımcı olmaktır. 1900’lü yılların başında “mesleki rehberlik” 
hareketini bulan olarak ilişkilendiren ilk kişi olarak Frank Parsons tır. iş arayan, vasıfsız, 
niteliksiz veya göçmen olan bireylerin kısa süreli bir eğitim verilmesinin, işe yerleştirilme-
lerini sağlamak amacıyla meslek bürosu kurmuştur. yetenek eşleştirme (talent matching) 
yaklaşımı ile meslek seçiminin özelliklerini disipline etmeye çalışmıştır. Öncelikli olarak 
bireyin güçlü ve zayıf taraflarının belirlenmesi yapıyor, bireyi yönlendireceği iş hakkın-
da bilgi edinmesi için iş yerlerini incelemesini tavsiye etmiştir.  “Özellik-faktör” yaklaşımı 
günümüzde meslek rehberlik hizmetlerinde halen kullanılan bir yaklaşımdır. görüldüğü 
üzere Parsons modelinin çekirdeğini, eşleştirme oluşmaktadır.*** 

Parsons’ a göre; doğru mesleği seçmeyi başarmak için belirli sırada bazı adımlar iz-
lenmelidir. ilk olarak, meslek seçiminde bireylerin kendilerini iyi tanımaları gerekmekte-
dir. Kendilerini iyi tanımaktan maksat, kişisel yetenekleri, neye ilgi duydukları ve eğilimle-
rinin ne yönde olduğunun farkında olmalarıdır. Bu özellikleri sıralayacak olursak, bireyin 
fiziksel özellikleri, kişilik özellikleri, akademik özellikleri, sosyolojik özellikleri olarak yer 
almaktadır. 

ikinci olarak, işgücü piyasası ve meslekler hakkında doğru bilgilere sahip olmaktır. 
Kişinin sadece kendi tanıması, doğru meslek seçimi yapması yeterli değildir. Birey genel 
olarak meslekler hakkında bilgilere sahip olmalıdır. meslekler hakkında bilmesi gereken 
*) meB,  Hayat Boyu Öğrenme stratejisi (2014-2018), ankara s.4. (Çevrim içi): http://www.resmigazete.gov.tr/eski-

ler/2014/07/20140716-8-1.pdf  erişim tarihi: 14.10.2017.
**)  ÇsgB, 2014 -2023 ulusal istihdam stratejisi 2017-2019 eylem Planları, ekim, 2017,  http://www.uis.gov.tr/media/1437/

uis2014-2023.pdf  ss.26-27. erişim tarihi: 14.10.2017.
***) european commissions, report Of effective career guidance, 2008, s.8.  (Çevrimiçi) http://www.career-guide.eu/uploa-

ds/cg_handbook_low.pdf erişim tarihi: 14.10.2017.
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bazı özellikler; mesleğin kapsamı, bu meslekte çalışılması için alınması gereken eğitimler, 
bu meslekte iş bulma imkânı, çalışma ortamı, kazanç durumu, mesleğin avantajlı ve deza-
vantaj tarafları, vb. konularında en güncel bilgilere sahip olmaları gerekmektedir.

son olarak ise, belirtilmiş olan bu iki unsur arasında rasyonel ve objektif bir yargıya 
varabilmek olarak belirtmiştir. Bireyin özellikleri ve seçilen meslek özellikleri birbirileriy-
le uyumlu olması gerekliliğidir. Böylelikle, bireyin kendisi için en doğru mesleği seçmesi 
amacına ulaşmış olacaktır.*

1951’de eli ginzberg ve arkadaşları meslek seçimine farklı bir açıdan yaklaşarak, 
meslek seçiminin bir eşleştirme olarak değil; hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu ve 
bu büyük sürecin geri dönülmez olduğunu vurgulamışlardır. Kişilerin sürekli olarak kendi 
kariyerlerini iş dünyası ile kıyaslamaları ve ikisi arasındaki uyumu yakalayabilmek için sü-
rekli iyileştirmeler yapılması gerektiğini savunurlar.**

meslek seçiminde başka birçok faktör de etkilidir. Örneğin Donald super’ e göre; 
bireyin benliği meslek seçimini etkilemektedir. Kişinin kendi ilgisini, yeteneklerini, bilgile-
rini ve becerileri kavramlarını nasıl algıladığı benliğini ifade etmektedir. Benliğinin yansı-
ması olarak mesleği, o yönde seçmektedir. aynı zamanda bireyin bulunduğu sosyal çevre, 
ailesinin ekonomik durumu, hayatı boyunca karşılaştığı fırsatlar meslek gelişim sürecini 
etkilemektedir.*** Bireyin benlik algısı değiştikçe mesleklere olan bakış açısı da değişecek, 
yeni eğitimler alma ihtiyacı hissedecek veya almış olduğu eğitimleri teknolojik gelişmelere 
göre, tecrübe ve deneylerle geliştirerek farklı yorumlara sahip olacaktır. Kişi meslek saye-
sinde yaşamını devam ettirir sadece maddi olarak değil aynı zamanda, toplum içerisinde 
bir kimlik ve statü kazanması sağlayarak, manevi doyuma ulaşacaktır.

1966’da John Holland yazmış olduğu “mesleki seçimin Psikolojisi” kitabında,  bire-
yin meslek seçiminin, bireyin kişiliğinin ve çevresi uyum sonucu oluştuğunu belirtmiştir. 
gerçekçi tipler, aydın tipler, sosyal tipler, gelenekçi tipler, girişimci tip, gelenekçi tip, artis-
tik tip, şeklinde 6 kişilik tipi tanımlamıştır. aynı zamanda bu kişilik tiplerine göre altı tip 
meslek grubu bulunmaktadır. Bunlar rıasec modelini yani, (Realistic) gerçekçi, (Investi-
gative)araştırmacı, (Artistic) sanatsal, (Socia) sosyal, (Enterprising) girişimci ve (Conven-
tioanal) gelenekçi modelidir. 1970’li yıllara gelindiğinde ise artık meslek rehberliği yerine 
kariyer rehberliği kullanılarak, kariyer elişimin hayat boyu sürdüğü vurgulanmıştır. 1980’li 
*) “Parsons modeli”, Kasım 2007, (Çevrimiçi) http://www.pdr.gen.tr/category/mesleki-rehberlik/parsons/ erişim tarihi: 

25.02.2016.
**) işKur, iş ve meslek Danışmanlığı, 1. Baskı, ankara, ekim 2011, s.229.
***) Başak Karagülle, “türkiye’de işsizliği Bir Çözüm Önerisi Olarak türkiye iş Kurumu’nun iş Danışmanlığı Hizmetleri”, tür-

kiye iş Kurumu, ankara, 2007, s.21. (Çevrimiçi) http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/yayinlar.aspx#dltop erişim 
tarihi: 15.10.2017.
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yıllar da ise kariyer gelişiminin adını artık “Kariyer Danışmanlığı” rehberliğin adını almaya 
başlamıştır. 1990’lı yıllarla beraber küreselleşme ve ekonomik kriz sonrasında mevcut eski 
yaklaşımlar geliştirilmiş ve yeni yaklaşımlar ortaya konmuştur. 2000’li yıllara gelindiğinde 
ise yapılandırıcı yaklaşımlar kuram ve modeller ortaya çıkmaya başlamıştır.*

görülmektedir ki, tarih boyunca “Çalışma” kavramına değişik anlamlar yüklenmiş, 
bireylerin gereksinimleri karşılayan, kendini gerçekleştirebildiği sosyal bir olgu olarak ta-
nımlanmıştır. geleneksel görüşte, bireyler tarafından iş veya meslekler bir defa seçilen, 
kolay kolay değiştirilmeyen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysaki küreselleşme 
ile birlikte bu algı tamamen değişmiş, kişilerin mesleki tercihleri, seçimleri, iş bulma olana-
ğına göre değişmiştir. Kişi sahip olduğu eğitimi ve becerileri kökten değiştirebilir, istenilen 
mesleğe göre yeni eğitimler alarak,  başka mesleklere uyarlayabilmektedir.**

tablo 1: “İş/meslek Yapısı meslek Sahibi Olma Anlayışındaki değişimler”

eski Paradigmalar yeni Paradigmalar

Bir meslekte bir ömür yaşam süresince 3-7 iş/alan/meslek değiştirme

tek bir işe odaklanma aynı anda birkaç işi yürütme

adanmışlık Daha uygun seçenekler araştırma

Dikey hiyerarşiye dayalı ilerleme, statükoculuk Performansa dayalı ilerleme

sınırlı bir alanda/derinliğe uzmanlaşma Pek çok alana aktarılabilir beceriler ve
meta yeterlikler geliştirme

Belirlenmiş rol ve görev tanımları Dinamik, değişen rol ve görevler

iyi bir eğitim-iyi bir meslek-iyi bir şirket garantisi Doğrusal olmama, yordanamazlık, pozitif belirsizlik

Diploma-unvan-statü dengesi yaşam boyu eğitim, sürekli gelişim, değişim, uyum

“Devlet Kapısı” güvencesi güvencenin az olduğu bir iş ortamına uyum sağlama

var olanı sürdürme, belli kalıplara dayalı tutarlılık girişimci, yenilikçi, yaratıcı olmaya prim verme

sabit işyeri Bulunduğum yer, iş yeri yerimdir.

Düzenli çalışma saatleri iş’in gerektirdiği esnek zamanlama

iş’i bütünsel ve statik bir yapı içinde ele alma Proje bazında/modüler iş yapısı

nitelikli tek bireye odaklanma uyumlu ekip çalışmasına odaklanma

kaynak: Binnur Yeşilyaprak, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı kuramdan uygulamaya,
   6.Baskı, Ankara, Pegem Akademi, Ocak 2015,s.35.

*)  Binnur yeşilyaprak, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı kuramdan uygulamaya, 6.Baskı, ankara, Pegem 
akademi, Ocak 2015, ss.20-21.

**)  a.e. s.3.
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Bu açıdan değerlendirildiğinde, bireylerin, meslek seçiminde veya kariyerlerine vere-
cekleri yön konusunda aldıkları danışmanlık hizmetlerinde de süreç boyunca farklı yakla-
şımların ortaya çıktığı görülmektedir.

Bireyin doğru mesleği veya işi seçmesi, işçiler ile işverenler arasındaki işe yönlendir-
me gibi aracılık hizmetleri kamu istihdam kurumları ve özel istihdam büroları tarafından 
yürütülmektedir. işe aracılık faaliyetleri zamanla, hızla gelişen dünyada, başlangıçtaki iş-
levselliğinden çok daha farklı hale gelmiştir. istihdam hizmetleri olarak tanımlayabileceği-
miz bu hizmetler bugün; mesleki eğitim, işsizlik sigortası, meslek seçimi ve danışmanlığı, 
işsizliğin önlenmesi amacıyla politikalar üretme, işgücü piyasası bilgi sistemini oluştur-
ma ve geliştirme amacıyla politikalar üretme, olgularını kapsayacak şekilde gelişmiştir. Bu 
doğrultuda, istihdam hizmetlerinden biri olan iş ve meslek danışmanlığı uygun işlere yön-
lendirme, meslek seçimi, işgücü piyasası hakkında bilgi verme, istihdam eylem planı hazır-
lanması şeklindeki hizmetleri içermektedir.*

2.2. türkiye’de İş ve meslek danışmanlığı Hizmetleri
Dünyada örnekleri incelendiğinde danışmanlık hizmetinin, yabancı kaynaklarda 

mesleki rehberlik (Vocational Guidance) veya Kariyer Danışmanlığı (Career Counselling) 
kavramlarıyla ifade edildiği görülmüştür. türkiye’de ise türkiye iş Kurumu (işKur) ta-
rafından sunulan istihdama yönelik danışmalık hizmetleri “iş ve meslek Danışmanlığı” 
olarak adlandırılmıştır. Bununla birlikte “Kariyer Danışmanı” veya “Kariyer Koçu” olarak 
adlandırılması gerektiği konusunda farklı görüşler de mevcuttur. Danışmanlık hizmetleri 
genel olarak, aktif olarak bireyin hikâyesini dinlemek, bireyle iletilişime geçerek onu anla-
maya çalışmak, saygı duymak ve empati kurmak, bireyin hedeflerine ulaşmasını sağlayacak 
süreçlerin netleştirilmesini sağlamak konusunda yol göstermek, yardımcı ve destek olmak 
olarak ifade edilebilir. Danışmanın görevi profesyonel olarak danışanla, karşılıklı olacak 
şekilde bir ilişki kurabilmektir.**

meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin 
esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalan-
dırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere 21 eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile 
kurulmuş olan meslek yeterlilik Kurumu (myK), iş ve meslek danışmanlığını şu şekilde 
tanımlanmaktadır: 
*) Fatih ekici, “Federal almanya ve türkiye’de işe yerleştirme sistemleri” Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı Dış ilişkiler 

ve yurtdışı işçi Hizmetleri genel müdürlüğü, (yurtdışı işçi Hizmetleri uzmanlık tezi), ankara, 2014, ss.1-2  (Çevrimiçi): 
https://www.csgb.gov.tr/media/1772/fatihekici.pdf erişim tarihi: 05.11.2017.

**) unescO, “Handbook On career counselling”, Paris,  2002, s.5. (Çevrimiçi) http://unesdoc.unesco.org/images/ 
0012/001257/125740e.pdf  erişim tarihi: 26.10.2017.



152

OTURUM I-B

“meslek seçimi aşamasında bulunan, iş bulmada/seçmede güçlükleri olan, mesleki 
uyumsuzluk problemleri bulunan, mesleki becerilerini geliştirmek, mesleğini veya işini de-
ğiştirmek isteyenlere yönelik olarak; kişisel özellikler ile mesleklerin gerektirdiği nitelikle-
ri, şartları ve iş piyasasının gereksinim duyduğu iş/meslekleri karşılaştırarak, bireyin istek 
ve durumuna en uygun iş/mesleği seçmesi, seçtiği iş/meslekle ilgili eğitim imkânlarından 
yararlanması, işe yerleştirilmesi ve işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların çözümüne 
sistemli olarak yardım eden kişidir.”*

1991 yılında, almanya Çalışma Kurumu ve ile iş ve işçi Bulma Kurumunun (iiBK) 
ortaklaşa “istihdam ve eğitim Projesi” yürütmüştür. Bu proje kapsamında, adana, anka-
ra, Bursa, istanbul ve izmir şube müdürlüklerinde “iş ve meslek Danışmanlığı” servisleri 
kurulmuştur. iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, çalışma hayatına ve mesleklere ilişkin 
güncel bilgileri sistematik olarak takip edilmesini ve bireylerin yaşam boyu ihtiyaçlarına 
göre, ele alınarak kullanılmasını esas alınmaktadır. 1992 yılında iş ve meslek danışmanlığı 
hizmetlerinin, yürütüldüğü şubelerde “meslek Danışma merkezleri” de kurulmuştur.** 2012 
yılından itibaren türkiye geneli 81 ilde, türkiye iş Kurumu (işKur) il müdürlüklerinde 
ve hizmet merkezlerinde 2016 yılı sonu itibarıyla 3.535 iş ve meslek Danışmanı hizmet 
vermektedir.***

3. HAYAt BOYu ÖĞrenmeYİ Ve İStİHdAmI deStekleYen
    Bİr mekAnİZmA OlArAk İş Ve meSlek dAnIşmAnlIĞI
Hayat boyu öğrenmenin amaçları arasında, bireylerin tüm bilgi, beceri, ilgi ve ye-

teneklerini ortaya çıkmasını sağlayacak meslek seçiminde bulunması da yer almaktadır. 
genel olarak, bireylerin gelecekte seçecekleri mesleğin temelleri okulda verilen eğitimle 
atılmaktadır. eğitimi biten bireyler, işgücü piyasasına girdiklerinde seçmiş oldukları mes-
lekle ilgili olarak bir işte çalışabilir veya başka bir mesleğe yönelik iş bulabilirler. ancak 
sahip oldukları becerileri kullanacakları bir iş de bulamayabilirler. Herhangi bir meslekten 
emekli olan birey, farklı alanlara yönelerek iş arayabilir. Kuşkusuz bireyin kariyer planla-
masında ihtiyaç duyduğu iş ve meslekle ilgili danışmalık hizmeti, ister eğitim yıllarında, 
ister yaşamın diğer evrelerinde olsun, tüm hayatı boyunca sürmektedir. günümüzde birey-
lerin, gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşımı kolaylaşmıştır. Bununla birlikte bireylerin 
doğru ve güncel bilgiye ulaşımı, bilgi kirliliğinin çok fazla olmasından dolayı güçleşmiştir.
*) myK, ulusal meslek Standardı İş ve meslek danışmanı, 2011, s.6.
**) Deniz Kartal, “Dünden Bugüne işKur’da iş ve meslek Danışmanlığı Hizmetleri”, istihdamda 3i Dergisi, sayı 4,ekim, Ka-

sım, aralık, 2011,s.43.
***) işKur, 2016 yılı Faaliyet raporu, s.47. (Çevrim içi): http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop eri-

şim tarihi: 10.10.2017
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sosyal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyen sorunlar olarak; gençlerin 
işsizliği genç işsizliğinin özellikle de eğitimli gençlerde artış eğiliminde olması, kayıt dışı 
istihdam, şehir ve kırsalda yaşayanlara özgü farklı istihdam politikalarının uygulanması 
gerektiği, düşük seviyede işgücü piyasasına katılımı karşımıza çıkmaktadır.  

eğitim, ileri eğitim,  yeniden eğitim ve iyi bir kariyer için danışmanlık hizmetleri bu-
nun araçları olup, hükümetler bu sayede iş arayanların iş piyasasının talep ettiği yetenek 
ve uzmanlığı erişmelerini temin etmiş olmaktadır. Böylece bütün genç insanlara işsizlik 
süreleri altı aya ulaşmadan eğitim, yeniden eğitim ve uygulamalı staj gibi imkanlar sunul-
malıdır.  yetişkin insanlara da işsizlik süreleri on iki aya varmadan ileri eğitim, kariyer reh-
berliği veya yeni bir başlangıç gibi hizmetler sunulmalıdır. Diğer taraftan okulu terk etme 
oranı azaltılmalı ve çıraklık sistemi geliştirilmelidir. eğitim ve istihdam ilişkisinin güçlen-
dirilmesi için, işçi ve işveren örgütlerinin işbirliği içinde olması önem kazanmaktadır.*

işgücü piyasası yapılması gereken işler ve işçiler açısından çeşitliliğin fazla olduğu bir 
alandır. işgücü arzı ile işgücü talebi arasında gerçekleşen “uygun eşleşme” problemi bulun-
maktadır.** Kamu Kurumları veya özel istihdam büroları tarafından eşleştirme hizmetleri-
nin doğru bir biçimde yapılması gerekmektedir. işsizliğin azaltılması,  istihdamın artması 
için kilit bir role sahiptir.

Danışmanlık hizmetlerinin hedefleri arasında genel olarak, işgücü hareketliliğinin 
gelişmesi, işsizliği önlemek veya en aza indirilmesinde yardımcı olmaktır. Değişen işgücü 
piyasasına ait parametrelerine ayak uydurmak için, hayat boyu iş yerine, hayat boyu ka-
riyeri desteklemek, danışmanlık hizmetinin kapsamında yer almaktadır. Danışanların iş 
memnuniyetini arttırmak yani keyif aldıkları bir işe sahip olmalarını sağlamak danışmanlık 
hizmetlerinin başlıca görevleri arasında yer almaktadır.***

SOnuç
son yıllarda değişen işgücü piyasası ile birlikte, firmalar arası rekabet artmış,  ücret 

düzeyleri farklılaşmış, işgücünün daha nitelikli ve verimli olması beklentisi ile birlikte iş 
sahibi veya meslek sahibi olma konusunda yeni değerler çalışma hayatına girmiştir. Bu 
bağlamda, istihdam alanında bireylerin “Hayat Boyu Öğrenme” bir stratejisi olarak, eği-
timde ve istihdamda rehberlik kavramının rolü önemli bir noktaya gelmiş ve hayat boyu 
*) mehmet rauf Kesici, ahmet selamoğlu ”genel Hatlarıyla avrupa istihdam stratejisi ve geçirdiği Dönüşüm,iş, güç en-

düstri ilişkileri Dergisi, cilt 7,sayı 2,Haziran 2005,s.35.  Çevrim içi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/235621  
erişim tarihi:14.10.2017

**) Kemal Biçerli,”aktif istihdam Politikaları işsizliği azaltır mı?”, Çimento işverenleri Dergisi, cilt 19, sayı 6, y.y., Kasım, 
2005, s.7. Çevrim içi:  http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale13.pdf erişim tarihi.:14.10.2017

***) sultana, a,g,e, ss.37-38.                                                                                 
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danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları önemli bir bileşen halini almıştır.  Bilgi temelli 
bir toplumun inşasında iş ve meslek danışmalığı hizmeti bir kaldıraç vazifesi görmektedir. 

iş ve meslek seçimi kadar, bireyin sürekli kendini geliştirmesi ve işinin veya mesleği-
nin getirmiş olduğu değişimleri takip ederek, ayak uydurması üzerinde durulması gereken 
bir konu haline gelmiştir. Hayat boyu öğrenme stratejisi, artık bireyler için vazgeçilmez bir 
durum haline gelmiştir. Bu noktada, iş ve meslek Danışmanları, bireyin ihtiyaç duyduğu, 
eğitim ve kariyer alanlarındaki seçimleri konusunda rehberlik hizmetleri sunmaktadır. 

Danışmanlık ve rehberlik servislerinin bütünsel olarak tüm koşullara hazırlıklı olmalı 
ve toplumun çeşitliliğine göre talep ve ihtiyaçlarını sağlamaya yönelik olmalıdır. işgücü 
piyasasının yerel halkının ihtiyaçlarına hitap edebilmeli, sosyal koşulları ve bireysellikle 
ile birlikte aile yapısını göz önünde bulundurarak tavsiyelerde bulunmalıdır. yerel olarak 
işverenlerin istedikleri personel profilinin iyi tanımlayarak, ihtiyaçları doğrultusunda ele-
manları yönlendirilmelidir.* 

Bireylerin kişisel ve mesleki kariyer gelişimi için hayat boyu öğrenme fırsatlarından, 
doğru bir şekilde yararlanmaları, bu hizmetlere kolay ulaşım sağlanabilmesi gerekmekte-
dir. Danışmanlık hizmetlerinin, bu bağlamda organize edilmesi ve sistematik olarak geliş-
tirilmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda devletler, istihdamın gerçekleşmesi adına sosyal po-
litikalar üretmektedir. Bu politikalar uygulanabilirliği ve verimliliği doğrultusunda hayata 
geçirilmektedir. Başarılı olduğu düşünülen istihdam politikaları, diğer ülkeler içinde örnek 
teşkil etmektedir. Her ülke kendi ekonomik, sosyolojik, demografik olarak bu politikaların 
revize edilerek uygulaması gerçekleştirmektedir.

Örneğin, danışmanlık hizmeti veren personele düşen, danışan sayısını azaltmanın 
istihdam üzerinde olumlu etkiler sağladığı görülmüştür. almanya’da gerçekleştirilen bir 
uygulamada, danışan başına düşen danışan sayısı, 1:80-1:250 oranından, 14 tane ek ofis ku-
rum tarafından kiralanarak, kişi başı düşen danışan sayısı oranı 1:70 ne kadar düşürülmüş 
istihdam servisinin daha kaliteli hizmet vermesi sağlanmıştır. Bu tecrübe değerlendirildiği 
zaman, danışan sayısı azalmasından dolayı, danışmanlık yapılan kişiler ve yerel firmaların 
izlenmesi ve bağlantı kurulması kısa sürede daha faydalı sonuçlar alınabileceğini göster-
miştir. ek danışanların maliyeti 10 aylık bir sürede kendisini telafi etmiştir.** aynı sistem 
türkiye’de uygulanarak iş ve meslek danışmanlara düşen danışan sayısı azaltılması sağla-
narak hizmet kalitesi verimi artışı sağlanabilir.

yine, iş ve meslek danışmanlarına verilen danışmanlık ve işe yerleştirme görevlerine 
*) comission Of The european communities, a,g,e, s.17.
**) OecD, employment Outlook 2015, (çevrimiçi) erişim tarihi:07.11.2017



155

BİLDİRİ KİTABI

daha fazla odaklanmalarını sağlamak amacıyla, verilen kendi görev tanımları dışındaki ida-
ri görevlerin en aza indirilebilir.

iş ve meslek danışmanlığı hizmetinin daha etkin hale getirilmesi için, arz ve talep 
tarafından belirlenen yöntemlerinin geliştirilmesine destek verilmesi gerekmektedir. Bu 
yönetimleri belirlemede, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararlanan kullanıcıla-
rın ihtiyaçlarına ve memnuniyetlerine yönelik araştırmalar yapılabilir.* iş ve meslek danış-
manlığı hizmetini yürüten danışmanın hizmet kalitesi, danışanın sahip olduğu niteliklere 
yeteneklere, almış olduğu lisans diplomasına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Fakat 
tek başına yeterli olmamaktadır. iş ve meslek danışmalığı hizmetlerinin başarısı, uygulanan 
sistemin ve işleyişinin kalitesine bağlıdır.  yine iş ve meslek danışmanları için ekip olarak 
çalışma, koordinasyonun sağlanması gibi üzerinde durulması gereken hassas konulardır.

kAYnAkçA

aKsOy, m. (2013).” “Kavram Olarak Hayat Boyu Öğrenme ve Hayat Boyu Öğrenmenin avrupa Birliği serüveni”, 
Bilig Dergisi, sayı:64 (Çevrimiçi) http://dergipark.gov.tr/download/article-file/234337 

BiÇerli, K, (2005), “aktif istihdam Politikaları işsizliği azaltır mı?” , Çimento işverenleri Dergisi, cilt 19, sayı 6, 
(Çevrimiçi) http://www.ceis.org.tr/dergiDocs/makale13.pdf

ceDeFOP,(2008).“skill needs in europe Focus on 2020” Panorama series; 160, luxembourg: Office For Official 
Publications Of The european communities, (Çevrim içi): www.cedefop.europa.eu/files/5191_en.pdf ce-
DeFOP, (2009). “Professionalising career guidance Practitioner competences and Qualification routes in 
europe”, luxembourg: Office For Official Publications Of The european communities, (Çevrimiçi) www.
cedefop.europa.eu/files/5193_en.pdf

cOmissiOn OF tHe eurOPean cOmmunities, (2000), a memorandum Of lifelong learning, Brussels. 
(Çevrim içi):  http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/cult/20020122/com(2001)678_en.pdf

ÇsgB, 2014-2023 ulusal istihdam stratejisi 2017-2019 eylem Planları, ekim,2017  (Çevrimiçi) http://www.uis.
gov.tr/media/1437/uis2014-2023.pdf ss.26-27.

eKici, F, (2014), Federal almanya ve türkiye’de işe yerleştirme sistemleri, ankara, Çalışma ve sosyal güvenlik 
Bakanlığı Dış ilişkiler ve yurtdışı işçi Hizmetleri genel müdürlüğü, (Çevrimiçi): https://www.csgb.gov.tr/
media/1772/fatihekici.pdf 

(Çevrimiçi) http://www.pdr.gen.tr/category/mesleki-rehberlik/parsons/   
 işKur, iş ve meslek Danışmanlığı, (2011),1. Baskı, ekim, ankara. 
işKur, 2016 yılı Faaliyet raporu, (Çevrimiçi)  http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop 
KaragÜlle, B,(2007), “türkiye’de işsizliği Bir Çözüm Önerisi Olarak türkiye iş Kurumu’nun iş Danışmanlığı 

Hizmetleri”, ankara, :işKur, yayınlanmamış uzmanlık tezi(Çevrimiçi) http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/ku-
rumsalbilgi/yayinlar.aspx#dltop

Kartal, D,(2011), “Dünden Bugüne işKur’da iş ve meslek Danışmanlığı Hizmetleri”, istihdamda 3i Dergisi, 
sayı 4,

Kesici, m., r, selamOĞlu, a, (2005), ”genel Hatlarıyla avrupa istihdam stratejisi ve geçirdiği Dönüşüm” iş, 
güç endüstri ilişkileri Dergisi,  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/235621  

*) OecD, career guidance and Public Policy Bridging The gap, türkiye iş Kurumu yayıma Hazırlayan, Kariyer rehberliği 
ve Kamu siyaseti-Boşluğu Doldurma, ankara, ankara Üniversitesi yayın evi, 2005.s.129.



156

OTURUM I-B

meB, (2014-2018),  Hayat Boyu Öğrenme stratejisi, ankara. (Çevrimiçi)      http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2014/07/20140716-8-1.pdf

meB, (2009). Hayat Boyu Öğrenme stratejisi Belgesi türkiye, (Çevrimiçi) http://ecvet.ua.gov.tr/uploads/
f7699346-4182-4730-8282-a61938751493.pdf  ss.4-7.

myK, (2011) ulusal meslek standardı iş ve meslek Danışmanı.
OecD, (2005) career guidance and Public Policy Bridging The gap, türkiye iş Kurumu yayıma Hazırlayan, Ka-

riyer rehberliği ve Kamu siyaseti-Boşluğu Doldurma, ankara: ankara Üniversitesi yayın evi.
OecD, (2005) employment Outlook 2015.
sultana, r,g. (2004). “guidance Policies in The Knowledge society trends, challenges and responses across 

europe a cedefop synthesis report,  cedefop Panorama series;85, luxembourg: Office For Official Pub-
lications Of The european communities, (Çevrimiçi)  http://www.cedefop.europa.eu/files/5182_en.pdf  
ss.13-32

The european lifelong guidance Policy network (elgPn), (2009).  yürütülmekte Olan Çalışma avrupa yaşam 
Boyu rehberlik Politika ağı 2009–10 Çalışması ile ilgili Bir rapor, (Çevrimiçi) http://www.elgpn.eu/mw-
ginternal/de5fs23hu73ds/progress?id=1omeWlvb2rapcok_tWpbsKgOBro9mu8m269aFKy2lw,&dl

unescO, (2002)  Handbook On career counselling,  (Çevrimiçi)   http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0012/001257/125740e.pdf 

yeşilyaPraK, B, (2015) , mesleki rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı Kuramdan uygulamaya, ankara: Pegem 

akademi,



157

Oturum II-A
15 ArAlIk 2017 CumA

SAlOn – 1

Oturum BAşkAnI

PrOF. dr. dİĞdem müGe SİYeZ





159

BİLDİRİ KİTABI

enGellİlerİn SOSYAl Ve ekOnOmİk durumlArInA GÖre
İş ArAmA eĞİlİmlerİ, YAlOVA İlİ ÖrneĞİ

doç. dr. muharrem es*

şef V. Ahmet Cahit AkmAn**

ÖZet
Dezavantajlı grupların ve özellikle engelli bireylerin istihdamı, ülkelerin en önemli sosyal ve ekonomik 

hedefleri içerisinde yer almaktadır. işsizlik sorununun yoğun bir şekilde yaşandığı günümüzde yükseköğre-
nim görmüş sağlıklı ve genç işsizlerin iş arama sürecinde karşılaştığı güçlükler düşünüldüğünde dezavantajlı 
konumda bulunan engelli bireylerin istihdamında sorunlar yaşanması kaçınılmazdır. Bu anlamda ülkemizde 
engelli personel çalıştırma zorunluluğu bulunmasına rağmen, hem engellilerin işgücüne katılma oranı, hem de 
istihdam oranı düşüktür. 

engellilerin iş başvuru ve iş arama sürecinde yaşadıkları sorunların bilinmesi, engellilerin istihdamı ko-
nusunda yaşanan sorunları ortaya koyabilme ve çözüm önerileri sunabilme adına önemlidir. Bu çerçevede en-
gelli bireylerin, iş arama sürecinde işverenler ile yaptıkları iş görüşmeleri ve işKur’dan beklentilerine yönelik 
saha araştırması yapılarak engellilerin sosyal ekonomik durumları bağlamında iş arama eğilimleri ortaya konul-
maya çalışılacaktır. son yıllarda işKur’un engellilere yönelik hizmetleri artarak devam etmek olup danışman-
lık, mesleki eğitim ve işe yerleştirme hizmetleri engellilerin bakış açısından değerlendirilecektir. 

Çalışmanın ilk bölümünde tanımlar, engellilere ilişkin çeşitli istatistikler ve istihdam bilgilerine yer ve-
rilmiş olup ikinci bölümde engelli bireylere yönelik uygulanan anket verileri sPss istatistik programı, çapraz 
tablolar ve karşılaştırmalı analizler yapılarak değerlendirilecektir. sonuç kısmında ise engelli bireylerin istihda-
mının çözümü için uygulamaya konulacak politikalara yönelik öneriler sunulacaktır. 

Anahtar kelimeler: engelli, istihdam, iş arama, engelli istihdamı, 

Gİrİş
günümüzde uluslararası temel çalışma hakları insan haklarının önemli bir parçası-

nı oluşturmaktadır. engellilerin istihdamında yaşanan engellemeler de temel insan hakla-
rı ihlalleri arasında bulunmaktadır. Bu anlamda tüm ülkeler yasal mevzuatlarını evrensel 
olarak kabul gören değerlere ve normlara uygun hale getirmelidirler. unutulmamalıdır ki 
çalışmak herkesin olduğu kadar engelli bireylerinde hakkıdır. Özellikle hem maddi hem 
(manevi) psikolojik açıdan çalışmaya daha çok ihtiyacı olan engellilerin bu konuda destek-
lenmesi yalnızca devletin değil toplumun diğer bireylerinin de sorumluluğu dâhilindedir. 

Ülkemizde engellilik konusunda toplumsal farkındalık gerek özel sektör gerekse 
kamu tarafından yapılan çalışmalarla ilerleme kaydetmektedir. Fakat engellilerin istihdam 
durumları ve yaşam kalitesi gelişmiş ülke örnekleri ile kıyaslandığında istenilen hedefe 
ulaşmak adına, atılması gereken adımların olduğu ve aşılması gereken sorunların bulun-
duğu açıktır. 
*) yalova Üniversitesi, Çalışma ve endüstri ilişkileri Bölümü, eposta: muharrem_es@hotmail.com
**) iletişim kurulacak yazar Çalışma ve iş Kurumu yalova il müdürlüğü, eposta: cahit.akman@iskur.gov.tr
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Dezavantajlı konumda bulunan engellileri belli kategorilere ayırarak onları toplum-
dan dışlamak yerine yaşadıkları sorunların tespit edilerek uygulanacak sosyal içerme poli-
tikaları ile yaşamın her alanında var olmalarını sağlamak ana hedef olmalıdır.  Çalışmada 
bu amaca hizmet etme gayesi ile hareket edilerek iş arayan engellilerin sosyal ve ekonomik 
durumları perspektifinde iş arama eğilimleri ve işKur’dan beklentileri incelenmektedir.

1.BÖlüm
1.1. engellilerin İstihdam durumuna Genel Bakış
Birleşmiş milletler Kalkınma Programı (unDP) verilerine göre dünya çapında 650 

milyon engelli bulunmakta, bu rakamın 500 milyonu gelişmekte olan ülkelerde yaşamak-
tadır. Dahası, dünyanın en yoksul kesiminin % 20’sinin engelli olduğu ileri sürülmektedir. 
engelliler sayısal olarak azımsanmayacak büyüklükte bir nüfusu temsil etmekle birlikte, 
haklarını kullanma ve arama bakımından oldukça zayıf bir gruptur. uluslararası Çalışma 
Örgütü (ılO)’nun hesaplamalarına göre, bazı ülkelerde engellilerin % 80’i işsizdir (Çağlar, 
2011). türkiye’deki engellilere yönelik sayısal verilere bakıldığında tablonun değişmediği 
görülmektedir. 2002 yılında yaptırılan “türkiye engelliler araştırmasında” engelli nüfusun 
toplam nüfus içindeki oranı %12.2 olarak ifade edilmektedir. Çalışma hayatına dâhil olma-
yan engelli nüfus oranı ise %78.2’dir (tÜiK, 2002: 7).

işsizlik ve istihdam açısından bakıldığında; işgücüne katılma oranı yüzde 21,7 işsizlik 
oranı ise 15,4’tür. Ortopedik, görme, işitme, konuşma, ruhsal hastalık, zihinsel ve süreğen 
hastalık sahibi engellilerin yüzde 14,3’ü çalışmaktadır. Çalışan engellilerin yüzde 77,4’ü 
ücretli, yevmiyeli, yüzde 15’i kendi hesabına işveren olarak, yüzde 7,6’sı ise ücretsiz aile 
işçisi olarak çalışmaktadır (tÜiK; 2010). Bu oranlara bakıldığında engellilerin en önemli 
sorunlarından birinin işsizlik olduğu anlaşılmaktadır.

tüm gelişmiş ülkeler engelli bireylere yönelik ayrımcılıkla mücadele, engelli hakları-
nın savunulması başta olmak üzere engelli meseleleri üzerine politikalar üretmektedirler 
(thornton & lunt, 1997). istihdam kaygıları tüm dünyada engelli bireyler açısından hayati 
önem taşımaktadır. Bir iş edinmek ya da kendi işlerini kurmak için gerekli fırsatlara nasıl 
sahip olacaklardır. engellilerin toplumla entegrasyonu ve ekonomik yaşama katılma bece-
rilerinin artırılması yaşam kaliteleri bakımından çok önemlidir. (schhriner, 2011).

1.2. engellilerin çalışma Yaşamına katılma Gereği
Değişen dünya görüşleri ile birlikte avrupa Birliği engelliliği son 20 yıldır farklı bi-

çimlerde algılamaktadır. Bu yeni yaklaşımlar engellileri yardıma muhtaç ve pasif insan-
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lar olarak değil toplumdaki diğer bireylerle eşit haklara sahip ve bu haklar doğrultusunda 

toplumla bütünleşmek için mücadele eden bir topluluk olarak görmektedir. Bu yaklaşımın 

temel noktası toplumsal ve ekonomik süreçlerin tüm insanları içine alacak şekilde yapılan-

dırılmasının çözüm olduğu görüştür. avrupa Birliği’ nin engellilere yönelik yeni yaklaşımı 

fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak haklar temeline dayanmaktadır. Fırsat eşitliğinin sağ-

lanması Birleşmiş milletlerin son 25 yıldır en önem verdiği konulardandır (www.tsd.org.tr).

engellilerin çalışma yaşamına dâhil edilmesi onların engelli olmayan diğer insanlarla 

eşit olanaklara sahip olabilmesinde atılacak en büyük adımdır. Bu onlar için bir gelir sağ-

lanmasının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşama fırsatı sunacağı için onurlu bir yaşa-

mı da beraberinde getirecektir. engelli bireylerin, engelli olmayan bireylere nazaran gelir 

elde etmeye daha çok ihtiyacı olduğu için çalışma yaşamına katılmaları oldukça önemlidir. 

engelli birey elde ettiği gelirle, ihtiyacı olan tedavi giderlerini karşılarken bu süreçte kim-

seye muhtaç olmayacak, bu durum da hem engellinin kendisine olan saygısını arttıracak, 

hem de toplumun kendisine karşı olan önyargısının azalmasını sağlayacaktır (alkan, 2004).

genellikle toplumların engelli bireylere bakış açıları onlar için üzülmek, acımak on-

lardan korkmak şeklindedir. açıktır ki bir işverenin sadece acıdığı için veya devletin getir-

diği yasal yükümlülüğe uymak için engelli istihdam etmesinin ne engelli, ne de o işveren 

için bir önemi vardır. Önemli olan engelli bireyi yetenekleri dâhilinde bir işte çalıştırmak 

ona verimli olabileceğini göstermektir (aytaç, 1993). engellileri bir insan hakkı olan ça-

lışma hakkından yoksun tutmak önce insancıl açıdan sonrada sosyal hukuk düzeni bakı-

mından kabul edilemez. iş sahibi olmak, başarı göstermek ve bu sayede onurlu bir yaşam 

sürmek tüm insanların olduğu gibi engellilerinde hakkıdır (toplu, 2009).

2.BÖlüm

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

araştırmanın temel amacı, engellilerin işverenler ile yaptıkları iş görüşme süreçlerin-

de yaşadıkları sorunların ve iş arama eğilimlerinin belirlenerek işKur’dan beklentilerinin 

tespit edilmesidir. Çalışmanın ortaya koyduğu sonuçların engellilerin istihdamı amacıyla 

oluşturulacak politika ve izlenecek faaliyet çalışmalarına zemin oluşturacağı düşünülmek-

tedir.
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2.2. Araştırma evreni ve Örneklemi
araştırma yalova ilinde ikamet eden ve Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğüne aktif 

kayıtlı engelli iş arayanlar ile yapılmıştır. Çalışma süresi içerisinde özellikle engelli işveren 
buluşmaları kapsamında işKur’a gelerek iş görüşmesine katılan engelli bireyler ile yüz 
yüze görüşülerek yapılmıştır.  araştırma kapsamında 2017 yılı Ocak ayı itibariyle yalova 
işKur’a aktif olarak kayıtlı 104 engelli iş arayan içinden 36’sı erkek, 16’sı Kadın olmak 
üzere 50 kişiye ulaşılmıştır. 

2.3. Araştırmanın Yöntemi
araştırmada veriler yüz yüze anket yöntemi uygulanarak toplanmıştır. engelli birey-

lerin soruları doğru algılayabilmesi ve araştırma sonuçlarının sağlıklı olabilmesi için yüz 
yüze görüşme tekniği tercih edilmiştir.  araştırmamızda katılımcılara 13 soru yöneltilmiş-
tir. ilk 6 soru demografik, sosyo-ekonomik ve engellilik durumlarını belirlemeye yönelik 
olup geriye kalan sorular ise iş görüşmeleri ve işKur’dan beklentilerine yönelik birden 
fazla seçeneği tercih edebilecekleri sorulardan oluşmaktadır. ayrıca anketin son kısmında 
katılımcıların konu hakkındaki diğer görüş ve önerilerini paylaşmaları istenmiştir.

2.4. Araştırma Sonuçlarının değerlendirilmesi
2.4.1Araştırma Sonuçları
anketin ilk sorusunda katılımcıların cinsiyet özellikleri tespit edilmiştir. Buna göre;

1. Cinsiyetiniz?
Cinsiyet katılımcı Sayısı Oran %

erkek 36 72

Kadın 14 28

toplam 50 100

ankete katılan katılımcıların cinsiyet dağılımı, yalova işKur’a kayıtlı engelli iş ara-
yanların oranı ile benzerlik göstermekte olup, katılımcıların %72’si erkek, % 28’i Kadındır.
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2. eğitim durumunuz nedir?
eğitim durumu  katılımcı Sayısı Oran %

ilkokul 18 36

Düz lise/ Dengi Okul 11 22

Ortaokul 9 18

meslek lisesi 4 8

Okuryazar 3 6

Ön lisans 3 6

Okuryazar değil 1 2

Fakülte ve üzeri 1 2

toplam 50 100

engelli iş arayanların eğitim ve okul mezuniyetleri istihdam ve işsizlik durumları ile 
yakından ilişkilidir. Bu anlamda tabloya bakıldığında ankete katılım gösteren engellilerin 
en fazla oran olan % 36 ile ilkokul mezunu oldukları görülmektedir. 2. sırada % 22 ile Düz 
lise mezunu, 3. sırada ise % 18 ile Ortaokul mezunları bulunmaktadır. genel toplam içinde 
% 8’lik bir pay ile sadece 4 katılımcı Ön lisans ve üzeri mezuniyete sahiptir. genel anlamda 
bakıldığında engelli katılımcıların öğrenim seviyesi düşüktür. Bu durum engellilerin işe 
yerleştirme sürecine olumsuz olarak yansımaktadır. Bu nedenle iyi eğitim alamayan ve iş 
piyasasının beklentilerine uygun meslek sahibi olamayan engelli bireylerin istihdama katı-
lımı da güç olmaktadır.

3. engel grubunuz nedir?
engel Grupları katılımcı Sayısı Oran %

süreğen (Kronik) Hastalık 16 32

Ortopedik engelli 15 30

işitme ve Konuşma engelli   9 18

zihinsel engelli   8 16

görme engelli   2   4

toplam 50 100

ankete katılan bireylerin %32’si süreğen (Kronik) Hastalık, % 30’u Ortopedik engelli 
% 18’i işitme ve Konuşma engelli ve %16’sı zihinsel engellidir. genel olarak iş arama süre-
cinde süreğen (Kronik) Hastalık ve Ortopedik engelli olanların diğer engel gruplarına göre 
daha fazla olduğu dikkat çekmektedir.
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4. engellilik oranınız?
engellilik Oranları katılımcı Sayısı Oran %

40 -50 arası 27 54

51-60 arası 14 28

61-70 arası 8 16

71- 80 arası 1 2

toplam 50 100

engellilik oranlarına bakıldığında % 54 ile Katılımcıların yarısından fazlasının % 40 
ile 50 arasında engel oranı bulunmaktadır. %28’inin 51-60 oranında, % 16’sının ise 61-70 
oranında engellik durumu vardır.  engellik oranı ile iş arama sürecine katılım arasındaki 
ilişkiye bakıldığında engel oranı düştükçe iş arama eğiliminin arttığı görülmektedir.

5. Geçiminizi nasıl temin ediyorsunuz?
Seçenekler katılımcı Sayısı Oran %

sosyal yardım 20 40

aile desteği (ebeveyn, eş, Çocuk) 19 38

Hiçbir gelirim yok 6 12

arkadaş, sosyal çevre vb. desteği 4 8

Diğer 1 2

toplam 50 100

geçiminizi nasıl temin ediyorsunuz sorusunda katılımcıların % 40’sı sosyal yardım % 
38’i aile desteği ile cevabını vermiştir. % 12’si ise hiçbir gelirlerinin olmadığını ifade etmiş-
tir.

6. ne kadar süredir iş arıyorsunuz?
Seçenekler katılımcı Sayısı Oran %

0-6 ay arası 24 48

12 ay ve üzeri 16 32

6-12 ay arası 10 20

toplam 50 100
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iş arama sürelerine ilişkin sorulan soruya katılımcıların % 48’i 0-6 ay arasında iş ara-
dığını ifade ederken 2. sırada %32 ile 12 ay ve üzeri süredir iş arayanların sayısı dikkat çek-
mektedir.  6-12 aydır işsiz olanların oranı ise %20’de kalmıştır.  Bu sonuçlara göre engelli-
lerin yaklaşık yarıya yakını kısa süredir işsizken 12 ay ve uzun süreli işsiz olanların 2.sırada 
yer alması bu gruptaki engellilerin işe giriş sorunlarının olduğunu ifade etmektedir.

7. Olumsuz iş görüşmeleriniz oldu mu?
Seçenekler katılımcı Sayısı Oran %
evet 49   98
Hayır   1     2
toplam 50 100

işe girişte en önemli süreçlerden biri olan iş görüşmelerine yönelik olumsuz iş gö-
rüşmeleriniz oldu mu? sorusuna katılımcılar % 98’i gibi yüksek bir oranda evet cevabı ver-
mişlerdir. yine bu soruyla bağlantılı olarak aşağıda yer alan yaptığınız iş görüşmelerinin 
olumsuz sonuçlanma nedenleri nelerdir? sorusuna katılımcıların verdikleri cevaplara ba-
kıldığında;

8. Yaptığınız iş görüşmelerinin olumsuz sonuçlanma nedeni nedir?
Seçenekler Sayı Oran
tersane vb. ağır sanayi sektöründe çalışmak istememem 22 19,0%
engellilik grubum 17 14,7%
mesleksizlik 12 10,3%
Çalışma ortamının uygun olmaması  11 9,5%
cinsiyet 11 9,5%
Önerilen işi beğenmemem 9 7,8%
Önerilen ücreti az bulmam 8 6,9%
sosyal imkânlarının olmaması (yemek, servis vb.) 8 6,9%
engellilik oranım 7 6,0%
iş görüşmesi, mülakat görüşmelerinde zorlanıyorum 4 3,4%
Diğer 4 3,4%
eğitim eksikliği 3 2,6%
toplam 116 100,0%

iş görüşmelerinin olumsuz sonuçlanma nedenlerinde; ilk sırada % 19 ile tersane vb. 
ağır sanayi sektöründe çalışmak istememem, ikinci sırada % 14,7 ile engellilik grubum, 
üçüncü olarak % 10,3 ile mesleksizlik, dördüncü olarak % 9,5 ile Çalışma ortamının uy-
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gun olmaması ve yine aynı oranda cinsiyet faktörü ilk 5’te yer almaktadır. Bu sonuçları 
değerlendirdiğimizde yalova özelinde 50 ve üzeri eleman çalıştıran tersane ve ağır sanayi 
sektörünün ağırlığı anket sonuçlarına yansımıştır. yapılan mülakat esnasında engellilerin 
bu sektörle ilgili en fazla şikayetleri; tehlikeli çalışma şartları, çalışma ortam ve koşullarını 
uygun olmaması, ulaşım, çalışan sayısındaki sirkülasyon sonucu işsiz kalma vb. gerekçeler-
le bu sektörde çalışmaktan imtina etmektedirler. 

ikinci sırada diğer önemli bir faktör olarak engel grubu seçeneği,  iş arama sürecinde 
engelli bireylerin iş görüşmelerinin olumsuz bir şekilde sonuçlanmasına sebep olduğu gö-
rülmektedir. işverenlerin mülakat sırasında işin özelliklerine göre engel grupları arasında 
tercih yapmaktadırlar. Bu durum zihinsel veya görme engelli bireyler için dezavantaj oluş-
turabilmektedir. iş görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasına neden olan üçüncü en önemli 
neden mesleksizliktir. Ülkemizde engelli bireylere yönelik mesleki eğitim hizmetleri yeterli 
düzeyde sağlanamamaktadır. engellilerin istihdam edilememeleri ya da istihdama dâhil ol-
salar bile düşük ücretli vasıf gerektirmeyen işlerde çalıştıkları görülmektedir. Bu durumun 
ana sebebi olarak engellilerin mesleki eğitim yetersizlikleri olduğu söylenebilir.

9. daha önce bir işyerinde çalıştınız mı?
Seçenekler katılımcı Sayısı Oran %

evet 44 88

Hayır 6 12

toplam 50 100

ankete katılan engelli bireylere daha önce herhangi bir yerde çalışıp çalışmadıkları 
sorulmuştur. Katılımcıların % 88’i daha önce çalıştıklarını belirtmiştir. % 12’si ise daha önce 
hiç çalışmamıştır.

10. daha önce kaç işyerinde çalıştınız?
Seçenekler Sayı Oran %
2 işyeri 14 31,8
1 işyeri 11 25
3 işyeri 10 22,7
4 işyeri 6 13,6
5 ve Üzeri 3 6,8
toplam 44 100
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Daha önce çalışanlara yönelik olarak sorulan kaç işyerinde çalıştınız sorusuna %31.8 
ile 2 işyerinde diyenlerin oranı ilk sırada çıkmıştır. 1 işyeri % 25 ile ikinci sırada 3 işyeri % 
22.5 ile üçüncü sıradadır. Üç ve üzeri iş yeri değiştirenlerin toplam oranı yüzde 43’ü bul-
maktadır. genel anlamda birden fazla işyeri değiştiren engelliler çoğunluktadır.

11. İş değişikliğinizin sebepleri nelerdir?
seçenekler Sayı Oran %

işveren tarafından 17 23,6

işyerinin engelli kontenjanı düşmesi 14 19,4

Kendi isteğimle 8 11,1

tehlikeli işyeri olduğu için 7 9,7

Çalışma ortamı uygun değil 7 9,7

ulaşım problemi 5 6,9

Çalışma şartları 5 6,9

vasıflarıma uygun bir iş değildi 4 5,6

Ücretleri yeterli değildi 3 4,2

engellilere yönelik ayrımcılık 2 2,8

toplam 72 100,0

engelli bireyleri iş değişikliği sebepleri sorulduğunda % 23,6 ile ilk sırada işverenler 
tarafından işten çıkarıldıklarını ifade etmişlerdir. yine bu seçenek ile bağlantılı olarak % 
19,4 ile işyerinin engelli kontenjanı düşmesi seçeneği ikinci sırada gelmektedir.  en önemli 
iki sebep engelli bireylerin tercihleri dışında iken % 11,7 ile kendi isteğimle iş değişikliği 
seçeneği ilk sırada dikkat çekmektedir. Diğer önemli iş değişikliği sebepleri sırasıyla tehli-
keli işyeri olması, çalışma ortamının uygun olmaması, ulaşım problemi, çalışma şartlarının 
uygunsuzluğu olarak sıralanırken engellilere yönelik ayrımcılık sebebiyle iş değiştiren ora-
nı  %2,8 ile en son sırada yer almaktadır.

12. İşkur’dan beklentileriniz nelerdir?
Seçenekler Sayı Oran %

işKur bizi engel durumlarımıza uygun işlere yönlendirmeli   42 84

Kurum işe yerleştirme sonrası engellileri izlemeli ve çalışma ortam ve koşul-
larını denetlemeli   18 16,7
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sadece engelli istihdamı hizmetlerinde görevli nitelikli iş ve meslek danışman-
ları olmalı   14 13

işKur haklarımız ve yararlanabileceğiz hizmetler konusunda rehberlik ve 
bilgilendirme yapmalıdır   14 13

işKur engellileri iş piyasası ihtiyacına göre eğitmeli   11 10,2

engellilere yönelik vasıf kazandırıcı işbaşı eğitim programları düzenlenmeli   9 8,3

toplam 108 100,0

engelli iş arayanların işKur’dan beklentilerine yönelik hazırlanan sorularda katılım-
cıların % 84’ü  “işKur bizi engel durumlarımıza uygun işlere yönlendirmeli” demiştir. Bu 
talebin diğer seçeneklere göre çok yüksek bir oranda tercih edildiği görülmektedir. ikinci 
olarak % 16.7 ile Kurum işe yerleştirme sonrası engellileri izlemeli ve çalışma ortam ve 
koşullarını denetlemeli, üçüncü olarak ise % 13 ile engelli istihdamı hizmetlerinde görevli 
nitelikli iş ve meslek danışmanları olmalı ve bu seçenek ile bağlantılı olarak aynı oranda 
işKur haklarımız ve yararlanabileceğiz hizmetler konusunda rehberlik ve bilgilendirme 
yapmalıdır seçenekleri gelmektedir. 

12. Cinsiyetiniz nedir sorusu ile cinsiyet faktörünün iş görüşmelerinin
 olumsuz sonuçlanmasına neden olmaktadır sorusunun karşılaştırması

Cinsiyet, iş görüşmelerinin olumsuz
sonuçlanmasına neden olmaktadır.

evet

cinsiyetiniz? Kadın 11

toplam % 78,5%

ankete katılan kadınların %78,5’i Kadın olmanın iş görüşmelerinin olumsuz sonuç-
lanmasına neden olduğunu düşünmektedir. erkeklerde ise cinsiyet nedeniyle olumuz so-
nuçlanan bir iş görüşmesi belirtilmemiştir.
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13. ne kadar süredir iş arıyorsunuz sorusu ile geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz
 sorusunun karşılaştırılması

0-6 ay arası
ne kadar süredir iş arıyorsunuz?

toplam6-12
ay arası

12 ay ve 
üzeri

geçiminizi
nasıl

sağlıyorsunuz? 

Diğer   1   0   0   1

Hiçbir gelirim yok   6   0   0   6

arkadaş, sosyal
çevre vb. desteği   3   0   1   4

sosyal yardım   5   4 11 20

aile desteği
(ebeveyn, eş, Çocuk)   9   6   4 19

toplam 24 10 16 50

engellilerin sosyo-ekonomik durumları, iş arama süreleri ilişkilendirildiğinde hiçbir 
geliri olmayanların tamamı 0-6 ay arasında iş aradığı, aile desteği ile geçimini sağlayanlar 
yine aynı sürede iş ararken sosyal yardım alanlar 12 ay ve üzeri süredir işsiz olduğu görül-
mektedir.

14. ne kadar süredir iş arıyorsunuz sorusu ile engel grubunuz?
 sorusunun karşılaştırılması

ne kadar süredir iş arıyorsunuz?
toplam

0-6 ay arası 6-12 ay arası 12 ay ve üzeri

Özür 
grubunuz?

zihinsel engelli 0 1 7 8
süreğen (Kronik) Hastalık 10 2 4 16
işitme ve Konuşma engelli 3 6 0 9
Ortopedik engelli 10 1 4 15
görme engelli 1 0 1 2

toplam 24 10 16 50

engel grupları ile ne kadar süredir işsizsiniz sorusu ilişkilendirildiğinde dikkat çeken 
husus zihinsel engellilerin 12 ve üzeri süredir iş aradıkları görülmektedir. Kronik hastalık 
ve ortopedik engelliler çoğunluğu 0-6 ay arasında iş aramaktadır.
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15. engellilik grubu ile engellilik gurubundan kaynaklı iş görüşmelerinin
 olumsuz sonuçlanmasının karşılaştırılması

engellilik Grubum, iş görüşmelerinin
olumsuz sonuçlanmasına

neden olmaktadır toplam

evet

Özür
grubunuz?

zihinsel engelli 6 8

süreğen (Kronik) engelli 3 16

işitme ve Konuşma engelli 5 9

Ortopedik engelli 1 15

görme engelli 2 2

toplam 17 50

engellilik grubu ile iş görüşmelerinin olumsuz sonuçlanma nedenleri ilişkilendiril-
diğinde görme engellilerin tamamı, zihinsel engelliler ve işitme ve Konuşma engellilerin 
çoğunluğu engel gruplarının işe görüşmelerinde sorun oluşturduğunu ifade etmiştir.

16. Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz sorusu ile iş görüşmelerinin olumsuz
 sonuçlanma nedenlerinin karşılaştırılması

 

İş görüşmelerinin olumsuz sonuçlanma nedenleri

 
çalışma 

ortamının 
uygun 

olmaması, 

tersane vb.
ağır sanayi 
sektöründe 

çalışmak
istememem

Önerilen
İşi

Beğenmemem

Sosyal
imkânlarının

olmaması

geçiminizi
nasıl
sağlıyorsunuz? 

Diğer – – 1 1

Hiçbir gelirim
yok – 2 1 2

arkadaş, sosyal
çevre vb. 3 2 1 1

sosyal yardım 4 10 5 3

aile desteği 4 8 1 1

toplam 11 22 9 8
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geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz sorusu ile iş görüşmelerinin olumsuz sonuçlanma ne-
denleri ilişkilendirildiğinde sosyal yardım ve aile desteği alan iş arayanları iş görüşmelerin-
de daha seçici davrandığı anlaşılmaktadır. 

SOnuç ve Önerİler
yapılan literatür taraması ve anket sonuçlarından hareketle engelli istihdam süre-

cinde yaşanan birtakım sorunlar olduğu görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında engelli is-
tihdamında yeni politika ve yöntemlere ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. aşağıda engelli 
bireylerle yapılan anket ve mülakatlardan çıkan görüş ve öneriler paylaşılmıştır; 

 zihinsel, görme ve diğer ağır grubundaki engelliler istihdam konusunda diğer en-
gellilere göre çok daha dezavantajlı durumdadırlar. anket verilerinden de bu gruptaki iş 
arayanların uzun süredir iş bulamadıkları anlaşılmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak 
işe girişte zorluk yaşayan engellilerin istihdamında devlet sorumluğunda kurulacak (meslek 
atölyeleri vb.) korumalı istihdamın arttırılması yöntemleri uygulanmalıdır. engelli istihda-
mı ile ilgili mesleki eğitim sürecini içine alan bir uygulama ile engellilerin iş performans-
larını geliştirmek suretiyle işe ve toplumsal hayata yeniden kazandırılmaları sağlanabilir.

 sosyal yardım alan engellilerin iş görüşmelerinde daha seçici davrandıkları tespit 
edilmiş olup bu gruptaki engellilerin bazıları, öneriler kısmında yardım maaşlarının kesil-
memesi için kayıt dışı iş aradıklarını ifade etmişlerdir. Bunun sebebi olarak işe girdikleri za-
man sosyal yardımlarının kesilmesi; işten ayrılmak zorunda kaldıklarında ise sosyal yardım 
desteğine tekrar başvuru işlemlerinin çok zor ve zahmetli olduğu ifade edilmiştir. Özellikle 
sosyal yardım alan engellilerin iş görüşmelerine daha aktif olarak gelmesi amacıyla engelli 
takip ve izleme sistemi kurulmalıdır. işverenler tarafından işe alınacağı kararlaştırılan en-
gellilerin iş beğenmeme ve işi reddetme gerekçeleri sınırlandırılmalıdır.

 engelliler işKur’dan kendilerini engel durumlarına uygun işlere yönlendirmesini 
talep etmektedir. Bu isteğin yerine getirilmesi amacıyla iş arayan engellilere yönelik reh-
berlik ve bilgilendirme yapacak, engelli istihdamı hizmetlerinde uzmanlaşmış nitelikli iş ve 
meslek danışmanları aracılığıyla sağlanabilir.

 engellilerin işten ayrılma ve iş sirkülasyonunun azaltılması ve çalışma ortam ve 
koşullarının iyileştirilmesi amacıyla işe yerleştirme sonrası engellilerin belli periyotlar sü-
resince izlenmesi ve işyerlerinden kaynaklı sorunların giderilmesi amacıyla rehberlik, de-
netim ve işyeri ziyaretleri yapılabilir.

 anket sonuçlarında engellilerin en önemli iş değiştirme nedeni olarak işveren ta-
rafından çıkarılma ve işyerinin engelli kontenjan sayısının düşmesi sebebi ilk iki sırada 
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belirtilmiştir. Bu soruna çözüm önerisi olarak işyerlerine üç yıl ve üzerinde çalıştırdığı her 
engelli için vergi indirimleri, teşvik vb. sağlanabilir. Bu şekilde engellilerin daha uzun süre 
istihdam edilebilmeleri sağlanabilir.

 engellilerde mesleksizlik sorununa yönelik bireysel çözümler sunulabilmeli, her en-
gellinin ihtiyacına göre durumuna uygun mesleklerde işyerinde eğitim alması sağlanabil-
melidir. Bu yöntem ile engelliler işyerinde işi öğrenecek, işverenler ise bu süreçte hiçbir 
masrafa katlanmayacaktır. uzun süreli işbaşı eğitimi sonunda meslek sahibi olan engellile-
rin daha kolay istihdam edilmeleri sağlanabilecektir.

 Çalışma ortam ve koşulları engelliler tarafından işin reddedilmesine sebep olurken, 
cinsiyet tercihi ise ağır sanayi ve tersane sektörü gibi işyerlerinde kadın engelliler açısından 
işe girişte ayrı bir sorun teşkil etmektedir. tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için engelli 
çalıştırma zorunluluğu esnek tutularak,  çalışma şart ve koşulları uygun olmayan işyerleri 
için fon oluşturularak bu ödenek engelli meslek atölyeleri ihtiyaçlarında kullanılabilir.

genel bir değerlendirme yapılacak olursa; engellilerin istihdamı amacıyla ortaya ko-
nan akademik ve saha çalışması verilerinin değerlendirilerek özellikle bu alanda önemli 
görevler üstlenen başta işKur olmak üzere tüm kamu ve özel sektör kurumlarının işbirliği 
ile uygulanacak doğru model ve politikalar sayesinde engelli bireylerin yaşam kalitesi ve 
istihdama katılmalarının önündeki engellerin aşılacağı düşünülmektedir.
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enGellİ BİreYlerİn İStİHdAmInA BAkIş; SİVAS ÖrneĞİ

Hakan SArAç, murat AYAZ, emre unAş*

ÖZet
engellilerin varlıklarını sürdürebilmeleri, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayabilmeleri ve kendi-

lerine toplumda bir yer edinmelerinin birincil koşulu istihdam edilmeleridir. engelli bireylerin istihdam edilme-
leri kendilerini toplumun bir parçası olarak görmeleri toplum hayatına tam olarak katılabilmeleri ile mümkün 
olacaktır. toplum hayatına tam katılım sağlayan engelli bireyler toplum ile bütünleşerek daha üretken bir hale 
gelmektedir. engellilerin toplumla bütünleşmesi ve istihdamı konusunda politika yetersizlikleri, engellilerin 
eğitim düzeylerinin düşük olması ve istihdamdan önce yeterince eğitim görmemiş olmaları, genel olarak toplu-
mun ve işverenlerin engelliler üzerinde olumsuz tutumları, engelli bireyin iş hayatına katılımını zorlaştırmak-
tadır. Bu sorunun çözümü adına toplum bilincinin oluşması ve çeşitli politikaların oluşması gerekmektedir. Bu 
politikaların oluşturulabilmesi gerek işverenin gerekse engelli bireylerin mevcut durumlarının ortaya konulup 
analiz edilmesi ile mümkün olacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı işKur kayıtlarına göre sivas ilinde 15-64 yaş arası engelli işsizlerin eğitim duru-
mu, yaş, cinsiyet, engel durumu ve ikamet açısından mevcut durumu ortaya konularak işgücüne katılımlarını 
etkileyen faktörleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada işKur veri tabanı kullanılmış söz konusu parametre-
lere göre engellilerin istihdam durumları, işsizlik süreleri, istihdamda kalma süreleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
Diğer taraftan engelli istihdam ilişkisini kurabilmek adına ilin işgücü piyasasının da yapısı da ayrıca ortaya ko-
nulmuştur. engellilerin hangi büyüklükte ve sektörde çalıştığının tespiti yapılmıştır. ayrıca engelli çalışanların 
ne kadarının engelli istihdam etme zorunluluğu bulunmayan işverenlerde çalıştığı tespit edilmiş ve işverenlerin 
engelli bireyleri istihdam etme davranışları gözlenmeye çalışılmıştır. 

yapılan çalışmada engelli-istihdam ilişkisine baktığımızda eğitim durumunun artması ile birlikte engel-
lilerin istihdam edilebilirliği artmakta bu oranın yükseköğretim düzeyinde ise azaldığı görülmektedir. Diğer 
taraftan yaşın artması ile birlikte engelli sayısının da arttığı göze çarpmaktadır. yaşın ilerlemesiyle birlikte en-
gellini işe yerleşmesinin zorlaştığı görülmektedir. istihdamın sürekliliği açısından baktığımızda ise engellilerin 
daha çok geçici işlerde çalıştığı ve sık iş değiştirdiği görülmektedir. Kadın engellilerin erkek engellilere göre işe 
yerleşme bakımından daha dezavantajlı oldukları göze çarpmaktadır. engelli bireylerin işgücü durumları ile il-
gili ayrıntılı bilgi sahibi olmanın ilde engelli istihdamını arttırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. mev-
cut durumun göz önüne alınarak zorlayıcı politikaların yanı sıra teşvik edici politikaların geliştirilmesi engelli 
istihdamının korunması, iyileştirilmesi ve arttırılmasına katkı sağlayacağı beklenmektedir. 

anahtar sözcükler: engelli istihdamı, engel grupları, eğitim düzeyi

PerSPeCtİVe On emPlOYment OF dİSABled PerSOnS: SİVAS exAmPle

ABStrACt
ıt is the primary employment of disabled people to sustain their assets, to meet their social and cultural 

needs, and to obtain a place in society. ıt would be possible for disabled people to be employed as part of so-

*) sivas Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
 -mail: hakan.sarac@iskur.gov.tr
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ciety, if they were able to participate fully in society’s lives. ındividuals with disabilities who are fully involved 
in the community life become more productive by integrating with society. ın general, the negative attitudes of 
the society and employers on the handicaps make it difficult for the handicapped to participate in the business 
life, because of the lack of policy on the integration and employment of the disabled, the low level of education 
of the disabled and poor education before employment. For the solution of this problem, the formation of the 
consciousness of society and the formation of various policies are required. These policies are thought to be 
possible if the employer is able to identify and analyze the current situation of disabled people.

according to işKur records aimed at this study, the current status of disabled persons unemployed 
between the ages of 15-64 in sivas province has been determined in terms of education, age, sex, disability and 
residence status and the factors affecting their participation in the workforce have been tried to be determined. 
ın the study, it was tried to determine the employment status, the unemployment period and the employment 
period of the disabled according to the mentioned parameters using işKur database. On the other hand, the 
structure of the illegal labor market has also been put forward in order to establish employment relations with 
disabled persons. ıt has been determined how large the barriers work in the sector. ın addition, it has been 
determined that many of the employees with disabilities work in employers who do not have the obligation to 
employ disabled people, and the employers’ attempts to employ disabled persons have not been observed.

When we look at the disability-employment relation in the study conducted, it is seen that with the 
increase of the education level, the employability of the disabled increases and this ratio decreases in the hig-
her education level. On the other hand, with the increase in age, the number of people with disabilities is also 
increasing. ıt seems that it is difficult for the disabled to get settled with age. When we look at the continuity 
of employment, it is seen that the disabled work more frequently and work more frequently. Women are more 
disadvantaged in terms of job placement than male disabled people. Having a detailed knowledge of the labor 
force situation of disabled people is thought to contribute to the increase of disability employment. taking into 
account the current situation, it is expected that the development of compulsive policies as well as incentive 
policies will contribute to the protection, improvement and enhancement of disability employment.

Keywords: disability employment, disability groups, education level

Gİrİş
engellilik kavramı çeşitli tanımlarla ifade edilmektedir. Dünya sağlık Örgütü’nce ya-

pılan tanıma göre engellilik; “noksanlık, özürlülük ve maluliyet olarak ifade edilirken be-
densel, zihinsel ve ruhsal özelliklerden belirli oranda ve sürekli olarak fonksiyon ve görüntü 
kaybına neden olan organ yokluğu ya da bozukluğu sonucu kişinin normal yaşam gerekli-
liklerini gerçekleştirememe hali” olarak ifade edilmiştir. 2007-2001 strateji planda ise en-
gellilik, kişinin bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal fonksiyonlarında doğuştan ya 
da sonradan olma herhangi bir hastalık veya kaza nedeniyle belirli bir oranda sürekli azal-
ma ve kayıplara neden olan, organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşam gerek-
lerine uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük olarak tanımlanmaktadır.

engelli kişilerin sadece günlük hayatlarına düzgün şekilde devam etmelerinin sağ-
lanması yeterli olmamakta bunun yanında işgücü piyasaları da bu kişilere olması gere-
ken konumlarda ve şartlarda işler ve imkânlarda sağlayabilmelidir. Bu noktada engellilerin 
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istihdamı konusundaki politikaların yetersizliği, engellilerin eğitim ve vasıf düzeylerinin 
düşük olması, genel olarak toplumun engellilere yönelik önyargıları, işverenlerin engel-
lilere yönelik olumsuz tutumları vb. nedenler engellilerin istihdamını zorlaştırmaktadır. 
gerek yerel düzeyde gerekse ulusal düzeyde engelli kişilerin iş gücü durumlarını (örneğin 
iş gücüne katılımları, ne kadar istihdam edildikleri, istihdamda iseler tam zamanlı veya 
yarı zamanlı olup olmama durumları) başlıca dışsal faktörlere göre analiz etmek (örneğin, 
yaş, yaşanılan bölge, eğitim seviyesi ve medeni durum) engellilerin istihdam edilebilirliği-
nin artması açısından önemli bir çalışma olacaktır. engellilere yönelik veri yetersizliğinin 
olması işgücü-istihdam-eğitim bağlantısının kurulabilmesini güçleştirmektedir. engellilik 
hali ile işgücü piyasası arasındaki bağlantıyı anlamak engelliler için gelecekte işgücü piya-
sası politikaları geliştirme konusunda yardımcı olacaktır.

engelli kavramı
engelli; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, 

duyusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmeleri nedeniyle, toplumsal yaşama 
uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan kişi olarak tanımlan-
mıştır*. 5378 sayılı yasanın 3. maddesinin c bendi engelli bireyi “Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve 
duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte 
eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bi-
rey’’ olarak tanımlamaktadır. 4857 sayılı iş kanunu ise ‘’özürlü’’  tanımını yapmamış olmak-
la birlikte bu kanuna dayanarak çıkarılan yurt içinde işe yerleştirme hizmetleri hakkında 
yönetmelik** çerçevesinde özürlüyü ‘’doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle beden-
sel zihinsel ruhsal duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecede kaybetmesi nedeniyle 
toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimini karşılamada güçlükleri olan ve 
koruma bakım rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerin 
çalışma gücünün en az %40’ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenenler’’ 
biçiminde tanımlanmıştır.

Özürlülük günlük yaşama katılmayı engelleyen, fiziksel işlevlerdeki bir sınırlılık hali 
olarak değerlendirilmelidir. gerçekte önemli olan, bazı işlevlerin yerine getirilmesinde 
karşı karşıya kalınan bir fiziksel sınırlılığın olması değil, bunları “kompanse” edecek destek 
sistemlerinden yoksun kalmaktır. eğer bir gözlükle, var olan görme yetersizliğinizi rahat-
lıkla giderebiliyor ve işlerinizi görebiliyorsanız bir sorununuz yok; ancak geri kalmış bir 
köyde ya da yörede bu gözlüğe ulaşamıyorsanız, ciddi bir sorunla karşı karşıyasınız demek-
*) aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı 2013-2017 stratejik Plan 
**)  yurt içinde işe yerleştirme Hizmetleri Hakkında yönetmelik. yayınlandığı resmi gazete 25.04.2009/27210
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tir. O halde özürlülük çoğu zaman değişken bir konudur. Başka bir deyişle nerede ve nasıl 
karşılaşacağınıza bağlı olarak sonuçları değişen bir durumdur*

engelli İstihdam şekilleri
engellilerin işgücü piyasasına katılımın sağlanması için türkiye’de benimsenen baş-

lıca tedbirler ise; kota yöntemi, korumalı işyeri düzenlemesi, devletin işverenleri finansal 
yönden destek ve teşvik sağlaması, temel ve mesleki eğitimin sağlanması, kamu sektöründe 
bazı iş ve mesleklerin engelliler için tahsis edilmesidir**

Özürlülerin istihdam edilme zorunluluğu ve bu zorunluluğun yansıması olarak, onla-
rın nasıl ve ne şekilde istihdam edilebileceklerine yönelik yapılan yoğun tartışmalar farklı 
özürlü istihdam yöntemleri doğurmuştur. yapılan literatür incelemesi, konuyla ilgili olarak 
yedi yöntem olduğunu göstermektedir:

a) Kota sistemi
b) Korumalı işyerleri
c) Kişisel Çalışma yöntemi
d) işverenlerin zorunluluk Olmadan Özürlü istihdamı
e) evde Çalışma
f ) Kooperatif Çalışma yöntemi
g) sadece Özürlülerin Çalıştırıldığı seçilmiş işlerde istihdam
Bu yöntemlerin içerisinde kota yöntemi en yaygın kullanılan istihdam yöntemidir. 

Özellikle son yıllarda aBD ve ingiltere gibi ülkelerde uygulamada kaldırıldığı gözlenen bu 
yöntemin halen ülkemizde ve aB ülkelerinde uygulanan en önemli özürlü istihdam yön-
temi olduğu görülmektedir. Çalışmada adı geçen yöntemler uygulama yoğunlukları temel 
alınarak sıralanmıştır***.

a) kota Sistemi
Belirli oranda özürlü istihdam edilmesini zorunlu kılan çalıştırma yükümü (kota reji-

mi), özürlülerin istihdam ilişkisi içerisinde pozitif anlamda korunmalarına yönelik ilk dü-
zenlemedir. Bu anlamda kota rejimi, sosyal adalet duygusunun da bir sonucu olarak işve-
renlerin üzerine kanuni zorlama ile verilmiş bulunan bir moral yükümlülüktür****.
*)  sedat murat “Genel Olarak Özürlülere Yönelik Çalışmalar ve İsmek Örneği’’ istanbul s.24
**)  aktekin, şeyda (2010), engelli istihdamında Korumalı işyerleri Çözüm Olacak mı?, mess mercek Dergisi, ss. 148-153, 

ekim
***) cihan selek Öz, serdar Orhan (2012) Özürlü istihdam yöntemlerinin uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme Çalış-

ma ilişkileri Dergisi
****) Kayacı, ekrem. “Özürlüler için verimli Bir istihdam Politikası Oluşturulması.”



177

BİLDİRİ KİTABI

b) korumalı İşyerleri 
sosyal politikanın önemli konularından birisi olan engelli istihdamına yönelik yön-

temlerden birisi türkiye’de uygulanmakta olan korumalı işyeri sistemidir. Korumalı işye-
ri, normal işgücü piyasasının rekabetçi koşullarında istihdam fırsatı bulamayan engelliler 
için mesleki iyileştirme ve istihdam sağlamak amacıyla, devlet tarafından ilgili mevzuatta 
teknik donanım desteği yanında mali yönden de desteklenen iş ve çalışma ortamının özel 
olarak düzenlendiği işyeridir*.

c) kişisel çalışma Yöntemi
Kişisel çalışma yöntemi, engelli bireylerin kendi işyerlerini kurup çalıştırmaları hatta 

diğer bireylere istihdam alanı sunmalarıdır. Fakat bu yöntem ülkemizde oran bakımından 
çok düşüktür. Bunun başlıca nedenleri; engellilerin temel eğitim yetersizliği, ülkedeki eko-
nomik gelişmeler, kaynak yetersizliği, engellilere sağlanan mesleki eğitim yetersizliği ve ve-
rimsizliğidir. engellilerin desteklenerek işveren haline gelmeleri kendi aralarında bir model 
oluşturma acısından çok önemlidir**.

d) İşverenlerin Zorunluluk Olmadan Özürlü İstihdamı
işverenler bu yöntemde herhangi bir zorlayıcı politika olmadan kendi isteğiyle engelli 

bireyi alıp çalıştırdığı istihdam yöntemidir. Bu istihdam yönteminde genellikle işverenlerin 
engelli bireyi zorlayıcı ya da teşvik edici politikalar olmadıkça işe alma eğilimi olmadığı 
bilinmektedir.

Bir zorunluluk olmadan işverenlerin kendiliğinden özürlü istihdam etmelerinin diğer 
yöntemlere göre üstün yönü; bu şekilde özürlü istihdamının yapılması toplumun özürlüler 
konusunda bilinçlenmesinin bir göstergesi olacaktır. Herhangi bir zorlama (kota) olmadan 
işverenler özürlülere güvenip iş vereceklerdir. Özürlüler de kendilerini güvenildiğini his-
sederek daha çok iş tatmini yaşayabileceklerdir. esas itibariyle doğal olan bu yöntemdir***.

e) evde çalışma
ev eksenli çalışma biçimi, yasamda çoğu zaman iç içe olmakla beraber kategorik ola-

rak iki şekilde gerçekleşmektedir. Bunlardan biri, kişinin evde kendi adına pazarlamak üze-
re bir şeyler üretmesi şeklinde gerçekleşirken, diğeri, başkaları adına, onların istediklerini 
*) Çavuş, Özgür Hakan, and akay tekin. «türkiye’de engellilerin istihdam yöntemi olarak korumalı işyeri.» Dokuz Eylül 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30.1 (2015).
**) yusuf genç, güldane Çat ‘’engellilerin istihdamı ve sosyal içerme ilişkisi’’
***)  cihan selek Öz, serdar Orhan Özürlü İstihdam Yöntemlerinin uygulanabilirliği üzerine Bir değerlendirme
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belirli bir surede ücreti karşılığında üretmesi olarak hayat bulmaktadır*. Bu şekilde esnek 
çalışma modeli olarak engelli bireyin evde engel durumuna göre ya kendi adına ya da baş-
kasının adına üretim yaptığı istihdam şeklidir. 

f ) kooperatif çalışma Yöntemi
Bu yöntem engellilerin kendi cabaları ile ya da devlet desteği ile kurdukları kooperatif 

örgütlenmelerle, çeşitli çalışma alanlarından kendilerine çalışma imkanları sağlayan bir 
yöntemdir. iş birliğine dayanan bu yöntemle engelli üyelerin mevcut yetenek ve kapasitele-
rini değerlendirme, bunları yapabilecekleri işlere göre iyileştirme ve bağımsız bir kuruluş 
olarak oldukları alanda faaliyet göstermelerini sağlayacaktır**

g) Sadece Özürlülerin çalıştırıldığı Seçilmiş İşlerde İstihdam
Bu istihdam biçimi ile çeşitli sakatlık türleri göz önünde bulundurularak seçilen bazı 

iş ve meslekler ülke genelinde sakatların istihdam edilebilmesi için ayrılır. tahsis yöntemi 
olarak da adlandırılan bu teknik ile seçilerek, kısmen ya da tamamen sakatlar için ayrılmış 
olan iş ve mesleklerde, sakat olmayan kişilerin istihdam edilebilmeleri engellenmiş olur.

Bu iş ve mesleklerin kapsamı, istihdam piyasasının koşuları ile sakatların istihdam 
edilebilirlik oranları göz önünde tutularak belirlenir. Çeşitli ülkelerde uygulamalara baktı-
ğımız zaman; otopark bekçiliği, saat onarımı, park ve bahçe bahçıvanlığı, asansör, santral 
operatörlüğü, danışma, bilet gişe hizmetleri gibi çok sayıda iş ya da mesleğin seçilerek, yal-
nızca sakatların istihdamı için ayrıldığı görülmektedir. iş değerlendirilmesi uygulamaları 
ile mesleki rehabilitasyon hizmetleri, bu yönteme işlerlik kazandırır***.  

enGellİlerİn İşGüCü PİYASASIndAkİ meVCut GÖrünümü 
türkiye’de politikaların değerlendirilip izlenmesi amacıyla engellilere yönelik bilgi 

eksikliklerinin giderilmesi ve engelli nüfusa yönelik bir kayıt sisteminin olmamasından do-
layı ilk kez 2002 aralık ayında Başbakanlık Özürlüler idaresi Başkanlığı ve Devlet Planlama 
teşkilatı ile birlikte Devlet istatistik enstitüsü (Die) tarafından “2002 türkiye Özürlüler 
araştırması” gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde engellilerin sayısal büyüklükleri üzerine çeşit-
li tahminler yürütülmekle birlikte, sosyo-ekonomik nitelikleri, yaşadıkları sorunlar ve top-
*) mehmet Kaya, Bahar Burtan Doğan (2016) ‘’esnek Çalışma modeli: ev eksenli Çalışma’’ elektronik sosyal Bilimler Dergisi 

58 s.1080
**) meşHur, a. F. (2004). Özürlülerin Çalışma yaşamına Katılma gereği ve uygulanan istihdam Politikalarının Değerlen-

dirilmesi. ÖZ-VERİ Dergisi, Aralık, 1(2).
***)  altan Ömer zühtü (2004) Sosyal Politika dersleri, anadolu Üniversitesi yayınları, no. 1744, s:205 eskişehir.
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lumdan beklentileri ile yaşadıkları sorunlar hakkında kapsamlı bir çalışma bu araştırmaya 
kadar yapılmamıştır. Bu nedenle daha önceki süreçte de engellilere ilişkin yeterli istatisti-
ki bilgilere sahip olunmadığı için Dünya sağlık Örgütünün (DsÖ) tahminleri kullanılmak 
zorunda kalınmıştır. Bu araştırma da engelli nüfusun yaş, cinsiyet, eğitim durumu, sosyal 
güvenlik durumu, medeni durumu, işgücü durumu, kurum ve kuruluşlardan beklentisi ile 
birlikte engelli nüfusu, engellinin tedavi olma ve cihaz kullanma durumu, engelinin ortaya 
çıkış zamanı nedeni ve derecesi ile birlikte ortaya konulmuştur. ayrıca bu araştırmada ilk 
kez ülkemizde süreğen hastalığa sahip olan nüfus belirlenerek bu nüfusun temel nitelikle-
rine ilişkin bilgi sahibi olunmuştur****

engellilerin nüfus durumu
engelli nüfusun tespit edilmesine yönelik olarak ulusal düzeyde yapılan ilk araştırma 

olan türkiye Özürlüler araştırmasına göre; ülkemizdeki engelli olan nüfusun toplam nüfus 
içindeki oranı %12.29 olarak tespit edilmiştir. Bu oran erkeklerde yüzde 11,10 kadınlarda 
13,45’dir. araştırmada ortopedik engellilerin oranı %1,25, görme engellilerin oranı %0,60, 
işitme engellilerin oranı %0,37, dil ve konuşma engellilerin oranı %0,38, zihinsel engelli-
lerin oranı %0,48 iken, süreğen hastalığı olanların oranı ise %9.70 olarak tespit edilmiştir. 
yaşın artması ile birlikte engellilik oranının da arttığı görülmektedir. 2011 tÜiK verilerine 
göre kadınların engellilik oranı % 7,5 erkeklerin engellik oranı % 5,6 ülkemizde toplam 
engellilik oranı ise % 6,6’dır. Çalışma çağı olan 15-64 yaş arasında engellilik oranı %5,5’dir. 
Çalışma çağındaki erkeklerde engellilik oranı % 4,8 kadınlarda ise bu oran % 5,8’dir. Ça-
lışma Çağındaki nüfustaki engellilerin % 45’i erkeklerden % 55’inin kadınlardan oluştuğu 
görülmektedir.

tablo 1: Yaş grubu ve cinsiyete göre en az bir engeli olan nüfus 2011
Toplam Nüfus

(Bin)
En Az Bir Engeli
Olan Nüfus (%)

En Az Bir Engeli Olan
 Nüfusun Oranı (%)

Yaş Grubu Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın

0-4  6 186  3 177  3 009 74 40   34   1,2 1,3 1,1

5 9  6 096  3 131  2 965 129 73   55   2,1 2,3 1,9

10 14  6 604  3 387  3 217 139 81   58   2,1 2,4 1,8

15-19  6 314  3 233  3 081 145 85   61   2,3 2,6 2

20-24  6 251  3 189  3 062 170 110   60   2,7 3,4 2

25-29  6 311  3 212  3 099 166 96   70   2,6 3 2,3

****) Devlet istatistik enstitüsü (2009), 2002 türkiye Özürlüler araştırması, Devlet istatistik enstitüsü matbaası, 2. Baskı, eylül, 
ankara.
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30-34  6 466  3 269  3 196 207 111   96   3,2 3,4 3

35-39  5 634  2 837  2 797 228 115 113 4 4 4,1

40-44  4 691  2 393  2 298 241 112 128 5,1 4,7 5,6

45-49  4 825  2 424  2 401 332 143 188 6,9 5,9 7,8

50-54  3 733  1 881  1 853 330 133 198 8,8 7,1 10,7

55-59  3 439  1 706  1 733 417 157 259 12,1 9,2 15

60-64  2 530  1 212  1 317 419 149 269 16,5 12,3 20,4

65-69  1 845 865 980 425 158 267 23 18,3 27,2

70-74  1 437 643 794 458 169 288 31,9 26,3 36,3

75 +  2 163 870  1 293  1 006 356 650 46,5 40,9 50,3

Toplam  74 526  37 431  37 095  4 883  2 088  2 795 6, 6 5, 6 7, 5

kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18617 erişim tarihi:(20.11.2017)

yaşın ilerlemesi ile birlikte engelli birey sayısı ve oranı artış göstermektedir. Ülkemiz-
deki engellilerin yüzde 45’i çalışma çağının dışındadır. Bu oran erkeklerde yüzde 42 iken 
kadınlarda yüzde 48 olduğu görülmektedir. genç nüfus diye adlandırılan 15-24 yaş arası 
nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı normal bireylerde yüzde 16,8 olurken, engelli bi-
reylerin yüzde 6,5’i 15-24 yaş arasında yer almaktadır. 

engellilerin eğitim durumu
eğitim ile işsizlik arasındaki ilişkinin araştırılması önemli bir konudur. son yıllarda 

yapılan çeşitli teorik ve ampirik çalışmalar sonucunda eğitimin istihdam üzerinde önemli 
bir etkisinin olduğu gözlenmiştir. Diğer bir deyişle eğitim durumunun artması ile işsizliğin 
azalacağı hem teorik hem de ampirik olarak gözlenmiştir*.

son yıllarda okuma yazma bilmeyen nüfusun azalması ve eğitim düzeyinin yükselme-
si konusunda oldukça önemli ilerlemeler sağlanmıştır ancak genel nüfusun göstergeleri ile 
engelli nüfusun göstergeler arasında büyük uçurumlar bulunmaktadır. araştırmaya göre 
genel nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oranı yaklaşık yüzde 13’tür**. tablo dan görüle-
ceği üzere okuma yazma bilmeyen engelli oranı yüzde 23,3’tür. Diğer taraftan  engellilerin 
eğitim durumuna baktığımızda yüzde 78,4’ü ilkokul, okuma yazma bilen fakat bir okul bi-
tirmeyen ve okuma yazma bilmeyen kişilerden oluştuğu görülmektedir. Bu oran erkeklerde 
*) ansal Hacer, Küçükçiftçi suat, Onaran Özlem ve Orbay Benan zeki (2000). Türkiye Emek Piyasasının Yapısı ve İşsizlik. 

istanbul: türkiye ekonomik ve toplumsal tarih vakfı yay
**) Aysen Tokol, Yusuf Alper  Sosyal Politika
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yüzde 67 iken kadın engellilerde bu oranın yüzde 86,8’e yükselmektedir. Kadın engellilerin 
eğitim durumu açısından daha dezavantajlı konumda olduğu görülmektedir.

tablo 2:  Cinsiyete ve eğitim durumuna göre en az bir engeli olan nüfus, 2011

Eğitim Durumu
Engellilerin Eğitim Durumuna

Sayısal Dağılımı (Bin)
Engellilerin Eğitim Durumuna

Göre Oransal Dağılımı (%)
Tüm Nüfusun Eğitim Durumuna 

Göre Oransal Dağılım (%)

Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam

Okuma yazma 
bilmeyen 220 890 1.110 10,80 32,40 23,3 1,4 7,6 4,5

Okuma yazma 
bilen fakat bir 
okul bitirmeyen

357 551 908 17,60 20,10 19,0 17,7 20,8 19,3

ilkokul 782 941 1.723 38,60 34,30 36,1 21,5 27,8 24,7

ilköğretim/
ortaokul veya 
dengi okul

391 207 598 19,30 7,50 12,5 26,6 20,4 23,5

lise veya dengi 
okul 197 115 312 9,70 4,20 6,5 20,6 14,8 17,7

yüksek öğretim 81 41 122 4,00 1,50 2,6 12,1 8,5 10,3
Toplam 2.028 2.745 4.773 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

kaynak: http://eyh.aile.gov.tr/data/5485bba0369dc5596417ba49/nka_2011_engellilik.pdf
(erişim tarihi: 17.11.2017)

engelli olmak eğitim hayatına katılmayı engelleyen bir durum olduğu gibi bu duru-
mun sonucu engellilerin yükünü de artırmaktadır. Bu kısır döngüyü kırmak engelliler için 
gereken özel eğitim hizmetlerinin nitelik ve niceliğini, ulaşılabilirliğini artırmakta bunun 
yanı sıra normal eğitime devam edebilecek engellileri fırsat eşitliği sağlamak mümkün ola-
bilmektedir.

tablo 3: Özel eğitim kurumlarında örgün eğitim alan öğrencilerin yıllara göre dağılımı

Öğretim
Yılı

Okul
Sayısı

Öğretmen 
Sayısı

Özel Eğitim 
Okullarında 

Öğrenci
Sayısı

Özel Eğitim 
Sınıflarında 

Öğrenci
Sayısı

Kaynaştırma 
Eğitiminde 

Öğrenci
Sayısı

Toplam 
Öğrenci

Sayısı

2016-2017 1.362 12.009 48.212 42.900 242.486 333.598

2015-2016 1.268 11.595 49.206 36.742 202.541 288.489
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2014-2015 1.254 10.596 43.796 32.265 183.221 259.282

2013-2014 1.248 9.733 40.505 29.094 173.117 242.716

2012-2013 1.261 10.344 33.877 25.477 161.295 220.649

2011-2012 814 7.607 42.896 20.968 148.753 212.617

2010-2011 753 6.843 40.189 18.576 93.000 151.765

2009-2010 700 6.005 36.599 15.712 76.204 128.515

2008-2009 670 5.695 30.671 13.015 70.685 114.371

2007-2008 561 4.758 28.252 9.252 58.504 96.008

2006–2007 537 4.979 27.439 9.643 55.096 92.178

2005–2006 495 4.680 25.238 8.921 45.532 79.691

2004–2005 480 4.524 22.082 8.130 42.225 72.437

2003–2004 441 3.441 19.895 7.405 35.625 62.925

2002–2003 490 3.385 17.988 6.912 31.708 56.608

2001–2002 342 2.834 17.320 6.912 29.074 53.306
kaynak: http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64 (erişim tarihi: 20.11.2017)

engellilerin sosyal olarak topluma entegrasyonunun sağlanması ve üretken nüfus içe-
risinde yer almaları eğitim imkanlarına ulaşması ile mümkün olabilecektir. anayasamızın 
eğitim ve öğrenim hakkının esaslarını belirten 42. maddesi, kapsamı kanunla belirlene-
cek bir eğitim ve öğrenim hakkından kimsenin yoksun bırakılamayacağını öngörmektedir. 
ayrıca “Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak 
tedbirleri alır” denilerek, engellilerin özel ve temel eğitim gereksinimlerinin karşılanması 
hususu kamusal bir yükümlülük olarak düzenlenmiştir*

engellilerin eğitim alma oranlarında son 15 yılını incelediğimizde ciddi oranda artış 
olduğu görülmektedir. 2001-2002 senesinde engellilerin gidebileceği okul sayısı 342 iken 
2016-2017 senesine geldiğimizde okul sayısı 1362 sayısına ulaşmıştır. eğitim alan toplam 
öğrenci sayısına baktığımızda söz konusu 15 yıllık periyotta yaklaşık 6 kat artış göstermiş-
tir. Bu eğitim alan engelli sayısının artmasını tÜiK istatistiklerin de görmekteyiz. türkiye 
özürlüler araştırması (2002) verilerine göre okuma yazma bilmeyen engelli oranı % 36,3 
iken 2011 yılında yapılan araştırmaya göre % 23,3’e düştüğü görülmektedir. günümüzde 
güncel veriler bulunmamakla birlikte bu oranın daha da düştüğü tahmin edilmektedir.    

*)  yener şişman engelliler açısından eşitlik ayrımcılık ve eğitim Hakkı s: 79
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engellilerin İstihdam durumu
engelli işgücü talebi, kişinin bireysel özelliklerinin yanında yasal düzenlemeler ve iş-

gücü piyasası ile ekonomide ki yapısal özelliklere de bağlı olmaktadır. Ülkemizde de iş 
Kanunda yasal düzenlemeler, esnek istihdam biçimleri, engelli işgücünün bilgi ve beceri 
eksikliğinin işgücü piyasası talepleri ile uyuşmaması, ekonomik büyüme-istihdam ilişkisi 
ve ekonomik krizlerin ortaya çıkması, kayıt dışı istihdam ile işKur’un engellilere yönelik 
iş eşleme hizmetinde tek kurum olması engelli işgücü istihdamını etkileyen faktörlerden 
bir kaçıdır*. 

tablo 4: toplam nüfus ve en az bir engeli olan nüfusun işgücü durumu 2011

Tüm Nüfus
En Az Bir Engeli Olan

Erkek Nüfus
En Az Bir Engeli Olan

Kadın Nüfus

Yaş
Grubu

İşgücüne 
katılım 

oranı (%)

İstihdam 
oranı 
(%)

İşsizlik 
Oranı

(%)

İşgücüne 
katılım 

oranı (%)

İstihdam 
oranı
(%)

İşsizlik 
oranı
(%)

İşgücüne 
katılım 

oranı (%)

İstihdam 
oranı
(%)

İşsizlik 
oranı
(%)

15-19 23 19,3 16 22,9 17,9 21,9 10,3 8,4 18,9

20-24 52,6 44,9 14,5 52,8 45,7 13,6 19,6 14,8 24,7

25-29 65,2 58,7 10 51,7 43,8 15,3 19,6 16,1 17,9

30-34 65,6 61 7,1 56,1 49,7 11,4 20,8 17,1 17,7

35-39 65 61 6,2 59,8 52,9 11,6 22,2 18,8 15,3

40-44 64,1 60,5 5,6 60,8 54,6 10,2 22,9 20,1 12,2

45-49 54,9 51,9 5,4 56,9 50,5 11,3 20,6 18,9 8,2

50-54 41,4 39,3 5 44 39,8 9,6 18 17,1 5,4

55-59 31,8 30,5 4,1 33,8 31,1 7,8 16,5 16,1 2,7

60-64 24,2 23,6 2,3 27,5 26,4 4,3 13,9 13,7 0,9

65 + 14 13,8 0,9 16,1 16 1 5,8 5,8 0,3

Toplam 47,5 43,7 7,9 35,4 32 9,5 12,5 11,6 7,3

kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18617 (erişim tarihi: 20.11.2017)

*)  Kuzgun, inci (2012), türkiye’de Özürlülerin Ücret Karşılığı istihdamını Belirleyen Değişkenler ve Öneriler, Journal of 
yasar university, volume: 4, no: 15, ss. 2451-2466.



184

OTURUM II-A

Grafik 1: türkiye’de İstidam edilenlerin İşteki durumunun Yıllara Göre Oranı 2011

kaynak: tüİk, http://www.tuik.gov.tr/Pretablo.do?alt_id=1017 (erişim tarihi: 25.10.2017)

türkiye’de engelli istihdam edilenlerin işteki durumuna göre nasıl değiştiğini incele-
mek istihdamın özellikleri ve mevcut işlerin niteliğini anlamak açısından önemlidir. Ülke-
mizde çalışan engellilerin % 77’si ‘’ücretli, maaşlı ve yevmiyeli’’ statüsünde çalışmaktadır. 
Bu oran toplam nüfusta % 61 düzeyindedir. işveren ve kendi hesabına çalışanlara baktığı-
mızda engellilerin % 15’i bu statüde yer almaktadır. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışan engel-
lilerin oranı ise toplam nüfusta ücretsiz aile işçisi olarak çalışanların yarısı kadardır.  

engellilerin İşgücüne katılımı ve İşsizlik
işgücüne katılım oranları üretken nüfusun tespiti açısından önemlidir. işgücüne ka-

tılım oranlarının düşmesi buna karşılık işsizlik oranlarının yükselmesi işsizliğin açıklanan 
rakamlardan daha ağır bir sorun haline geldiğini göstermektedir. işgücüne katılım oran-
larının gerilemesi çalışma çağındaki nüfusun emek piyasasının dışına çıktığı dolayısıyla 
üretime katılanların elde ettiği gelirin daha geniş bir nüfus arasında paylaşılması anlamına 
gelmektedir* Dolayısıyla engellilerinde işgücüne katılımının artması bir taraftan üretken 
nüfusun artmasını sağlarken diğer taraftan engellilerinde topluma katılımını da arttıracak-
tır. engellilerin işgücüne katılımına baktığımızda % 22,1 ile oldukça düşük seviyede kaldığı 
görülmektedir. Diğer bir değişle engellilerin % 77,9’u ne çalışmakta ne de iş aramaktadır.
*)  mütevellioğlu nergis, zanbak mehmet, mert mehmet (2010). İşsizlik, Üniversiteli Gençlik ve Gelecek: Bir Alan 

Araştırmasının Bulguları. c.Ü. iktisadi ve idari Bilimler Dergisi 11: 207-229
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Grafik 2: engelli ve toplam nüfusun cinsiyet açısından işgücüne katılma oranları 2011

kaynak: tüİk, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18617 (erişim tarihi: 25.10.2017)

türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları erkeklere göre daha düşüktür. erkek-
lerin işgücüne katılım oranları kadınların işgücüne katılım oranlarının yaklaşık olarak iki 
katıdır. Kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olmasının en önemli nedenlerinden 
birisi kadın işgücüne olan talebin düşük olmasından kaynaklanmaktadır.* engelli kadınla-
rın işgücüne katılım oranı % 12,5’dir. 15-65 yaş arası çalışma çağındaki engelli kadın nüfu-
sunun 1 milyon 442 bin olduğu düşünüldüğünde bu gruptaki kadınların işgücüne katılım 
oranlarının düşük kalması kadınların genel işgücü katılım oranlarını da düşük kalmasına 
sınırlıda olsa etkisi bulunmaktadır. 2011 nüfus Konut araştırması sonuçlarına göre erkek 
engellilerin kadın engellilere göre işgücüne katılım oranı yaklaşık 3 kat olduğu görülmek-
tedir. Kadın engellilerin % 87,5’i işgücü piyasasının dışındadır. zaten işgücü piyasasına gir-
mekte sıkıntı yaşayan engellilerin cinsiyet bazında bu sıkıntının daha da arttığı görülmek-
tedir. 

*)  tutar Filiz ve yetişen Handan (2009). Türkiye’de Kadının Kalkınmadaki Rolü. 2: 116-131
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Grafik 3: engelli ve toplam nüfusun cinsiyet açısından işsizlik oranları 2011

kaynak: tüİk, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18617 (erişim tarihi: 25.10.2017)

2011 nüfus Konut araştırması sonuçlarına göre işsizlik oranlarını karşılaştırdığımız-
da engellilerinin işsizlik oranlarının daha fazla olduğu görülmektedir. işsizlik rakamları-
nın işgücüne katılım ile birlikte değerlendirilmesinin daha doğru olacağı düşünülmektedir. 
cinsiyet bazında kıyasladığımızda kadın engellilerin işsizlik oranının daha düşük olması 
kadın engellilerin işgücüne katılmadığının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. erkeklerin 
işsizlik oranlarının normal nüfusa göre fazla olması erkek engellilerin işgücüne girmede 
sıkıntı yaşadığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

engelli İstihdamının Genel Görünümü
4857 sayılı iş Kanunun 30. maddesinde “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştır-

dıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli…. 
meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.’’ denilmek-
tedir. ayrıca 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 53. maddesinde “Kurum ve kuruluşlar 
bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak 
zorundadır” denilmektedir. Bu kapsamda 4857 sayılı iş Kanunu kapsamında işçi çalıştıran 
kamu ve özel sektörün kontenjan takipleri türkiye iş Kurumu tarafından yapılmaktadır. 
tablo 5’den görüleceği üzere kamu engelli işe yerleştirmelerinin 2004 yılında ciddi artış 
göstermesi ve bu sürecin 2005 ve 2006 yıllarında da devam etmesi 4857 sayılı iş Kanunun 
2003 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte oluşan kontenjan açıklarının kapatılmasından 
kaynaklandığı bilinmektedir. Özel sektördeki işe yerleştirmeler ise yıllar itibariyle nispeten 
artış gösterdiği söylenebilir.
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tablo 5: kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasından başvuru yapan ve
istihdam edilen işçilerin yıllara göre dağılımı

Yıllar Başvuru İşe Yerleştirme 
 Kamu Özel Toplam

2017 (eylül) 75.862 163 8.624 8.787
2016 79.321 236 14.795 15.031
2015 65.255 258 20.197 20.455
2014 77.632 232 26.118 26.350
2013 76.235 287 34.189 34.476
2012 83.955 398 35.133 35.531
2011 35.151 455 37.894 38.349
2010 36.144 295 31.962 32.257
2009 40.519 545 25.860 26.405
2008 48.480 427 21.540 21.967
2007 36.397 573 17.291 17.864
2006 28.236 1202 22.579 23.781
2005 25.859 1728 21.589 23.317
2004 38.955 1320 15.855 17.175
2003 49.218 464 12.017 12.481
2002 23.117 657 10.226 10.883

kaynak: http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx

Devlet memurları Kanunu kapsamında çalışan 48.803 memur bulunmaktadır. yıllar 
itibariyle engelli memur alımlarında ciddi artış gösterilmesine rağmen devlet personel baş-
kanlığının verilerine göre 13.441 doldurulması gereken engelli kontenjan pozisyonu bulun-
maktadır. 

tablo 6: 657 Sayılı dmk gereği kamu Sektöründe engelli kotası

Kişi Sayısı

Kapsamdaki mevcut memur Kadro sayısı 2.067.744

engelli Kontenjanı % 3 62.244

Kontejan Kapsamında Çalışan engelli memur sayısı 48.803

Kontenjan Fazlası Çalışan engelli memur sayısı 1.070

toplam Çalışan engelli memur sayısı 49.873

engelli Kontenjan açığı 13.441
kaynak: http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistik/istihdam-edilen-engelli-memurlarin-182
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son 15 yıllık engelli memur alımlarını incelediğimizde Kamunun engelli istihdamını 
ciddi oranda arttırdığını görmekteyiz. söz konusu yıllar içerisinde Kamunun memur statü-
sünde engelli istihdamı yaklaşık olarak 8,5 katlık bir artış göstermiştir.

Grafik 4:kamu kurumlarında engelli kotasında istihdam edilen memurların yıllara göre dağılımı

kaynak: http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistikler (erişim tarihi: 20.11.2017)

engelli kamu personelinin cinsiyet dağılımına baktığımızda yüzde 24’ü kadınlardan 
yüzde 76’sının erkeklerden oluştuğu görülmektedir. engelli kadın memurların % 62’si yük-
seköğretim mezunlarından oluştuğu görülmektedir. erkeklerde ise bu oranın % 45’de kal-
maktadır.

tablo 7: İstihdam edilen engelli memurların eğitim durumlarına Göre Sayısal dağılımları
 Kadın Erkek Toplam Kadın Oranı Erkek Oranı
ilköğretim/ Ortaokul/ ilkokul 860 5.635 6.495 7% 15%
Ortaöğretim (lise) 3.730 15.374 19.104 31% 41%
Önlisans 2.543 6.713 9.256 21% 18%
lisans 4.513 9.595 14.108 38% 25%
lisans Üstü 305 605 910 3% 2%
tOPlam 11.951 37.922 49.873 100% 100%
cinsiyet Bazında Dağılım 24% 76% 100%

kaynak: http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistik/istihdam-edilen-engelli-memurlarin-182
(erişim tarihi: 21.11.2017)
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SİVAS İşGüCü PİYASASI
Sivas İşgücü Piyasasının engelli Açısından Arz Yönü
ilimizin 2016 verilerine göre nüfusu 621.224’tür. nüfusun yaş dağılımına baktığımız-

da en çok nüfusun alt genç grubu dediğimiz 15-19 yaş grubunda daha sonra üst genç grubu 
dediğimiz 20-24 yaş arasındaki gençlerden oluştuğu görülmektedir. nüfusun yaşadığı yer 
açısından baktığımızda 0-14 yaş grubunun % 63’ü,  çalışma çağı kabul edilen 15-65 yaş 
grubunun % 61’inin, 65+ yaş grubunun ise % 37’sinin merkezde yaşadığı görülmektedir. 
ilin çalışma çağındakiler ve genç nüfusunun merkezde yaşadığı yaşlı nüfusun ise daha çok 
ilçelerde yaşadığı görülmektedir.* işKur’a kayıtlı çalışma çağındaki nüfusun mekan dağılı-
mına baktığımızda % 72’sinin merkezde % 28’inin ise ilçelerde yaşadığı görülmektedir.  yaş 
açısından değerlendirdiğimizde işKur’a kayıtlı engellilerin % 65’i 35-65 yaş aralığında yer 
aldığı görülmektedir. Bu durumu 2011 nüfus Konut araştırması sonuçlarını da göz önüne 
aldığımızda yaşın ilerlemesi ile birlikte engelli sayısının artmasının bir sonucu olarak de-
ğerlendirilebilir.

tablo 8:  İşkur kayıtlı engellilerin yer, cinsiyet ve yaş dağılımı

Yer Cinsiyet
15-19 

yaş
20-24 

yaş
25-29 

yaş
30-35 

yaş
36-65 

yaş toplam
Genel

toplam

engelli-
lerin

mekana 
göre

dağılımı
(%)

merkez
erkek 24 219 340 507 2.111 3.201

4.055
%72Kadın 12 61 128 169 484 854

ilçeler
erkek 7 51 130 182 765 1.135

1.559
%28Kadın 1 5 50 64 304 424

toplam 44 336 648 922 3.664 5.614

kaynak: Sivas çalışma ve İş kurumu İl müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.

genç nüfus olarak adlandırılan 15-24 yaş arası engellilerin Kuruma kayıt olma oranı 
% 7 oranındadır. 2011 nüfus Konut araştırması sonuçlarına göre ülkedeki engelli genç 
nüfusun toplam engelli nüfusunun % 6,5’ini oluşturduğu düşünüldüğünde söz konusu veri-
lerle benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu durumun engelli nüfusun dağılımı ile işKur’a 
kayıtlı yaş gruplarının dağılımı arasında bir benzerlik olduğu söylenebilir. 
*)   sivas işgücü araştırması 2017
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Grafik 5: Sivas İlinde İşkur’a kayıtlı engellilerin cinsiyet ve yaşa göre dağılımı

kaynak: Sivas çalışma ve İş kurumu İl müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.

Grafik 6: Sivas İlinde İşkur’a kayıtlı engelli kadınların yer ve yaşa göre dağılımı

kaynak: Sivas çalışma ve İş kurumu İl müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.

merkezde kadın engellilerin yaşın ilerlemesi ile birlikte işKur’a kayıtlılık oranlarının 
düştüğü görülmektedir. merkezde 15-19 yaş arası her 100 kişinin 33’ü kadın engellilerden 
oluşurken 36-65 yaş aralığında her 100 kişinin 18’i kadın engellilerden oluşmaktadır. ilçe-
lerde ise tam tersi bir durum söz konusudur. 15-19 yaş arası her 100 kişinin 12’si kadınlar-
dan oluşurken 36-65 yaş arasında her 100 kişinin 28’i kadın engellilerden oluşmaktadır. en-
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gelli kota uygulaması kapsamında özel sektör işyerlerinin yüzde 84’ünün merkezde olması 
ve aynı zaman da ilçedeki engelli çalıştırma yükümlülüğü bulunan firmaların % 51’inin in-
şaat sektöründen oluşmasına rağmen ilçede kadın engellilerin daha çok iş aramak istemesi 
aktif işgücü hizmetlerinin ilçelerde etkin işlediği şeklinde değerlendirilebilir.

tablo 9: İstihdam edilen engelli memurların Sivas İlinde ve toplamdaki Sayısal dağılımları

Erkek Kadın Toplam Kadın Oranı Erkek Oranı

sivas 113 429 542 20,8% 79,2%

Toplam 11.951 37.922 49.873 24,0% 76,0%
kaynak: http://www.dpb.gov.tr/tr-tr/istatistik/istihdam-edilen-engelli-memurlarin-182

(erişim tarihi: 21.11.2017)

657 sayılı Devlet memurları Kanunun 53. maddesi kapsamında ilimizde 113’ü ka-
dın ve 429’u erkek olmak üzere 542 engelli memur çalışmaktadır. engellilerin kamudaki 
istihdamına cinsiyet açısından baktığımızda kadın engellilerin düşük oranda kaldığı gö-
rülmektedir. tablo istihdam edilen engelli memurların eğitim Durumlarına göre sayısal 
Dağılımlarına baktığımızda Kamu da daha çok eğitim düzeyi yüksek engellilerin istihdam 
edildiği görülmektedir. Diğer taraftan tablo 2’den görüleceği üzere 2011 nüfus Konut 
araştırması sonuçlarına göre kadın engellilerin yüzde 94,3 gibi ciddi bir oranda lise altı 
mezuniyete sahip olduğu görülmektedir. Bu durumu eğitim-işgücü açısından değerlendir-
diğimizde kadın engeli istihdamının artması eğitim durumunun artması ile mümkün ola-
cağı düşünülmektedir. 

Grafik 7: İşkur’a kayıtlı aktif iş arayan engellilerin cinsiyet dağılımı

kaynak: Sivas çalışma ve İş kurumu İl müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.

Kuruma kayıtlı engellilerin 12 aylık süre içerisinde Kuruma iş aradığı beyan eden en-
gellilerin oranına baktığımızda kadın engellilerin erkek engellilere göre daha az iş aradığı 
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görülmektedir. Diğer bir deyişle Kuruma kayıtlı her 100 kadın engelliden sadece 13’ü son 
12 ay süre içerisinde Kuruma iş aradığını beyan etmiştir. Bu oran erkeklerde % 21 düzeyin-
dedir. Bu durum engellilerin Kuruma kayıt olduğu fakat aktif olarak iş aramadıklarını gös-
termektedir. Bu durumun nedenlerinin incelenmesi ve gerekli politikaların geliştirilmesi 
gerekmektedir. 2002 yılında yapılmış olan özre yönelik kurum ve kuruluşlardan beklenti 
araştırmasının sonuçlarına baktığımızda engellilerin kurum ve kuruluşlardan beklentileri 
araştırmasının sonuçlarına göre % 61,22 ile parasal katkıda bulunma, % 9,55 ile iş bulmaya 
yardım etme, % 3,31 oranında eğitim olanakları yaratma beklentisi bulunmaktadır.* sosyal 
yardım alabilmek için Kuruma kayıtlı olanlarında olduğu düşünüldüğünde aktif iş arayan 
engellilerin sayısının düşük seviyelerde kaldığı sonucu çıkmaktadır. işgücü piyasasının ça-
lışma şartlarının engelliler açısından uygun hale getirilmesiyle aktif iş arayan sayısının da 
artacağı beklenmektedir.

tablo 10: kuruma kayıtlı engellilerin yaş, cinsiyet ve iş arama durumu

Kayıtlılık
Durumu Cinsiyet 15-24 25-29 30-39 40-49 50-64 65 Toplam

Cinsiyet
Bazında
Oransal
Dağılım

ilk Kez
iş Hayatına
atılan

erkek 91 96 233 227 266 70 983 59,8%

Kadın 37 60 118 154 201 92 662 40,2%

toplam 128 156 351 381 467 162 1.645 100,0%

Daha iyi
şartlarda
iş arayan 

erkek 136 220 612 624 260 11 1.863 86%

Kadın 28 38 101 102 32 4 305 14%

toplam 164 258 713 726 292 15 2.168 100%

Çalışırken
işsiz
Kalan

erkek 67 156 383 492 355 58 1.511 77,4%

Kadın 14 60 118 93 91 64 440 22,6%

toplam 81 216 501 585 446 122 1.951 100,0%

erkek toplam 294 472 1.228 1.343 881 139 4.357 75,6%

Kadın toplam 79 158 337 349 324 160 1.407 24,4%

genel toplam 373 630 1.565 1.692 1.205 299 5.764 100,0%

kaynak: Sivas çalışma ve İş kurumu İl müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.

işKur kayıtlarına göre ilk kez iş hayatına atılan, daha iyi şartlarda iş arayan ve çalı-
*)  http://www.tuik.gov.tr/Pretablo.do?alt_id=1017 (erişim: 11.11.2017)
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şırken işsiz kalan olmak üzere 3 farklı sınıflandırma mevcuttur. mevcut sistem tam olarak 
çalışan işsiz ayrımı tespitini yapmamakla birlikte büyük oranda durum tespiti yapılması 
açısından kullanılmaktadır.    

Grafik 8: engellilerin cinsiyet bazında iş arama durumu 

kaynak: Sivas çalışma ve İş kurumu İl müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.

Kuruma kayıtlı engellilerden ilk kez iş hayatına atılanların cinsiyete bağlı dağılımla-
rında kadın engellilerin kuruma ilk kaydından sonra erkeklere göre daha az işe yerleştikleri 
görülmüştür. Diğer bir deyişle kadın engellilerin yaklaşık olarak yarısı kuruma kayıt olmuş 
fakat herhangi bir işe yerleşmemiştir. Bu durumun nedenleri arasında ilk kez iş hayatına 
atılan kadınların büyük oranda kaydının pasif olduğu görülmektedir. yani Kuruma kayıt 
olduktan sonra aktif iş aramadığından dolayı kaydının pasif olduğu görülmektedir.    

Daha iyi şartlarda iş arayan engelliler çalıştıkları pozisyonları yetersiz gören ya da di-
ğer seçenekleri değerlendirmek isteyenlerin oluşturduğu bir gruptur. Bu grubun cinsiyete 
göre dağılımda erkek engellilerin daha aktif iş hayatına katıldıkları görülmektedir. erkek 
engelliler kadın engellilere göre daha rahat iş seçeneklerini değerlendirebildiklerinden ka-
dınlara göre oranları yüksek çıkmaktadır.

Çalışırken işsiz kalan engellilerde ise yine cinsiyete bağlı bir fark görülse de bu fark 
diğer gruplara göre daha azdır. Çalışırken işsiz kalanların cinsiyet bazında istihdamdan çı-
karılırken her iki cinsiyete de eşit etkilendiği gözlenmektedir. Çalışırken işsiz kalan grubun 
yaş dağılımına baktığımızda 30-64 yaş grubunda olduğu görülmektedir.

Kuruma kayıtlı erkek engellilerin yaş gruplarına göre dağılımları görülmektedir. tüm 
yaş gruplarında Daha iyi şartlarda iş arayanlar diğerlerine göre daha fazla sayıdadır. Bu-
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nunla birlikte işgücüne katılımda kuruma kaydolanlardan yaş aralığı 30-39 ve 40-49 olan-
ların daha fazla olduğu görülmüştür. yaş gruplarına bakıldığında yaş arttıkça engellilerin 
istihdamdaki yeri de artmakta ancak 40-49 yaş grubundan sonra giderek azalan bir grafikle 
ilerlemektedir. Bu da bize işgücü piyasasının engellilerden en fazla yararlandığı yaş grubu-
nu göstermektedir.

Sivas İşgücü Piyasasının engelli Açısından talep Yönü
sosyal güvenlik Kurumunun 2016 yılı verilerine göre sivas ilinde 4a zorunlu sigortalı 

kapsamında 73.136 sigortalının çalıştığı görülmektedir*. ilde 50’den daha fazla çalışanı olan 
167 işyeri bulunmaktadır. Bu işyerlerinin oluşturduğu engelli kota sayısı 1.028’dir.** ildeki 
toplam engelli kotasının %50’si hizmet sektöründe, %32’si sanayi sektöründe ve %18’inin 
inşaat sektöründe yer aldığı görülmektedir.

tablo 11: Sivas ilinde işyerlerinin kota sayısı ve sektör ile mekana göre dağılımı

 
Sektör

kota
Yüzdesi

(%)

İşveren
kota
Sayısı

toplam
kota
Sayısı

toplam
kota Oranı

(%)

merkez

Hizmet 58 496

859 84

sanayi 31 264

inşaat 12 99

toplam 100 859

ilçe

Hizmet 10 17

169 16

sanayi 38 65

inşaat 51 87

toplam 100 169

toplam 1.028 100

kaynak: Sivas çalışma ve İş kurumu İl müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.

ilde engelli kotasının % 16’sı ilçeler de bulunurken % 84’ü merkezde bulunmaktadır. 
Diğer bir değişle 4857 sayılı kanunun 30. maddesi gereği 50 kişiden fazla çalışanı olan iş-
yerlerinin oluşturduğu her 100 kotanın 84’ü merkezde 16’sı ilçelerde bulunmaktadır. Diğer 
taraftan işKur’a kayıtlı ildeki engelli işgücünün talep tarafına baktığımızda % 72’si mer-
*)  http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari (erişim tarihi: 22.11.2017)
**)  sivas Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü verilerinden derlenmiştir.
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kezde % 28’i ise ilçelerde yaşamaktadır. Diğer taraftan kota uygulamasına tabi olan işgü-
cünün talep tarafının sektörel dağılımına baktığımızda ilçe ve merkez açısından farklılık 
görülmektedir. merkezde kota uygulamasına tabi olan işyerlerinin oluşturduğu konten-
janın %58’si hizmet sektöründedir. ilçelerde ise en yüksek kota uygulaması %51 ile inşaat 
sektöründe gerçekleşmektedir. ilçelerde ikinci sırada %38 ile sanayi sektörü gelmektedir. 
ilçelerdeki sanayi sektörünün büyük kısmını maden firmaları oluşturmaktadır. Bu sektör-
lerdeki açık pozisyonların tespit edilmesi diğer taraftan işgücünün talep kısmında yer alan 
engellilerin engel durumu, eğitimi ve bu pozisyonlarda yapabilecekleri işlerin tespit edil-
mesi engellilerin işe girmesini kolaylaştıracak ve verimliliğini maksimum düzeye çıkaraca-
ğı düşünülmektedir.  

SOnuç
türkiye’de politikaların değerlendirilip geliştirilmesi amacıyla engellilere yönelik bil-

gi eksikliğinin giderilmesi engelli nüfusa yönelik bir kayıt sisteminin olmamasından dolayı 
ilk kez 2002 yılında Başbakanlık Özürlüler idaresi Başkanlığı ve Devlet Planlama teşkilatı 
ile birlikte Devlet istatistik enstitüsü (Die) tarafından ‘’2002 türkiye Özürlüler araştır-
ması’’ gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra düzenli olarak veri üretimi yapılmamıştır. gü-
nümüzde teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler, uluslararası sermaye hareketleri ve 
ekonomik anlamda yaşanan küreselleşmenin etkilerinden dolayı çalışma hayatı ve eğitim 
istihdam ilişkisi sürekli değişiklik göstermektedir. sürekli değişen işgücü piyasası karşısın-
da engellilerin mevcut durumları hakkında yeterince güncel veri üretilmemiş olması engel-
lilerin gerek yerel düzeyde gerekse ulusal düzeyde politika üretilmesini zorlaştırmaktadır. 
Bu noktada kurumlar mevcut imkanlar doğrultusunda veri üretmeye çalışması engelli iş-
gücünün arz ve talebin buluşması noktasında yeterli olmadığı görülmektedir.

işgücü piyasasında engelli arz ve talebinin zorlayıcı tedbirler dışında verimlilik artı-
şıyla eşleştirilebilmesi için işgücünün arz ve talep tarafının mevcut özelliklerinin bilinmesi 
gerekmektedir. sivas ilinde işgücünün talep tarafında yer alan işletmelerin ayrıntılı hari-
tası çıkarılmış olup söz konusu işletmelerde engellilerin çalışabileceği açık iş pozisyonları 
tespit edilmiştir. iş gücünün arz tarafında yer alan engellilerin eğitim durumunun düşük 
olması, yüzde 28’inin ilçelerde yaşaması ve merkezde yaşayanların sosyal yardım, eğitim 
sürecinde yaşanan sıkıntılar gibi çeşitli nedenlerden dolayı eşleştirme hizmetinde sıkıntılar 
yaşanmaktadır. yaşam boyu öğrenme ile engellilerin işgücü piyasasına girişi kolaylaşacağı 
düşünülmektedir.

engellilerin işgücü piyasasına girişte dezavantajlı konumda yer almakla birlikte eği-
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tim durumunun artması ile birlikte diğer işgücü grupları gibi istihdam olanaklarının daha 
da arttığı görülmektedir. Fakat eğitim alma durumunda dezavantajlı konumda oldukla-
rından dolayı ve nüfusun geri kalanına göre daha düşük eğitim düzeyine sahip olmaları 
işe girmelerini zorlaştırmaktadır. “2002 türkiye Özürlüler araştırması” sonuçlarına göre 
okuma yazma bilmeyen engelli oranı 36,3 iken 2011 yılında yapılan araştırmaya göre yüzde 
23,3’e düştüğü görülmektedir. yıllar itibariyle hem engellilerin eğitim olanakları artmakta 
hem de eğitim alan engelli sayısında artış görülmektedir. Bu durumun engellilerin işgücü-
ne girmesini kolaylaştıracağı düşünülmektedir.

engellilerin istihdamını sağlamaya yönelik çeşitli zorluklarla karşılaşılsa da aktif istih-
dam politikaları, ücret sübvansiyonları ve vergi teşvikleri, kota sisteminin takibi, doğrudan 
kamu alımları gibi çeşitli politikalarla engellilerin işgücüne katılımının arttırılması sağlan-
maya çalışılmaktadır. son yıllarda olumlu gelişmeler olmasına rağmen engelli istihdamı 
halen istenilen noktaya gelmemiştir. engellilerin işgücüne katılımı düşük düzeyde kalmak-
tadır. 2011 tÜiK verilerine göre engellilerin işgücüne katılma oranı % 22,1’dir. Diğer bir 
değişle engellilerin % 77,8’i çalışmamakta ve iş aramamaktadır. Kadın engellilerde bu oran 
87,5 düzeyine çıkmaktadır. engellilerin işgücüne katılma oranlarının artması diğer taraftan 
ülkemizin işgücüne katılma oranlarının artmasına olumlu yönde katkıda bulunacaktır.
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HAFİF düZeYde ZİHİnSel YeterSİZlİĞİ BulunAn BİreYlerİn
meSlekİ BeCerİlerİnİn GelİştİrİlmeSİ Ve İş GüCüne

kAtIlImlArInIn ArtIrIlmASI

m. ramazan BArIn*

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin sosyal yaşamın her alanında var olmaları, eği-
tim-öğretim hizmetleri başta olmak üzere her türlü imkândan en üst düzeyde yararlanma-
ları en tabii haklarıdır.

Birleşmiş milletler engelli Bireylerin Hakları Beyannamesi’nde engelli bireylerin 
“saygı görme, değer verilme, özgüvenlerinin artırılmasına katkı sağlama, öğrenim görme 
ve çalışma hayatına katılma” gibi birtakım haklara sahip oldukları vurgulanmıştır. 

engelli bireylere toplumla bütünleşmeleri, bireysel yetenekleri doğrultusunda ihtiyaç 
duydukları alanlarda kendilerini geliştirmeleri için destek olmak, onlar için gerekli şartları 
ve ortamları hazırlamak için herkese büyük sorumluluk düşmektedir.

tüm dünya ülkelerinin olduğu gibi bizim de en önemli sermayemiz insan gücüdür. Bu 
nedenle her bir ferdi yeterlilikleri ve yetenekleri ölçüsünde geliştirmeli; onların üreten, iş 
gücüne katkı sağlayan, gelişen ve geliştiren bireyler olmaları yönünde tüm kurum ve kuru-
luşlar olarak desteklemeliyiz. 

genç ve dinamik bir ülke olarak çağdaş toplumlar arasındaki varlığımızı koruyabil-
mek için engelli bireylerimizin bilgi ve becerilerini geliştirerek iş ve meslek hayatında etkin 
rol almalarını, toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinim-
leri sürekli dikkate alınan, kendine güvenen, özgür, üretken fertler olarak yetiştirmek zo-
rundayız.

Ülkemizde özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ile özel yetenekli bireylerin eğitim ve öğ-
retim hizmetleri millî eğitim Bakanlığı Özel eğitim ve rehberlik Hizmetleri genel müdür-
lüğünce yürütülmektedir. millî eğitim Bakanlığının 22 hizmet biriminden biri olan Özel 
eğitim ve rehberlik Hizmetleri genel müdürlüğü, 652 sayılı millî eğitim Bakanlığının teş-
kilat ve görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda çalışmalarını, 
özel eğitim hizmetleri ve rehberlik hizmetleri olmak üzere iki temel faaliyet alanında yü-
rütmektedir.

işitme, görme, ortopedik engeli, zihinsel yetersizliği veya otizmi olan bireyler ile özel 
yetenekli bireylerin eğitime erişimlerini sağlamak, özel eğitim hizmetlerinin niteliğini ar-
*)  Özel eğitim ve rehberlik Hizmetleri genel müdürlüğü daire Başkanı
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tırmak; öğrenci, veli ve öğretmenlere eğitsel, kişisel ve mesleki  rehberlik hizmetleri sun-
mak genel müdürlüğün çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

31.05.2006 tarihli 26184 sayılı resmî gazete’de yayımlanan ve 21.07.2012 tarihli 
28360 sayılı resmi gazete’de üzerinde değişiklik yapılan Özel eğitim Hizmetleri yönetme-
liğine göre hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey; zihinsel işlevler ile kavramsal, sos-
yal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeyde yetersizliği bulunan özel eğitim ve destek 
hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan kişidir. 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerinin eğitimlerini öncelikle kaynaştırma/ bütün-
leştirme yoluyla sürdürmeleri esastır. Bununla birlikte ilköğrenimi tamamlayan, genel ve 
mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 23 yaşından gün 
almamış hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin temel yaşam becerilerini ge-
liştirmek, topluma uyumlarını sağlamak, onlara iş ve mesleğe yönelik bilgi ve beceriler 
kazandırmak amacıyla millî eğitim Bakanlığı Özel eğitim ve rehberlik Hizmetleri genel 
müdürlüğüne bağlı olarak özel eğitim mesleki eğitim merkezleri açılmıştır. Bu merkezlerde 
öğrencilere akademik bilgi ve becerilerin yanı sıra iş eğitimi uygulamalarına yer verilmek-
tedir.

Ülkemizde 148 özel eğitim mesleki eğitim merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde 
toplam 12.346 öğrenci eğitim görmekte, 2.117 öğretmen görev yapmaktadır.

Derslerin en fazla 10 kişiden oluşan sınıflarda görme, işitme ve zihinsel engelliler 
sınıf öğretmenleri ile alan öğretmenleri tarafından okutulduğu bu merkezlerde talim ve 
terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen ders dağıtım çizelgesine ve kabul edilen 
programlara göre her öğrencinin yetenek ve yeterliliklerine uygun Bireyselleştirilmiş eği-
tim Programı hazırlanarak eğitim yapılır. 

merkezlerde öğrenim süresi dört yıldır. Programın birinci sınıfında bireylere akade-
mik bilgi ve beceriler ile uygulamalı iş eğitimi yoluyla atölyelerde gerekli olan temel bilgi ve 
beceriler kazandırılır. ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise akademik bilgi ve becerile-
rin kazandırıldığı dersler ile uygulamalı atölye derslerine yer verilir. 

Bu merkezlerde meslek dersleri, çevrenin sosyal, kültürel, ekonomik özellikleri ve 
şartları ile istihdam imkânları dikkate alınarak belirlenir.  iş yerine yerleştirilen bireyler 
kültür ve meslek derslerini haftada bir gün okulda, uygulamalı beceri eğitimini ise dört 
gün iş yerlerinde alırlar. iş yerine yerleştirilemeyen bireyler ise okulda eğitimlerine devam 
ederler. iş yerine yerleştirilen bireyler, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı mesleki eğitim Kanu-
nunun çırak öğrencilere verdiği tüm haklardan yararlanırlar. 

izleme ve yöneltme kurulu tarafından belirlenen bireyler, birinci sınıfın sonunda bir 
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iş yerine yerleştirilirler. ancak kurul, uygun olan bireyler için birinci sınıftan itibaren de iş 
yerine yerleştirme kararı alabilir. Bireylerin iş yerine yerleştirilmesi kararı bir aylık deneme 
süreci sonucunda kesinleşir. Bireylerin iş yerine yerleştirilebilmesi için velisinden iş yerine 
yerleştirilecek Öğrenciler için veli muvafakat Belgesi alınır. 

iş yerine yerleştirilen bireyler; iş yeri koordinatör öğretmeni tarafından düzenlenen 
Öğrenciyi iş yerinde gözlem ve izleme Formu ile işveren tarafından düzenlenen işe yer-
leştirilen Öğrencilerin Devam takip Çizelgesi dikkate alınarak izleme ve yöneltme kuru-
lunca takip edilir. işe ya da iş yerine uyum sağlayamayan bireyler için gerekli düzenlemeler 
yapılarak tedbirler alınır. ancak alınan tüm tedbirlere rağmen uyum sorunu devam eden 
bireylerin iş yeri, iş yeri koordinatör öğretmeninin önerisiyle kurul tarafından değiştirilir 
veya bu bireyler eğitimlerine okulda devam ederler. 

Programı tamamlayan bireylere Özel eğitim mesleki eğitim merkezi (Okulu) Öğre-
nim Belgesi verilir. Bu belge yükseköğretime devam etme hakkı sağlamaz, ancak bireylerin 
herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda ortaöğretim kurumlarından mezun olan-
lara tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar. Özel eğitim mesleki eğitim merke-
zini (okulunu) tamamlayan bireyler, yaygın eğitim programlarına, işe ve mesleğe yönlen-
dirilirler.

Özel eğitim ve rehberlik Hizmetleri genel müdürlüğü tarafından 2014-2015 ve 
2016-2017 eğitim öğretim yıllarında bireylerin eğitim performansı, ilgi, ihtiyaç ve yetenek-
leri doğrultusunda onları iş ve meslek hayatına hazırlayarak sektör beklentilerine cevap ve-
ren meslekî yeterliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek amacıyla özel eğitim mesleki 
eğitim merkezi programları hazırlamış, talim ve terbiye Kurulu Başkanlığının 31.03.2016 
tarih ve 16 sayılı kararı ile uygulamaya konulmuştur. 

uygulamaya konulan program ile mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenci-
ler için 18 farklı alan ve bu alanlara ait alt dallar belirlenmiştir. 

mesleki eğitim merkezlerinde eğitim verilen 18 meslek alanı şu şekildedir:
 el sanatları teknolojisi 
 gıda teknolojisi
 güzellik ve saç Bakım Hizmetleri
 inşaat teknolojisi
 Kimya teknolojisi
 Konaklama ve seyahat Hizmetleri
 matbaa teknolojisi
 metal teknolojisi
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 mobilya ve iç mekân tasarımı
 motorlu araçlar teknolojisi
 seramik ve cam teknolojisi
 tarım teknolojisi
 tekstil teknolojisi
 tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
 yiyecek ve içecek Hizmetleri
 Bilişim teknolojileri
 Büro yönetimi
 giyim Üretim teknolojisi
engelli bireylerin yetenek ve yeterliliklerine uygun , nitelikli ve eğrişilebilir eğitim 

öğretim ortamları sunmak amacıyla Özel eğitim ve rehberlik Hizmetleri genel müdür-
lüğü tarafından 2015 yılında “Özel eğitimi İyileştirme Projesini (ÖZİP)” geliştirilmiş ve 
Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Kalkınma Bakanlığı tarafından 50.000.000 tl bütçe 
sağlanan proje ile üç yıl içerisinde özel eğitim meslek eğitim merkezi meslek edinme atöl-
yelerinin yenilenmesi ve standart hâle getirilmesi, özel eğitim sınıfları ile destek eğitim 
odalarının fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. 

meslek öğretmenleri, mühendisler ve mimarların katılımıyla yapılan çalıştaylar so-
nucunda teknik şartnameleri hazırlanan ve çizimleri oluşturan meslek edinme atölyele-
rinden 113 tanesinin yapımı 2015 ve 2016 yıllarında, 192 tanesinin yapımı ise 2017 yılında 
tamamlanmış, toplam 305 meslek edinme atölyesi öğretmen ve öğrencilerin kullanımına 
sunulmuştur. 2018 yılında yapılacak 300 atölye daha yapılarak bu sayının 600’e çıkarılması 
ve böylece tüm mesleki eğitim merkezlerindeki atölyelerin standart hâle getirilmesine yö-
nelik çalışmalar sürdürülmektedir.

yapılan araştırmalar yenilenen meslek edinme atölyelerinde eğitim gören öğrencile-
rin kişisel, sosyal ve mesleki yönden daha hızlı gelişme gösterdiğini, devamsızlık oranının 
oldukça azaldığını, ders dinleme ve derse katılma konularında isteklerinin arttığını, özgü-
ven kazanmalarına katkı sağladığını, öğretmen ve öğrencilerin motivasyonu yükselttiğini, 
velilerin ve çevrenin okula olan ilgisinin arttığını göstermektedir.

Özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde sunulan eğitim öğretim hizmetleri sonu-
cunda kazandırılan mesleki becerilerin geliştirilmesi, hafif düzeyde zihinsel yetersizliği 
bulunan bireylerin staja ve iş gücüne katılımlarının sağlanması amacıyla millî eğitim Ba-
kanlığı Özel eğitim ve rehberlik Hizmetleri genel müdürlüğü ile Çalışma ve sosyal gü-
venlik Bakanlığı türkiye iş Kurumu arasında 5 mayıs 2017 tarihinde “Özel eğitime ihtiyacı 
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Olan Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkânlarını arttırmaya yönelik iş Birliği 
Protokolü” imzalanmıştır. Protokol ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki geli-
şim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkânlarını artırmak ve zorunlu 
eğitimini tamamlamış özel eğitim ihtiyacı olan bireylere iş ve mesleğe yönelik beceriler ka-
zandırmak için iş birliği yapılmasına karar verilmiş, “mezunlara yönelik iş başı eğitimleri-
nin planlanması”, “iş başı eğitimlerinin uygulanması” ve “hafif düzeyde zihinsel yetersizliği 
bulunan bireylere staj yerleri tahsis edilmesi” konularında çalışmalar başlatılmıştır.

anahtar sözcükler: mesleki eğitim merkezi, meslek edinme atölyesi, özel eğitimi iyi-
leştirme projesi, meslek, istihdam, engelli birey, zihinsel yetersizlik
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ZİHİnSel YeterSİZlİk tAnISI AlmIş erGen Ve Yetİşkİnlerİn
İStİHdAmA Geçİş Ve İStİHdAmlArIndA

reHABİlİtASYOn dAnIşmAnlIĞInIn rOlü Ve İşleVlerİnİn
AlAn YAZInA GÖre İnCelenmeSİ

tuna şAHSuVArOĞlu*

ÖZet
Dünyada gelişmişliğin farklı evrelerinde yer alan toplumların mücadele ettikleri konulardan biri de en-

gelliliktir. Dünyada bir milyardan fazla insan, herhangi bir tür engellilik ile yaşamakta, bu insanların yaklaşık 
200 milyonu da hayatlarını devam ettirme konusunda kayda değer zorluklar yaşamaktadır. engelli bireyler içe-
risinde belki de en fazla desteğe ihtiyaç duyan bireyler zihinsel yetersizliği olan bireylerdir. zihinsel yetersizliği 
olan bireylerin de tıpkı normal gelişim gösteren bireyler gibi, bağımsız, üretken bireyler olarak yaşamlarını 
sürdürebilmeleri ve topluma uyum sağlayabilmeleri için hayatın her döneminde eğitim gereksinimleri vardır. 
Bu gereksinimlerin karşılanabilmesi için verilen özel eğitim hizmetlerinin temel amacı da; zihinsel yetersizliği 
olan çocuk, ergen ve yetişkinlere toplum içerisinde başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını devam ettirebil-
meleri için gerekli bağımsız yaşam becerilerini kazandırmaktır. Bu kazanımlar, zihinsel yetersizliği olan bi-
reylerin üretken bireyler olarak yaşama tam katılımları açısından önem taşımaktadır. Bu önem, aynı zamanda 
hayat boyu öğrenme ve fırsat eşitliği kavramları ile de örtüşmektedir. zihinsel yetersizliği olan çocuk, ergen ve 
yetişkinlerin fizyolojik, anatomik ve çevresel kaynaklı problemlerinde mümkün olabilen en üst düzeyde fonk-
siyonel beceriye, psikososyal gelişime ve mesleki bağımsızlığa ulaşabilmeleri için verilen hizmetlerin tümüne 
rehabilitasyon denilmektedir. rehabilitasyon hizmetleri, zihinsel yetersizliği olan çocuk, ergen ve yetişkinlere 
ve ailelerine içinde bulundukları durumu kabul etme, yaşadığı travmaları çözümleme, toplumla bütünleşmele-
rini ve sosyal hayata katılımlarını sağlama amacı ile rehabilitasyon danışmanlığı alt alanı ile hizmet vermektedir. 
Buradan hareketle, bu çalışmada zihinsel yetersizlik tanısı almış ergen ve yetişkinlerin istihdama geçiş süreç-
lerinde ve istihdamlarında rehabilitasyon danışmanlığının rolü ve işlevleri, alan yazın bağlamında incelenmiş, 
elde edilen bulgular ise ileri araştırmalar ve uygulamalar bağlamında tartışılmıştır.

anahtar sözcükler: zihin yetersizliği olan bireyler, meslek eğitimi, ergen ve yetişkin, rehabilitasyon da-
nışmanlığı, geçiş

Gİrİş
gelişimsel yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşamda başarılı olmaları, öğrenim 

yaşantılarında onlara verilen eğitim hizmetlerinin niteliği ve sağlanan destek ve hizmetle-
rin özellikleri ile doğrudan ilintilidir. toplumdaki her birey gibi gelişimsel yetersizliği olan 
bireylerin de eğitiminde uzun dönemli amaçlarına ulaşarak toplumda bağımsız bireyler 
olarak yaşamaya gereksinimleri vardır (akmanoğlu, 2002; yücesoy, 2002; gürsel, ergene-
kon, Batu, 2007). Bu doğrultuda, gelişimsel yetersizliği olan bireylerin eğitimlerinde baş-
kalarına bağımlı olmadan yaşamaları, kendi kendine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla 
*)  marmara Üniversitesi, tsahsuvaroglu@marmara.edu.tr
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bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. eğitim ortamlarında bağımsız yaşam becerilerinin ka-
zandırılmasına yönelik etkinliklere yer verilmesi, gelişimsel yetersizliği olan bireylerin bu 
amaçları gerçekleştirmelerine hizmet etmektedir (gündoğdu, 2010; Özbey, Diken, 2010). 

Bağımsız yaşam becerileri, bireyin başkalarına bağımlı olmadan yaşamını sürdürmesi 
için gerekli becerileri içermektedir (sazak, Özbey, 2017). Bu doğrultudan hareketle geli-
şimsel yetersizliği olan bireylere sunulan özel eğitim hizmetlerinin temel amacını, toplum 
içerisinde başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını devam ettirebilecek, kendi kendine 
yeterli duruma gelebilecek ve bu sayede toplumla bütünleşmelerini sağlayabilecek gerekli 
bağımsız yaşam becerilerinin kazandırılması oluşturmaktadır (aamr, 1992; cavkaytar, 
1999;  cavkaytar, 2000; Baran ve cavkaytar 2007; rasmussen, tekinarslan, 2017). 

Bağımsız yaşam becerileri dört beceri alanına ayrılmakta ve bu alanların: (a) başarı 
için gerekli temel beceriler, (b) uyum için gerekli beceriler, (c) toplumsal uyum becerileri, 
(d) meslek öncesi ve meslek beceriler olduğu vurgulanmaktadır (cavkaytar, 2000). Bu sü-
reçte, özellikle bağımsızlığın son aşaması olarak kabul edilen mesleki becerilerin kazandı-
rılması ve bireylerin bir işyerine yerleştirilmesi konusu da özel eğitim alanında önemli bir 
çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır (cavkaytar, Baran, 2007). gelişimsel yetersizli-
ği olan bireyler içinde belki de en fazla desteğe ihtiyaç duyan bireyler zihinsel yetersizliği 
olan bireylerdir (şahsuvaroğlu, 2003, 2014, 2017). zihinsel yetersizlik, anlıksal yeti yitimi, 
zihinsel engel gibi farklı isimlerle adlandırılan zihinsel yetersizlik hakkında, çeşitli tanım-
lar bulunmaktadır. ancak bu tanımların temelde üç ana olgu etrafında ele alınarak değer-
lendirilmektedir. Bu olgular; “zihinsel işlevlerde belirgin yetersizlik/gerilik”, “uyumsal dav-
ranışlarda (sosyal işlevlerde) belirgin yetersizlik” ve “yetersizliğin yetişkinlik döneminden 
önce meydana gelmesi” şeklinde sıralanabilir (Joyce, Bankhead, Davidson, King, liddiard, 
Willner, 2015; var, aydoğan, 2017, şahsuvaroğlu, 2017). 

zihinsel yetersizliği olan bireylerin gerek yaşadığı andaki, gerekse gelecekteki ya-
şantılarını sürdürmede, bağımsız yaşam becerileri kapsamında yer alan “meslek öncesi” ve 
“meslek becerileri” nin kazandırılması, bağımsız ve üretken bireyler olarak yaşama tam ka-
tılımları açısından oldukça önemlidir. iş ve meslek becerilerinin kazandırılması, bireylere 
iş olanakları sağlama, para kazanmalarını sağlama, işbirliği içinde çalışmayı öğrenme ve 
sosyal ilişkileri geliştirme gibi fırsatlar sunmaktadır. ayrıca, kişinin kendine güven duyma-
sını ve kendini topluma yararlı bir birey olarak hissetmesini sağlamaktadır. Bu becerilerin 
edinimi, zihinsel yetersizliği olan bireylere yönelik toplum bilincinin ve onlara verilen de-
ğerin artmasına da katkıda bulunmaktadır (maciag, schuster, collins ve cooper, 2000). 
Dolayısıyla zihin yetersizliği olan bireylerin bağımsız bir yaşam sürdürebilmeleri konusun-
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da mesleki eğitimin önemi ve gerekliliği ortadadır (cavkaytar, 1999). Bu bağlamda, zihinsel 
yetersizliği olan bireylerin bir iş sahibi olabilmeleri için sağlık, temel eğitim ve özel eğitim 
hizmetlerinin yanı sıra yetersizliği olan bireylerin iş sahibi olabilmelerinde çok önemli bir 
yeri olan mesleki eğitim hizmetlerinin ne derecede ve nitelikte sağlanıyor olduğu da önem-
li bir tartışma konusudur (mutluoğlu, 2004). mesleki eğitim hizmetlerinin niteliğini belir-
leyen faktörlerden biri de bireyin mesleki eğitime geçiş sürecinin kalitesidir.

1.Geçİşİn tAnImI Ve Geçİş SüreCİ
geçiş kelimesi alanyazında, erken çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar sürege-

len, bir ortamdan diğer bir ortama hareket ve hareket etme süreci olarak açıklanmaktadır 
(rous, myers ve stricklin, 2007). geçiş, aynı zamanda ve bireyin bir eğitim ortamından di-
ğerine hareket ederken yaşadığı, içerisinde tüm durumları ve etkinlikleri içeren değişimsel 
bir süreç olarak da tanımlanmaktadır (Fabian, 2007). geçiş kavramının bu kadar geniş bir 
kapsamının olması birçok değişkenin kontrolünü de beraberinde getirecektir. Bir sonraki 
eğitim basamağına ve istihdam sürecine geçişte akademik, sosyal, iletişim, öz bakım ve 
her şeyden önce mesleki becerilerin nitelikli bir şekilde kazanılmış olması ergen ve yetiş-
kinlerin gelecekteki başarılarını ve bağımsızlıklarını da destekleyecektir (Harper, 2005). 
alanyazın bir eğitim kurumundan diğerine geçerken değişen ortam, roller ve beklentiler 
nedeniyle mesleki eğitimde ve istihdama geçişin ergen ve yetişkinler ile onlara destek ve 
eğitim hizmeti veren aile ve öğretmenler için zor bir süreç olduğunu açıklamaktadır (yıl-
dırım Hacıibrahimoğlu, 2017). Bununla birlikte, zihinsel yetersizliği olan bireye ilişkin is-
tihdam beklentisinin artmasının yanında, istihdam ortamı ile beraber gelen değişikliklerin 
zihinsel yetersizliği olan ergen ve yetişkinlerde endişe düzeyini arttıracağı, özellikle sosyal, 
duygusal anlamda stres yaratabileceği ifade edilmektedir (Harper, 2005). gelişimsel yeter-
sizliği olan bireylerin toplumsal yaşama başarılı geçiş yapabilmeleri için, hem mevcut okul 
programlarında hem de yetişkin yaşama hazırlama programlarında özel bir uğraşıya gerek 
vardır (ınge, Wehman, clees, Dymond, 1996). yapılan araştırmalar gelişimsel yetersizliği 
olan bireylerin gerekli destek hizmetlerinden yararlanamadıklarında, ev ve toplumsal ya-
şam düzenlenmelerinde ve iş edinmede önemli güçlüklerle karşılaştıklarını göstermektedir 
(newton, Olson, Horner, 1995).

Bu durum, gelişimsel yetersizliği olan bireyler içerisinde özel bir desteğe ihtiyaç duyan 
zihinsel yetersizliği olan ergen ve yetişkinler ve çevrelerinde yer alan kişilerin de yeni orta-
ma uyum göstermesi açısından mesleki eğitim döneminde bir sonraki eğitim basamağına, 
ev ve toplumsal yaşam becerilerinin yanında, istihdama yönelik yürütülecek uygulamaları, 
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etkinlikleri, destekleri önemli hale getirmiştir. işte bu noktada da zihinsel yetersizliği olan 
ergen ve yetişkinlerin mesleki eğitim ve istihdama geçiş süreçlerini tamamlayabilmelerin-
de bu süreçte yer alan tüm öğelerin ve etkenlerin biliniyor olması yararlı olacaktır (yıldı-
rım Hacıibrahimoğlu, 2017). Bu süreçte zihinsel yetersizliği olan ergen ve yetişkinlerin 
gerek mesleki eğitimlerinde gerekse de mesleki eğitim sonrası istihdama geçiş süreci ve 
istihdamlarında rehabilitasyon danışmanlığı kavramı önemli bir kurtarıcı olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

1.2 rehabilitasyon danışmanlığı
rehabilitasyon, latince habil kelimesinden gelmekte olup, habilitasyon bilinmeyen 

bir şeyin öğrenilmesi olarak tanımlanmaktadır (akdemir, Birol, 2003). rehabilitasyon; do-
ğuştan ya da sonradan hastalık, kaza ya da yaralanma nedeniyle bir kısım yeteneklerini 
kaybetmiş bireyi tıbbi, psikolojik, sosyal ve mesleki yönlerden mümkün olan en iyi düzeye 
ulaştırarak kendine, ailesine, topluma daha yararlı olmasını sağlamayı amaçlayan, kalıcı 
sakatlıkların sonuçlarını en aza indirmek için düzenlenen tedavi edici bir çalışma sürecidir 
(cayrat, 1997; Özcan, 2000; cBr, 2004). Fransızcadan dilimize geçmiş olan rehabilitasyon 
sözcüğü, bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek anla-
mında da kullanılmaktadır. 

Dünya sağlık Örgütü ise, rehabilitasyona yönelik raporunda 3 önemli konuya yer ver-
miştir. Bu raporda rehabilitasyon; 1. Sakatlık ve engelliğin etkisini, sakat ve engellilerin 
çevreye uyumsuzluğunu azaltmayı amaçlayan tüm yöntemler, 2. Bireylerin sadece çevreye 
uyumlarını sağlamak için sakat ve engellileri eğitmek değil, toplumsal bütünleşme için ya-
şadığı çevre ve toplumla ilgili düzenlemeler, 3. Sakat ve engelli bireylerin birlikte yaşadıkla-
rı aileleri ve toplumlarla birlikte rehabilitasyon hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi 
şeklinde açıklanmıştır (WHO, 2013).

Dünya sağlık Örgütü’nün gösterdiği bu yolun izinde zihinsel yetersizliği olan ergen 
ve yetişkinlerin, eğitimlerinde ve rehabilitasyonlarında başkalarına bağımlı olmadan ya-
şamaları, kendi kendine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmeleri amaçlan-
maktadır (cavkaytar, 2000). Bu doğrultudan hareketle zihinsel yetersizliği olan ergen ve 
yetişkinlere sunulan özel eğitim hizmetlerinin temel amacı, toplum içerisinde başkalarına 
bağımlı olmadan yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli bağımsız yaşam becerileri-
ni kazandırmaktır (Baran ve cavkaytar 2007). 

zihinsel yetersizliği olan ergen ve yetişkinlerin gerek yaşadığı andaki, gerekse gele-
cekteki yaşantılarını sürdürmede, bağımsız yaşam becerileri kapsamında yer alan “meslek 
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öncesi ve meslek becerileri”nin kazandırılması, bağımsız ve üretken bireyler olarak yaşama 
tam katılımları açısından önem taşımaktadır. işte bu noktada bu amaçları yetersizlikten 
etkilenmiş bireylerin kişilik gelişimlerini desteklemek, sağlıklı ve toplum tarafından kabul 
edilebilir bir benlik yapısı geliştirebilmelerine yardımcı olabilmek gibi başlıca alanlar son 
yıllarda giderek gelişen rehabilitasyon danışmanlığının çalışma konuları arasına giren baş-
lıklardır.

rehabilitasyon Danışmanı; üniversitelerin sosyal hizmet uzmanı yetiştiren ilgili bö-
lümlerinden ya da programlarından mezun olan ve özel gereksinimli bireye iş ve mesleki 
yaşamla ilgili konularda danışmanlık, rehberlik ya da gerekli durumlarda sorunlarla nasıl 
baş edileceğiyle ilgili hizmetleri sunarak bu bireylerin mesleki, sosyal, kişisel ve psikolojik 
açıdan hedeflerini karşılamak üzere yardım sunan uzman kişi olarak tanımlanmaktadır 
(rumrill, Koch, 2015; langi, Oberoi, Balcazar, awsumb 2017).

rehabilitasyon danışmanlığının yakın geçmişteki alanyazını incelendiğinde yetersiz-
likten etkilenmiş bireylere yönelik sağlıklı ve nitelikli bir rehabilitasyon danışmanlığı hiz-
metinin verilebilmesinde bazı hedeflerin ve amaçların bazı yöntem ve teknikler ile karşıla-
nıyor olması gerekmektedir. Bu yöntem ve teknikler aşağıda belirtilmiştir.

 bireysel değerlendirme
 bireysel değerlendirme sonucunda bireyselleştirilmiş eğitim programlarını oluştur-

mak, takip ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek
 bireysel mesleki eğitime ve istihdama geçiş programlarını oluşturmak ve takip ve 

değerlendirme çalışmalarını yürütmek
 mesleki danışmanlık ve kariyer planlaması hizmeti vermek
 bireysel ve / veya grup danışmanlığı uygulamaları planlamak ve yürütmek
 tıbbi düzenleme ihtiyacı olan yetersizlikten etkilenmiş bireyler için psikososyal ça-

lışmalar planlamak ve yürütmek
 yetersizlikten etkilenmiş bireyin eğitiminin ve rehabilitasyon sürecinin her aşama-

sında takibini sağlamak
 rehabilitasyon süreci içinde gereklilik görülüyorsa yetersizlikten etkilenmiş bireyi 

refere (sevk) etmek
 rehabilitasyon süreci içinde çevre (sosyal çevre, işverenler, dernekler, vakıflar, iş ve 

meslek eğitimi ile ilgili kurumları) ile iletişimi sağlamak
 rehabilitasyon süreci içinde rehabilitasyona katkı sağlayan kişi ve kurumlar arasın-

da iletişimi ve işbirliğini sağlamak
 toplumda yetersizlikten etkilenmiş bireylere karşı geliştirilen olumsuz tutum ve ka-

lıp yargıların yetersizlikten etkilenmiş bireylerin benlik tasarımları üzerindeki etkilerini 
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incelemek ve gereklilik görüyorsa önlemler almak
 iş analizi, iş geliştirme, iş piyasası, iş kanunu, olanaklar, haklar ve sorumluluklar 

bağlamında araştırmalar yapmak
 yetersizlikten etkilenmiş bireyi işe yerleştirmek ve sonrasında gerekli takip ve izle-

me çalışmalarını planlamak, gereklilik görüyorsa destek eğitim hizmetlerini planlamak ve 
yürütmek (langi, Oberoi, Balcazar, awsumb, 2017) sıralanabilir.

Bu yöntem ve tekniklerin uygulandığı süreç alanyazında mesleki rehabilitasyon da-
nışma süreci olarak adlandırılmaktadır. Bu sürecin kuşkusuz en önemli uygulayıcıları da 
rehabilitasyon danışmanlarıdır (rumrill, Koch, 2015).

aşağıda mesleki rehabilitasyon danışma süreci ve bu sürecin uygulayıcıları olan re-
habilitasyon danışmanlarının görev ve konu kapsamları ilgili alan yazın bağlamında ifade 
edilmiştir.

1.2.1 Mesleki Rehabilitasyon Danışma Süreci
rehabilitasyon danışmanlığı; çeşitli nedenlerle yetersizlikten etkilenmiş bireylerin 

her tür ve derecedeki ihtiyaçlarına hizmet üretmeyi amaçlayan ve mesleki rehabilitasyon 
sürecinin başlangıcından son aşamasına kadar geçen süreçte; birey için uygunluk ve ihtiyaç 
belirleme, belirlenen ihtiyaçlar uzantısında ihtiyaç analizlerini planlama ve yürütme, istih-
damı destekleme, sağlama veya istihdam geri-dönüş sonrasında tekrar işe yerleştirme ve 
psikolojik olarak bireyi yeniden düzenleme noktasında hizmet veren bir çalışma süreçtir. 
Bu sürecin etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesinde bazı başlıklara dikkat ediyor olmak, 
rehabilitasyon danışmanın işini kolaylaştırır. Bu başlıklar ise şunlardır:

İşbirliği (çalışma İttifakı)
mesleki rehabilitasyon danışma sürecinin özünde işbirliği vardır. Bu işbirliği mesleki 

rehabilitasyon hizmeti alan kişi ile kurulan işbirliği olabileceği gibi rehabilitasyon danış-
manın işverenler ile kuracağı işbirliği şeklinde de düşünülebilir (chan, shaw, mcmahon, 
Koch ve strauser, 1997;lustig, strauser, rice, rucker, 2002). Paylaşılan bu süreçte rehabili-
tasyon danışmanının muhatabı olan yetersizliği olan birey ve / veya işverenler ile kuracağı 
işbirliğinde;

a) yetersizlikten etkilenmiş bireyin mesleki güçlü yönlerini tanımlamak, (tercihler, 
beklentiler, istihdam hedefleri, bu hedefe giden yolda engeller) ve başarıya giden 
yolda hizmet ihtiyaçlarını karşılamak ve

b) yetersizlikten etkilenmiş bireyin kendi kaderini tayin etmesine ve bu davranışının 
sorumluluğunu almasına psikolojik destek vermek,
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c) yetersizlikten etkilenmiş birey için işbirliği çerçevesinde bireyselleştirilmiş mes-
leki geçiş programlarını hazırlamak ve uygulamak yer almaktadır. (chan, shaw, 
mcmahon, Koch ve strauser, 1997; Kosciulek, 2004; Wehmeyer, 2003).

uygunluk (eligibility)
mesleki rehabilitasyon danışma sürecinden yararlanacak olan yetersizlikten etki-

lenmiş bireyin istihdamına engel oluşturabilecek fiziksel, psikolojik, sosyal ve duygusal 
yoksunluğunun olup olmadığının da denetlenmesi gerekmektedir. Bu denetlemenin yapıl-
masında rehabilitasyon danışmanının yetersizlikten etkilenmiş bireyin mevcut tıbbi, psi-
kolojik, eğitimsel ve var ise mesleki eğitimi ve istihdamına yönelik değerlendirmeleri bir 
araya getirmesi uygun olacaktır.

İhtiyaç Analizi (needs Assessment)
rehabilitasyon danışmanı, yetersizlikten etkilenmiş bireyin mesleki rehabilitasyon 

danışma sürecine uygun olduğunu belirledikten sonra birey için hedef belirler. Bu hedefler 
yetersizlikten etkilenmiş bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik göstermekle birlik-
te mesleki eğitim, iş becerileri geliştime, psikolojik danışmanlık, mesleki değerlendirmeler, 
tıbbi değerlendirmeler, öğrenme ve bilişsel özelliklerin değerlendirilmesi gibi alanlarda ye-
tersizlikten etkilenmiş için birey odaklı veri toplar (telzow, Koch, 2003).

Bireyselleştirilmiş İstihdam Planı (Individualized Plan for employment)
Bu aşamada rehabilitasyon danışmanı yetersizlikten etkilenmiş birey için bir bireysel-

leştirilmiş istihdam planı geliştirmeye başlar. Bu plan aynı zamanda rehabilitasyon danış-
manı içinde bir yol haritası olur. Bu yol haritası; yetersizlikten etkilenmiş bireyin istihdam 
hedefine ulaşmada ihtiyaç duyduğu belirli hizmetleri belirlemek, rehberlik, mesleki eğitim 
hizmetlerini planlamak ve yürütmek, mesleği icra ederken ihtiyaç duyabileceği mesleki 
lisanslar (ehliyetler), ve yine mesleği icra ederken kullanabileceği alet ve ekipmanlar hak-
kında bilgi toplamak ve bunları mesleki rehabilitasyon sürecinde kullanmak olabileceği 
gibi yetersizlikten etkilenmiş bireyin iş arama, işe yerleşme, ulaşım ve özlük hakları gibi 
bireyselleştirilmiş istihdam planını periyodik olarak gözden geçirip gerekli gördüğü yerler-
de her iki tarafında (mesleki rehabilitasyon süreci-yetersizlikten etkilenmiş birey) amacına 
hizmet edecek şekilde değiştirmek ve geliştirmek de olabilir.
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İş Arama (Job Seeking)
mesleki rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra yetersizlikten etkilenmiş birey 

için belirlenen bireyselleştirilmiş istihdam planı çerçevesinde iş arama becerileri, temel 
iletişim ve iş görüşmesi yapma becerileri eğitimi, özgeçmiş hazırlama becerileri eğitimi ve 
doğrudan işe yerleştirme yardımı aşamalarını kapsar.

Sonlandırma (Closure) 
rehabilitasyon danışmanı yetersizlikten etkilenmiş bireyin istihdamını sağladıktan 

sonra iş’te kalabilme becerilerini geliştirme, iş istikrarını sağlama, eğer gereklilik görüyorsa 
mesleki hizmet devam ederken istihdam sonrası hizmet içi eğitimler düzenlemeyi belirli 
periyodik aralıklarla tekrarlar. Bu periyodik aralıklar yetersizlikten etkilenmiş bireyin ihti-
yaçlarına göre değişik zaman aralıklarında yapılabilir (mandeville, Brabham, Koch, 1998).

1.2.2 Mesleki Rehabilitasyon Danışma Müdahaleleri
mesleki rehabilitasyon süreci, yetersizlikten etkilenmiş birey ve rehabilitasyon da-

nışmanı arasında yürütülen işbirliğine dayalı bir süreçtir. Bu süreçte rehabilitasyon da-
nışmanının süreç devam ederken kullanabileceği müdehale yöntemleri ise aşağıda ifade 
edilmiştir.

değerlendirme
rehabilitasyon danışma süreci başlamadan önce rehabilitasyon danışmanın deneti-

minde yetersizlikten etkilenmiş bireyin ihtiyaçlarına uygun ve kalıcı istihdamı sağlayabil-
mek için tıbbi, psikolojik, sosyal, eğitimsel ve mesleki bir değerlendirmeden geçirilmesi 
(Benson, 2010) 

kariyer danışmanlığı
Kariyer danışmanlığı sürecinde yetersizlikten etkilenmiş bireyin gelecekteki kariye-

rini şekillendirmede ona destek olabilecek dolaylı ya da doğrudan tüm etkenlerin denet-
lendiği bir çalışma alanıdır. rehabilitasyon danışmanı bu alanda; yetersizlikten etkilenmiş 
bireyin kariyer gelişim deneyimlerini geliştirmek için, onları istihdam edildikleri alanda 
ve meslekte korumak için (iş arama faaliyetleri, yarı zamanlı işler, problem çözme & karar 
verme, kişisel haklarını koruma ve ayrımcılıkla mücadele vb.) başlıklarda rehberlik ve da-
nışmanlık verdiği bir alandır.
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duyuşsal Psikolojik danışma
mesleki rehabilitasyon süreci içerisinde yetersizlikten etkilenmiş bireyin yetersizliği-

ne eşlik edebilecek diğer sosyal zorluklar ile de bir rehabilitasyon danışmanının çalışması 
gerekmektedir Bishop, 2013; Bishop, stenhoff ve shepard, 2007; chan, cardoso ve chro-
nister, 2009; livneh & antonak, 1997; livneh, lott ve antonak, 2004; livneh & Parker, 
2005; Wright, 1960, 1983). ayrımlaştırma ve ötekileştirme ile mücadele, işlev kaybı, aile ve 
sağlık ile ilgili olabilecek vb. diğer konular rehabilitasyon danışmanının mesleki rehabili-
tasyon süreci içinde çalışabileceği duyuşsal psikolojik danışma alanlarıdır.

durum Yönetimi
rehabilitasyon danışmanları, mesleki rehabilitasyon süreci içerisinde mesailerinin 

önemli bir bölümünü yetersizlikten etkilenmiş bireyin güncel durumunu kontrol ederek ve 
bu süreçte bir aksama var ise yolunda gitmeyen bu aksamayı çözümlemeye çalışarak geçi-
rir. Durum yönetimi, rehabilitasyon danışmanının, sistematik bir şekilde yönetsel kavram 
ve becerilerinin yanında vaka ile ilgili sezgilerini de kullanarak yetersizlikten etkilenmiş 
bireyin rehabilitasyon programlarının planlanması, planlanan bu programların uygulan-
ması, taraflar arası etkileşimi sağlama, tarafları doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren 
kişi veya kurumlarla iletişimi sağlama ( telefon görüşmeleri veya e-posta yazışmaları vb.) 
ve varsa her türlü sorunu çözümlemeye çalışarak sürekli durum değerlendirmesi ve vaka 
yönetimi yaptığı bir süreçtir leahy ve ark., 2003,2013; roessler & rubin, 2006).

İşverenlerle İstişare
yetersizlikten etkilenmiş bireyin mesleki rehabilitasyon sürecinin başarıya ulaşabil-

mesi için belki de en önemli adımlardan biridir. Çünkü işveren katılımı önemli bir bağlan-
tıdır. Başarılı işe yerleştirme ve istihdamda süreklilik için rehabilitasyon danışmanlarının 
personel ihtiyacını karşılamada, yetersizlikten etkilenmiş bireyden beklentilerini öğren-
mek, bu beklentilerin bireyin yapabilirliklerinden yüksekse bu beklentileri dengelemek ve 
gereklilik görüyorsa işverenlerin hizmet içi eğitimlere yer ve zaman açmasını sağlamak vb. 
konularda çalışır (roessler & rumrill, 1995; rumrill & Koch, 1998).

İşe Yerleştirme
rehabilitasyon danışmanı bu aşamada; yetersizlikten etkilenmiş bireye yardımcı ol-

mak için çeşitli yaklaşımlar ve uygulamalardan yararlanır. Bunlar; yetersizlikten etkilenmiş 
bireyin iş arama sürecine destek vermek, iş başvurularını nasıl yapabileceği konusunda 
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onu bilgilendirmek, özgeçmiş hazırlamasına yardımcı olmak, iş başvuru formlarını dol-
durmak, iş görüşmesine giderken nasıl giyinmesi gerektiği ve ayrıca bir iş görüşmesinde 
nasıl konuşması, iletişim kurması gerektiği konusunda rehberlik vermek sayılabilir (Hers-
henson, 2010).

İş Analizi
yetersizlikten etkilenmiş bireyin üreteceği ürün veya hizmetin sağlıklı bir şekilde or-

taya çıkabilmesinde rehabilitasyon danışmanının üstlenmesi gereken görevlerden biri de 
iş analizleridir. Üretilecek ürün veya hizmet ile ilgili amaçları oluşturmak iş becerilerinin 
analizinin yapılması, iş üretilirken kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, araç 
gereçlerin temini gibi konularda rehabilitasyon danışmanının işverenler ile birlikte çalış-
ması gerekmektedir. rehabilitasyon danışmanı sadece ne öğreteceğini değil nasıl öğrete-
ceğini de bilmek zorundadır. Hedeflenen becerilerin yetersizlikten etkilenmiş bireye nasıl 
öğretileceğine ilişkin planlamanın yapılması, becerilerin küçük parçalara bölünmesi ve bu 
sayede iş üretimi devam ederken aksayan yönlerin hemen anında düzeltilebilmesi iş ile 
ilgili ürünün daha sağlıklı şekilde ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Geçiş Planlaması
rehabilitasyon danışmanının bu aşamadaki görevlerinden biri de yetersizlikten et-

kilenmiş birey için geçiş planının yapılması ve bu planın yürütülmesidir. geçiş planı işe 
yerleşen bireyin istihdamı devam ederken ve istihdamı sonrasında üst eğitim kurumlarına 
geçiş, sosyal hayata katılım, bağımsız yaşam vb. konuları kapsamaktadır. Bu kapsam dahi-
linde başarılı bir geçiş planının yapılabilmesi ve yürütülebilmesi için rehabilitasyon danış-
manı, yetersizlikten etkilenmiş birey ile ilgili olabilecek tüm kişi ve kurumlar (yetersizlik-
ten etkilenmiş bireyin kendisi, meslek öğretmenleri, okul psikologları, okul danışmanları, 
ailesi, işverenler, istihdam edildiği işyerindeki çalışma arkadaşları vb.) ile çalışır.

SOnuç
Bu araştırmada zihinsel yetersizliği olan ergen ve yetişkinlerin mesleki eğitim ve mes-

leki eğitim sonrası istihdama geçiş süreçlerinde rehabilitasyon danışmanlığının rolü ve iş-
levlerini açıklamaya ve tartışılmaya çalışılmıştır. 

zihinsel yetersizlik tanısı almış ergen ve yetişkinlerin istihdama geçiş ve istihdam 
süreçlerini tanımlamak, bu süreçte dünya’da ve türkiye’de rehabilitasyon danışmanlığının 
rolü ve işlevlerini açıklamaya ve tartışmaya çalışan araştırmaların yetersiz denilebilecek bir 
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sayıda olması ayrıca geçişe ilişkin ve geçiş süreçlerinde rehabilitasyon danışmanının uygu-
layacağı yöntem ve müdahalelere ilişkin ayrıntılı bilgi sunması nedeniyle bu araştırmanın 
türkiye’de uygulanacak geçiş çalışmalarına, ileri araştırmalara ve uygulamalara katkı sağ-
layacak nitelikte olduğu düşünülmektedir. 
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türkİYe’de enGellİ İStİHdAmI SOrunun çÖZümünde
mAnİSA İşkur ÖZelİnde çÖZüm Önerİlerİ

Sahra Bulut*

Volkan Bulut**

ÖZet
toplumun tüm bireyleri için önemli olan çalışma hakkı, engelliler için, yaşadıkları topluma katılmada 

kilit rol oynamaktadır. Bir şey üretmek için bedensel ve zihinsel olarak çaba harcama anlamına gelen çalışma, 
birey ve içinde yaşadığı toplum açısından çok önemli anlamlar içermektedir. engellilerin istihdamı önündeki 
engeller bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu engellerin birbirlerine bağlı etmenler olduğu görülmektedir. 
engellilerin istihdamı konusundaki politikaların yetersizliği, engellilerin istihdamdan önce yeterince eğitile-
memeleri, engellilerin eğitim ve vasıf düzeylerinin düşük olması, genel olarak toplumun engellilere yönelik 
önyargıları, işverenlerin engellilere yönelik olumsuz tutumları vb. nedenler engellilerin istihdamı önündeki baş-
lıca engellerdir. Bütün bu engellerin yanı sıra engellilerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar nedeniyle 
istenen başarıyı elde edememeleri de işsiz engellilerin istihdamını güçleştiren yeni bir etkene dönüşmektedir. 
Ülkemizde genel olarak engelli iş gücünün, mesleki eğitim yönünden yetersiz ve vasıfsız bir yapıya sahip olduğu 
görülmektedir. Çalışmamızda manisa ili ve türkiye geneli ile ilgili işKur(türkiye iş Kurumu) kayıtlarına göre 
engelli işgücü piyasası hakkında bilgiler verilip işKur manisa il müdürlüğünde çalışan 56 iş ve meslek Danış-
manına uygulanacak anket sonucunda çıkacak veriler ışığında manisa özelindeki engelli istihdamı konusunda 
yaşanan sorununun çözümünde ortaya çıkacak öneriler ışığında türkiye geneli engelli istihdamı konusunda 
somut öneriler getirilmiştir. 

anahtar Kelimeler: isKur, manisa, engelli istihdamı, işgücü Piyasası, Çözüm Önerisi

Gİrİş
günümüzde engelli istihdamı sorununun, hemen hemen tüm ülkelerin ortak sorunu 

halini aldığı görülmektedir. Öte yandan engelli istihdamı sorunu daha çok gelişmemiş veya 
gelişmekte olan ülkelerin gündeminden hiç düşmemektedir. engelli istihdamı sorunu, ni-
telik ve sonuçları itibariyle ülkeler arasında farklılık göstermektedir

Batı ülkelerinden; Danimarka, Hırvatistan, Finlandiya, macaristan, letonya, nor-
veç, Polonya, slovak cumhuriyeti, isveç ve isviçre’de yasal olarak böyle bir zorunluluk 
bulunmamakta; sadece engeliler için yasal istihdam zorunluluğu bulunan ülkelerde (Örn: 
almanya, Fransa, Çek cumhuriyeti, avusturya gibi) istihdamı teşvik edici devlet katkıları 
bulunmaktadır.

1. engellilik kavramı
yüzyıllardan beri insanoğlu engellilik sorunu ile karşı karşıyadır. savaşlar, terör olay-

ları, depremler, yangın, su baskını gibi doğal afetler, toprak kaymaları, bina çökmeleri, he-
*)  iş ve meslek Danışmanı manisa Çalışma ve iş Kurumu sahra.umut@iskur.gov.tr
**) şube müdürü/manisa Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü volkan.bulut@iskur.gov.tr
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yelanlar, trafik kazaları, deniz kazaları, ev kazaları, iş kazaları, yangınlar, ilaç, uyuşturucu 
madde, besin ve kimyasal madde zehirlenmeleri, yaralanmalar, çarpmalar ve sayısız birçok 
nedenin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde engellilerin sayısını hızla arttırdığı bilinmek-
tedir. Bu belirtilen nedenlere ek olarak doğum öncesi ve doğumdan kaynaklanan (kordon 
dolanması, bebeğin doğum sırasında oksijensiz kalması engellilerin sayısının önemli bo-
yutlarda olduğu görülmektedir.

engellilik, doğuştan ya da sonradan olma herhangi bir hastalık veya kaza nedeniyle 
kişinin bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal fonksiyonlarında belirli bir oranda sü-
rekli azalma ve kayıplara neden olan, organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal yaşam 
gereklerine uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük olarak tanımlanmak-
tadır.

Birleşmiş milletler genel Kurulunca kabul edilen insan Hakları evrensel Beyanna-
mesine ek 34447 no’lu ve 9 aralık tarihli sakat Kişilerin Hakları Beyannamesinin birinci 
maddesi engelliyi  tanımlamaktadır. Bu tanıma göre; normal bir kişinin kişisel ya da sosyal 
yaşantısında kendi kendine yapması gereken işleri bedensel veya ruhsal kabiliyetlerindeki 
kalıtımsal veya sonradan olma her hangi bir noksanlık sonucu yapamayanlara engelli denir 
denmektedir (toplu 2009, ss.26-27).

2828 sayılı sosyal Hizmetler Kanunun 3. maddesinin c bendi engelli kişiyi şu şekilde 
tanımlamıştır; “doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, 
zihinsel, ruhsal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle normal ya-
şamın gereklerine uyamama durumunda olup günlü gereksinimlerini karşılamada güçlüğü 
olan, korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyacı olan 
kişi” olarak tanımlanmıştır.

mevzuata göre engelli; bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki 
engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğu sağlık kurulu 
raporu ile belgelenen kimselerdir denmektedir.

engellilik konularına ilişkin terimlerin standart hale getirilmesi ve verilerin karşılaş-
tırılabilmesi için Dünya sağlık Örgütü, uluslar arası yetersizlik, engellilik ve engellilik sınıf-
landırması geliştirmiştir. Bu sınıflandırma dünyada pek çok ülkede geniş kapsamlı olarak 
kullanılmaktadır. Dünya sağlık Örgütü bu kavramları şöyle tanımlamaktadır (Hasırcıoğlu 
2006, s.6);

yetersizlik ( ımpairment ): sağlık bakımından psikolojik, fizyolojik ve anatomik (fi-
ziksel) yapı veya fonksiyonlardaki eksikliği ve anormalliği ifade eder. 

engellilük (Disability): sağlığın bozulması sonucu oluşan yetersizlikten dolayı her-
hangi bir yeteneğin normal kabul edilen bir kişiye göre azalması veya kaybedilmesidir. 
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engellilik (Handicap): yetersizlik veya engellilük nedeniyle, kişinin yaş, cinsiyet, sos-
yal ve kültürel durumuna göre normal kabul edilen yaşantısını yerine getirememesi duru-
mudur. 

tanımlardan da anlaşılacağı gibi, bir kişinin engelli sayılabilmesi için o kişinin beden-
sel (anatomik, ortopedik) bozukluğundan ziyade, fonksiyonel yetersizliği olup olmadığına 
bakılır. Bu durum özellikle, engellilerin iş hayatına yeniden katılıp katılmamaları açısından 
önem kazanmaktadır.

2. engelli İşçi çalıştırmanın Hukuki Sonuçları
4847 sayılı iş Kanununun 30. maddesinde öngörülen engelli işçilerin yasal sisteme 

uygun biçimde işe alınıp alıştırılmaları ideal ve beklenen bir tutum ise de zaman zaman 
işverenlerin buna aykırı davranışlarıyla da karşılaşılır. engelli çalıştırma yükümüne aykırı-
lığın birisi “idari para cezası”, diğeriyse “hukuki” sonucudur.

2.1. İdari Para Cezası
engelli çalıştırma yükümüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline bir miktar 

idari para cezası kesilir. Öyle ki, engelli çalıştırma yükümüne aykırı davranan işveren veya 
işveren vekiline çalıştırmadığı her bir engelli  için ve üstelik her ay 2.295.00 tl idari para 
cezası kesilecektir. idari para cezası bakımından işverenin özel kesim yahut kamu kesimi 
işvereni olması da farklılığa yol açmaz.

Kesinleşen ve tahsil edilecek idari para cezaları işKur’un bütçesinin maliye Bakan-
lığı’nca açılacak özel tertibine gelir olarak kaydedilir. sonra bu hesapta toplanan paralar 
engelli ve eski hükümlülerin “mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işini kur-
ma ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere” işKur’a aktarılır. Böylece toplanan paraların 
nerelere ve ne kadar verileceği yasada sayılan kimselerden oluşan bir komisyonca karara 
bağlanır (akyiğit 2008, s. 1424).

Komisyon türkiye iş Kurumu  genel müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Çalışma 
genel müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği genel müdürü, engelliler idaresi Başkanı, adalet 
Bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürü veya yerlerine gönderecekleri yetkili birer 
temsilci ile türkiye sakatlar Konfederasyonu ve en fazla üyeye sahip işçi ve işveren konfe-
derasyonlarının (üst kuruluşların) birer temsilcilerinden oluşur. türkiye sakatlar Konfede-
rasyonu ile en çok üyeye sahip işçi/işveren konfederasyonları bu komisyon için seçtikleri 
asil üye sayısı kadar da yedek temsilci seçerler. Bunların görev süreleri 3 yıldır. Komisyon 
kararları kara defterine yazılarak başkan ve üyelerce imzalanır ve işKur tarafından yerine 
getirilir.
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3. İşkur’un engellilere Yönelik kursları
engellilerin istihdamını geliştirmeye yönelik olarak Kurumumuz tüm gücü ile çalış-

makta olup engellilerin istihdamına yönelik olarak çeşitli politika tedbirleri almaktadır. 
engellilerin istihdamına en etkin olarak kullanılan yöntem iş Kanununda yer alan engelli 
kotasıdır. Bu kapsamda kurumumuz kotaların doldurulması noktasında gerekli çalışmaları 
yürütmektedir. ayrıca engellilerin istihdamları halinde işveren prim teşviki hazinece kar-
şılanmakta ve engellilere yönelik düzenlenen aktif işgücü programlarında özel hükümler 
aracılığıyla engelli istihdamı desteklenmektedir.

2016 yılında 14 bin 795 engelli Kurum tarafından açılan özel sektör açık işlerine yer-
leştiği görülmektedir. Bu kapsamda işe yerleşenlerden 2 bin 432’si kadın, 12 bin 363’ü er-
keklerden oluşmaktadır. 

Bu kapsamda 2016 yılında 185 bin 780 engelli birey ile bireysel görüşme yapılmıştır. 
Bu kişilerden 123 bin 566’si erkek, 62 bin 214’ü ise kadınlardan oluşmaktadır.

Bu kapsamda 2016 yılında 2 bin 558 engelli birey mesleki eğitim programlarından 
faydalandırılmıştır. programdan faydalananların bin 468’si erkek, bin 90’ı ise kadınlardan 
oluşmaktadır.

Bu kapsamda 2016 yılında 932 engelli birey işbaşı programlarından faydalandırılmış-
tır. Bu kapsamda programdan faydalananların 738’si erkek, 194’ü ise kadınlardan oluşmak-
tadır. 

Bu kapsamda 2016 yılında 1.248 engelli birey mesleki eğitim programlarından fayda-
landırılmıştır. Programdan faydalananların 1.004’ü erkek, 244’ü ise kadınlardan oluşmak-
tadır.(iimeK,2016)

4. manisa ve türkiye Geneli engelli İşgücü Piyasası
türkiye iş Kurumu verilerine göre, 2002 yılından itibaren kamu kurumlarında ve özel 

sektörde engelli kotasında işçi olarak istihdam edilen bireylerin yıllara göre göre dağılımı 
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

tablo 1: kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasından başvuru yapan ve
istihdam edilen işçilerin yıllara göre dağılımı

Yıllar Başvuru
İşe Yerleştirme

kamu Özel toplam
2016 79.321 236 14.795 15.031
2015 65.255 258 20.197 20.455
2014 77.632 232 26.118 26.350
2013 76.235 287 34.189 34.476
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2012 83.955 398 35.133 35.531
2011 35.151 455 37.894 38.349
2010 36.144 295 31.962 32.257
2009 40.519 545 25.680 26.405
2008 48.480 427 21.540 21.967
2007 36.397 573 17.291 17.864
2006 28.236 1.202 22.579 23.871
2005 25.859 1.728 21.589 23.317
2004 38.955 1.320 15.855 17.175
2003 49.218 464 12.017 12.481
2002 23.117 657 10.266 10.833

kaynak : http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx

2016 yılı içerisinde başvuru yapan işsiz ve daha iyi şartlarda iş arayan engelli birey 
sayısı toplam 79.321’dir.

tablo 2: engelli çalıştırmakla yükümlü işyerlerinde işçi olarak çalışan engelli
birey sayısının yıllara göre dağılımı

Yıllar çalıştırmakla Yükümlü Olunan
engelli Birey Sayısı çalışan engelli Birey Sayısı

kamu Özel kamu Özel

2016 (Kasım) 8.122 107.072 10.555 92.558 

2015 8.432 99.262 10.696 84.370 

2014 8.417 101.823 10.422 84.706 

2013 9.514 97.689 11.804 80.434 

2012 10.246 97.322 12.358 77.547 

2011 10.496 86.607 12.347 71.088 

2010 11.718 79.943 12.603 66.359 

2009 12.086 70.550 12.653 58.876 

2008 11.593 70.326 11.286 55.077 

kaynak : http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx

yıllar itibariyle incelendiğinde Kamu kesimi çalıştırma yükümlülüğünün üstünde en-
gelli personeli istihdam ederken Özel sektör hep çalıştırması gereken engelli personelden 
az personel çalıştırmıştır.
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tablo 3. engelli birey çalıştırmakla yükümlü işyerlerinde kota açığı/ fazlası engelli birey sayısı

Yıllar 
engelli Birey çalıştırmakla Yükümlü 

Olan kurumlarda kota Açığı 
engelli kotasının üzerinde 
çalışan engelli Birey Sayısı 

2016 (Kasım) 327 22.091 2.760 7.577
2015 472 22.037 2.736 7.145 
2014 712 23.637 2.717 6.520 
2013 700 23.075 2.990 5.820 
2012 931 25.250 3.043 5.475 
2011 1.164 20.789 3.015 5.270 
2010 1.863 18.299 2.748 4.715 
2009 1.981 16.367 2.548 4.693 
2008 2.380 20.117 2.073 4.868 

kaynak : http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx

tablo 4. 2017 eylül ayı sonu itibariyle engelli kontenjanları

İller

2017 eylül Sonu İtibariyle engelli kontenjanları

engelli
çalıştırmakla
yükümlü 50+ 
işyeri sayısı

çalıştırmakla 
Yükümlü

Olduğu engelli 
Sayısı

engelli
çalışan
Sayısı

engelli
Açık

kontenjan
Sayısı

engelli
kontenjan

Fazlası
Sayısı

kamu Özel kamu Özel kamu Özel kamu Özel kamu Özel
adana 19 475 212 2.390 297 2.371 7 295 92 276
adıyaman 6 58 55 265 86 269 0 43 31 47
a.Karahisar 7 136 45 527 81 499 0 93 36 65
ağrı 5 18 26 67 30 38 1 33 5 4
aksaray 4 65 16 367 19 379 1 19 4 31
amasya 8 65 29 242 37 245 1 24 9 27
ankara 64 1.360 1.334 7.886 1.648 7.471 54 1.248 368 833
antalya 13 788 166 5.630 205 3.762 6 2.070 45 202
ardahan 1 10 0 75 2 47 0 32 2 4
artvin 4 19 27 124 35 113 0 20 8 9
aydın 15 260 110 1.179 151 1.205 1 124 42 150
Balıkesir 16 254 156 1.223 193 1.170 2 125 39 72
Bartın 4 57 17 212 33 241 0 10 16 39
Batman 9 95 82 361 116 367 0 51 34 57
Bayburt 3 7 9 22 19 11 0 12 10 1
Bilecik 3 84 7 570 11 535 0 67 4 32
Bingöl 4 33 15 151 27 135 0 38 12 22
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Bitlis 4 18 14 70 20 65 2 11 8 6
Bolu 3 113 24 674 26 718 2 20 4 64
Burdur 8 68 31 224 42 240 3 19 14 35
Bursa 18 1.415 131 8.647 180 8.838 1 378 50 569
Çanakkale 10 105 61 621 73 539 3 124 15 42
Çankiri 9 36 48 230 59 258 3 6 14 34
Çorum 6 118 36 406 45 352 2 104 11 50
Denizli 9 361 52 1.774 61 1.781 2 154 11 161
Diyarbakır 13 128 106 549 161 530 4 94 59 75
Düzce 5 129 16 603 17 548 2 107 3 52
edirne 6 79 32 498 28 423 16 97 12 22
elazığ 13 106 107 381 144 380 2 33 39 32
erzincan 7 48 29 182 48 165 0 30 19 13
erzurum 18 110 127 575 177 512 0 121 50 58
eskişehir 17 292 248 2.027 277 1.954 5 196 34 123
gaziantep 10 399 51 2.658 59 2.514 9 346 17 202
giresun 5 37 23 150 27 133 1 26 5 9
gümüşhane 4 17 12 61 19 60 0 10 7 9
Hakkari 5 12 15 26 26 11 0 16 11 1
Hatay 7 144 26 824 27 709 9 180 10 65
ığdır 4 17 18 42 11 41 12 15 5 14
ısparta 9 81 46 395 72 390 0 45 26 40
istanbul 48 4.772 1.092 31.295 1.310 22.088 100 10.436 318 1.229
izmir 40 1.038 722 6.552 748 5.290 55 1.626 81 364
K.maraş 17 195 166 1.313 208 1.365 28 101 70 153
Karabük 6 53 16 329 21 331 1 45 6 47
Karaman 2 62 7 444 7 507 0 55 0 118
Kars 6 25 30 119 42 105 2 29 14 15
Kastamonu 5 60 66 301 81 245 1 72 16 16
Kayseri 10 457 117 2.522 146 2.769 2 72 31 319
Kırıkkale 14 55 117 225 139 240 5 8 27 23
Kırklareli 6 87 40 598 56 519 1 109 17 30
Kırşehir 4 42 20 142 33 157 0 14 13 29
Kilis 2 14 6 41 17 29 0 13 11 1
Kocaeli 19 960 216 5.694 278 5.685 4 456 66 447
Konya 20 441 159 2.074 214 2.084 3 213 58 223
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Kütahya 8 110 71 734 80 652 1 118 10 36
malatya 9 167 47 898 82 966 1 60 36 128
manisa 10 422 117 2.694 141 2.341 4 522 28 169
mardin 7 62 38 232 53 193 1 64 16 25
mersin 11 354 118 1.538 147 1.555 8 167 37 184
muğla 14 258 145 1.402 190 1.053 0 409 45 60
muş 6 13 37 60 52 46 3 23 18 9
nevşehir 1 48 4 128 4 107 0 31 0 10
niğde 5 58 19 215 17 200 4 45 2 30
Ordu 8 129 37 589 49 610 1 64 13 85
Osmaniye 8 77 40 388 79 386 0 60 39 58
rize 3 32 291 174 379 172 0 30 88 28
sakarya 17 238 116 1.626 137 1.500 5 193 26 67
samsun 18 237 137 1.207 159 1.153 3 129 25 75
siirt 5 28 46 76 27 55 28 26 9 5
sinop 6 26 30 82 32 67 4 25 6 10
sivas 8 144 115 688 160 704 18 82 63 98
şanlıurfa 11 124 124 616 170 571 4 86 50 41
şırnak 3 33 13 157 17 75 1 85 5 3
tekirdağ 9 502 61 3.498 93 2.424 2 1.146 34 72
tokat 8 81 60 333 90 292 0 61 30 20
trabzon 8 123 43 579 62 559 0 67 19 47
tunceli 4 8 9 20 19 19 0 5 10 4
uşak 5 108 26 583 33 565 2 58 9 40
van 10 62 110 245 133 161 0 103 23 19
yalova 5 100 14 407 16 343 0 87 2 23
yozgat 9 54 43 219 53 231 5 35 15 47
zonguldak 9 131 92 683 85 555 16 157 9 29
Genel toplam 799 19.607 8.336 114.628 10.448 98.988 464 23.623 2.576 7.983

kaynak: http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop

manisa ili genelinde 10 kamu, 422 özel işletme olmak üzere toplam 432 işletme en-
gelli çalıştırma zorunluluğuna sahiptir. manisa genelinde kamu kesimi 117, özel sektör 
işletmeleri de 2.694 engelli personel istihdam etmekle yükümlü bulunmaktadır. mevcutta 
ise kamu sektöründe 141, özel sektör işletmelerinde ise 2.341 engelli personel çalıştırmak-
tadır. mevcutta ise kamu sektöründe 4, özel sektör işletmelerinde 522 engelli personel kota 
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eksiği bulunmaktadır. Kamu sektöründe 28, özel sektör işletmelerinde ise 169 engelli kota 
fazlası olarak çalışmaktadır.

türkiye genelinde 799 kamu, 19.607 özel işletme olmak üzere toplam 20.436 işlet-
me engelli çalıştırma zorunluluğuna sahiptir. türkiye genelinde kamu kesimi 8.336, özel 
sektör işletmeleri de 114.628 engelli personel istihdam etmekle yükümlü bulunmaktadır. 
mevcutta ise kamu sektöründe 10.448, özel sektör işletmelerinde ise 98.988 engelli perso-
nel çalıştırmaktadır. mevcutta ise kamu sektöründe 464, özel sektör işletmelerinde 23.623 
engelli personel kota eksiği bulunmaktadır. Kamu sektöründe 2.576, özel sektör işletmele-
rinde ise 7.983 engelli kota fazlası olarak çalışmaktadır.

5. uYGulAmA
manisa ilinde işgücü piyasasında engelli istihdamı probleminin tespiti ve işKur ola-

rak bu sorun karşısında neler yapılacağının tespiti amaçlanmaktadır. mevcut çalışmada 
manisa’da engelli çalıştırmakla yükümlü olan 2017 eylül verilerine göre manisa genelinde 
10 Kamu ve 422 özel sektör işletme ve il genelinde kayıtlı işgücü 1.609, kayıtlı işsiz 804’dür 
. engelli raporu olan vatandaş bulunmaktadır. 2016 yılı işKur kayıtlarına göre türkiye ge-
nelinde  98.962 kayıtlı engelli iş gücü bulunmaktadır. ayrıca kayıtlı iş gücünün içinde halen 
çalışıp daha iyi şartlarda iş arayan engelli vatandaşlarımızda bulunmaktadır.

Bu çalışmada işKur manisa Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğünde iş ve meslek 
Danışmanı olarak çalışan 56 personelin portföylerinde bulunan  ortalama kişi başına 8 adet 
engelli çalıştırma yükümlülüğü bulunan işyeri ve 30 adet kayıtlı engelli işgücü bulunmakta-
dır. manisa iş gücü piyasasında yaşanan engelli istihdamı sorunun çözümü konusunda iş ve 
meslek Danışmanlarının işyeri ziyaretlerinde işyeri yetkilileri ile yapmış oldukları görüş-
melerde karşılaştıkları sorunlar ve aralarında geçen diyologlar ile portöyündeki engelli da-
nışanları ile yaptıkları görüşmelerde edindikleri izlenimler ışığında kendilerine verilen kısa 
anketi doldurmaları istenmiş olup ankette hem işverenlerin hemde engelli vatandaşların 
neden işsiz oldukları ve işverenlerin engelli çalıştırma konusunda neden isteksiz kaldıkları 
araştırılıp çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. Bu öneriler ışığında manisa özelindeki 
çözüm önerilerinin türkiye geneli için yol gösterici olacağına inanılmaktadır.

6. YÖntem
Bu araştırma, manisa Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğünde çalışan 56 adet iş ve 

meslek Danışmanın engelli istihdamı konusunda anket yapılmıştır. anketin ilk bölümünde 
işveren gözünden engelli istihdamına yönelik sorular sorulmuş 2. Bölümde ise engelli iş 
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arayanlara yönelik sorular sorulmuştur. iş ve meslek Danışmanları da bu sorulara yaptık-
ları ziyaretlerde veya Kurumda yaptıkları işveren görüşmelerinde karşılaştıkları durumlar 
ile yine engelli iş arayanları ile yaptıkları görüşmelerde edindikleri izlenimler ışığında so-
rulara cevap vermeleri istenmiştir. verilen cevaplar ışığında engelli istihdamı sorununu 
çözümü konusunda öneriler getirilmiştir.

SOnuç 
Özel sektörün amacı firma karlılığının devamıdır. Piyasada ayakta kalmak için ma-

liyetlerin en aza indirmektir. Üretim maliyetlerinin en önemli kısmını oluşturan emek 
maliyeti işverenler için her zaman bir sorun olarak görünmektedir. Özellikle işverenlerin 
işyerlerinin engelli çalışanlara göre dizayn işveren için bir yük olarak göründüğünden, top-
lumda bulunan ön yargılarında etkisi ile kurumsal olmayan özel sektör işletmeleri engelli 
istihdamı konusunda direnç gösterdiği piyasada yapılan ziyaretlerde açıkça görülmektedir. 

Ülkemizde yaşanılan engelli istihdamı konusunda yaşanan sıkıntılardan biri engelli 
tanımı konusunda yaşanan sıkıntılardır. tÜiK(türkiye istatistik Kurumu) yaptığı araştır-
malarda kişinin beyanına istinaden yapılan  engellilik söz konusu iken işKur olarak bi-
zim engelli tanımız iş Kanunundan gelen en az % 40 engel durumu için geçerlidir. Bildiri 
hazırlama sürecinde en büyük sıkıntımız ülkemizde yaşayan % 40 ve üstünde engeli olan 
personel sayısı ve bu engellerin ne kadarı sürekli ne kadarı süreli olduğu ve bu kişilerin 
yaş eğitim, adres ve meslek bilgisine ait hiçbir veri bulunamamıştır. işgücü piyasasında var 
olan engelli vatandaşların verilerini tutacak güçlü bir veri tabanı oluşturulması işgücü pi-
yasasında engelli istihdamının artması için hayati değerde önem kazanmaktadır. Bu sayede 
geleceğe yönelik olarak da projeksiyonlar yapılabilecektir. işKur’un bu süreçte engelli ra-
poru verebilme yetkisi olan hastanelerle kurulacak entegrasyonla bu süreci yönetebilecek 
bir yapıya sahiptir.

engelli istihdamının önündeki diğer bir engelde toplumda engelli vatandaşlara bakış 
açısı ve engelli vatandaşlara karşı olan önyargıdır. Bu ön yargı hali hazırda işverenlerimizde 
de bulunmaktadır. yapılan görüşmelerde engelli yakını olan işverenlerin engelli istihdamı-
na daha sıcak baktığı tespit edilmiştir.

engelli istihdamını etkileyen bir nedende  mimarı yetersizlikle ilgilidir. tuiK 2010 
engellilerin sorun ve beklentileri araştırmasında engelli kişilerin oturdukları binaların, 
kaldırım ve yaya geçitlerin, kamu binalarının, postane ve bankaların, spor tesislerin, sine-
ma ve tiyatroların, tatil yerleri ve otellerin engel gruplarına göre uygunluğu konusundaki 
araştırmada uygunluk olarak en yüksek oran %28 olarak oturdukları binalar, en az uygun-
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luk % 7,3 ile tatil yerleri ve oteller olarak görülmektedir.  engelli vatandaşlarımızın işgücü 
piyasasına girişlerinde veya sosyal hayata girişlerini etkilemekte yaşadığımız binalardaki 
engeller cadde ve sokaklardaki engeller ve en son olarak işyerlerinin engellilere göre dizayn 
işverenlerin mali açıdan yükümlülük getirdiğinden işverenlerin engelli çalıştıran işyerleri-
ne engellilere uygun dizayn konusunda teşvik almaları engelli istihdamının önündeki bir 
engeli kaldıracağı beyan edilmektedir. 

işverenlerin engelli personel alımında en çok tercih ettikleri grup iç hastalıklar sebe-
biyle engelli raporu almış kişiler, ikinci olarak konuşma ve duyma nedeni ile engelli raporu 
almış kişiler üçüncü olarak ortopedik engelli kişiler dördüncü olarak tercih edilen görme 
engelli kişiler, beşinci olarak ruhsal engelli kişiler en son olarak da zihinsel engelli  kişiler 
özel sektöre engelli kotasından işe alınırken işveren tarafından bu sıraya göre tercih edil-
mektedir. Bu sıralamada en çok tercih edilen iç hastalıklar olması işveren tarafından tercihi 
işverene işyerinde ortam şartlarında bir değişikliğe gitme gibi durum ortaya çıkarmama-
sı sebebiyle ek bir maliyet getirmemektedir. yine engelli kişiler arasında en  dezavantajlı 
grup  zihinsel ve ruhsal bozukluk sebebiyle engeli olan kişiler gelmektedir. Bu gruba yöne-
lik olarak geliştirilen Korumalı işyerleri projelerinin yaygınlaşması gerekmektedir. manisa 
ilimizde şuan hali hazırda 3 adet Korumalı işyeri açılmıştır.1 firma açılma aşamasındadır. 
Bu işyerlerinde ortalama 26 zihinsel ve ruhsal engeli bulunan  kişiler burada çalışmaktadır. 

Ülkemizde uygulanan kota uygulaması engelli istihdamını için hayati önem arz et-
tiği var olan durumda kota uygulamasının olması ve bu uygulamaya uymayan işyerlerine 
cezalar kesilmesine rağmen hala engelli açığı olan işyerlerinin olması kota uygulamasının 
ne kadar doğru bir uygulama olduğu görülmektedir. mevcut yasal düzenlemelerde 50 ve 
üstü çalışanı olan işyerlerinde % 3 olan engelli çalıştırma kotası %5 lere çıkartılması halinde 
manisa işKur kayıtlarına göre engelli işsiz kişi kalmayacaktır.

işverenlerin büyük çoğunluğu özellikle engelli açığı olan işverenler engelli çalıştır-
mayan firmalara kesilen cezaların yüksek olduğu konusunda şikayetçi olmaktalar özellikle 
engelli açığı olan firmaların daha yakından takip edilmesi ve işe alım sürecinin daha net 
haline getirilmesi engelli istihdamını arttıracaktır.

engelli kişilerle yapılan görüşmelerde engelli vatandaşların işsiz kalmalarında en bü-
yük sebebin öncelikle engelli olmaları, diğer bir önemli nedenin eğitim durumlarının ye-
tersizliği 3. en önemli neden olarak meslek sahibi olmamalarını belirtmekteler. toplumda 
yer alan engelli kişilere karşı olan önyargılar sebebiyle işgücüne katılmalarının önünde bü-
yük bir engel olarak görülmektedir. Kişinin engeline göre bir işte çalışması halinde engelsiz 
bir diğer çalışanla bir farkın olmayacağı bilincinin toplumda yerleşmesi için gerekli bilgi-
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lendirmeler yapılmalı ve toplum nezdinde karşılık bulana kadar bilgilendirme yapılmalıdır. 
manisa özelinde engelli raporu olan işKur’a kayıtlı engellilerin genelde 20-45 yaş aralı-
ğında ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitime sahip bireylerden oluşmaktadır. engellilerin 
eğitim hayatına katılma oranlarının engelsiz kişilerle aynı seviye getirilmesi engelli istih-
damını arttıracaktır. yine kuruma kayıtlı engelli işsizlerin meslek bilgileri incelendiğinde 
genelde belli bir özellik gerektirmeyen işler olduğu görülmekte olup engelli kişilerin mes-
lek edinmeleri konusunda mikro kurslar açılarak myK(mesleki yeterlilik  Kurumu) veya 
piyasada geçerli olacak mesleklerde veya talep edilen mesleklerde eğitimler alınmalıdır.

mevcut sistemde engelli çalıştıran kurumlara verilen teşvikler çeşitlendirilip engelli 
personel çalıştırma özendirilmeli özellikle işverenler işyerlerinde engelli personeller ça-
lıştırdıklarında onlar için yapılacak işletmelerdeki mimarı düzenleme için teşvikler talep 
etmekteler.

engelli çalıştırmayan işyerlerine engelli personel çalıştırmadıkları her ay ve kişi başı 
ceza kesilmesi yasalarca öngörülmüş olmasına rağmen hala engelli personel çalıştırmama-
ya direnen işyerlerinin dirençlerinin kırılması için özel politikalar uygulanmalıdır.
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enGellİ BİreYlerİn eĞİtİm SeVİYelerİ İle İşkur meSlek
edİndİrme kurSlArInIn enGellİlerİn İStİHdAm edİlme

OrAnlArInA etkİSİ üZerİne Bİr İnCeleme: eSkİşeHİr ÖrneĞİ

mustafa Volkan YIldIrIm*

ÖZet
engellilerin, çalışma hayatında yer alması yalnızca bir gelir sahibi olmanın da ötesinde; toplumsal ilişki-

ler, aile ve kendini gerçekleştirme gibi birçok faktörü de olumlu yönde etkilemektedir. işverenlerin ise engelli 
birey istihdam etme noktasındaki algı ve tutumları önemli olduğu kadar, engelli bireyin işe yerleşmesinde engel 
türü, engel oranı gibi faktörler de belirleyici bir yere sahiptir. Bunun dışında dezavantajlı gruplar arasında yer 
alan engellilerin istihdamında, engelinin eğitim durumu da önemli bir rol oynamaktadır. şüphesiz ki eğitimli 
bir bireyin işsiz kalma olasılığı düşük iken eğitim seviyesi düşük bireylerin işsiz kalma riski de yüksektir. eği-
timli bir birey geçmişten gelen teorik bilgiler ile istihdam edildiği yerde farkındalık yaratma, analitik düşünme 
gibi yetenekler ile büyük katkılar sağlayacağı aşikardır. tüm bunlar değerlendirildiğinde işverenlerin de eğitim 
seviyesi yüksek engellileri işe alım sürecinde olumlu yönde değerlendireceği ve istihdama katkı sağlayacağı dü-
şünülmektedir. yine bu araştırmamızda işKur tarafından açılan meslek edindirme kurslarını başarı ile bitiren 
engelli kursiyerlerin 6 ay içerisinde iş hayatına atılmalarında ne gibi etkiler yaşandığı da gözlemlenmiştir.

anahtar Kelimeler: işKur, engelli istihdamı, eğitim Durumları,  meslek edindirme Kursları

Gİrİş
anayasamızda sosyal ve ekonomik hak ve ödevler başlığı altında yer alan çalışma 

hakkı, insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için gerekli olan ve fiziksel ihtiyaçlarını 
rahatlıkla karşılamalarını sağlayan en temel insan haklarından birisidir. Bu hak, vatandaş-
lık kapsamında yer alan bireylerce kullanılabildiği gibi kanunda yer alan koşulları sağlayan 
yabancılar tarafından da yasal sınırlar içerisinde doğrudan kullanılabilmektedir. ancak bu 
hak tutukluluk/hükümlülük gibi durumlarda kullanılamıyorken; çalışmalarına engel teşkil 
edebilecek olan dezavantajlı gruplarda da istenilen seviyede kullanılamamaktadır. Bu nok-
tada devlet aygıtı, sorunun çözümü adına kanuni düzenlemeler yapmakta ve yasal çerçeve-
de yetkilendirdiği kurumlar aracılığıyla da çeşitli faaliyetler göstermektedir.

Bu kapsamda 4857 sayılı iş Kanunu ile engelli istihdamını sağlamaya yönelik olarak 
50 ve daha fazla sayıda çalışanı olan özel sektör işyerlerinde, çalışan sayısının yüzde 3’ü 
oranında engelli çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yasal zorunluluk, işverenlerin 
işgücü talebi ile iş arayanların eşleştirilmesi olarak tanımlanabilecek olan “işe aracılık” fa-
aliyetlerini üstlenen türkiye iş Kurumu’na (işKur);  engelli kotasını takip etme, karşılama 
ve yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere yaptırım uygulama gibi bir takım gö-
*)  şube müdürü, Çalışma ve iş Kurumu eskişehir il müdürlüğü, mvolkan.yildirim@iskur.gov.tr
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revler yüklemiştir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere ise yasal yaptırımlar 
çerçevesinde para cezaları uygulanmaktadır. Bu para cezaları ile “Engelli ve Eski Hükümlü 
Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Ko-
misyon” tarafından engellilere meslek edindirme kursları, kendi işini kuracak engellilere 
hibe desteği ve engellinin engel türüne göre iyileştirmeler yapılabilecek teknoloji desteği 
sağlanmaktadır. 

1.  enGellİlerİn İStİHdAmIndAkİ kAnunİ düZenlemeler
engellilerin istihdamı işgücü piyasasının hareketlenmeye başladığı sanayi devrimin-

den günümüze kadar çözüm aranan önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. şüp-
hesiz ki bu sorunun çözümünde sosyal sorumluluk gibi yöntemler kullanılmasına rağmen 
kayda değer bir gelişme sağlanamamıştır. işyerlerinin engellilere karşı göstermiş olduğu 
algı ve tutumlar engelli istihdamında belirleyici bir yere sahiptir. Bu konuda ülkemizde 
yapılan araştırmalarla, diğer ülkelerde yapılan araştırmaların sonuçları benzerlik göster-
mektedir. Bueno, Fung, Pomjanek, mueller, Ochoa işverenlerin engelli çalışanlara karşı 
tutumlarını belirlemek maksadıyla yaptıkları çalışmalarında, 150 işveren ile görüşmüşler-
dir. araştırma sonucunda, işverenlerin genel olarak engelli işçileri devletin koymuş olduğu 
kontenjan zorunluluğu nedeniyle işe aldıklarını, işverenlerin fiziksel engelli işçilerin nor-
mal işçiler kadar verimli çalışamayacaklarını, işyeri kurallarına fazla uymadıklarını ve bu 
nedenle de iş başvuru yapanlar arasından normal olanları tercih ettiklerini belirlemişlerdir. 
Buna neden olarak, engelli çalışanların çok pahalıya mal olacakların, verimliliğin azalaca-
ğını, engelli çalışanların yetenekleri ölçüsünde yapabileceklerini bile yapmakta zorlanacak-
larına inandıklarını belirlemişlerdir ( akt., schermerhorn, Hunt, Osborn, 1997). Bu sebep 
ile de gerek dünyada gerekse ülkemizde yasal düzenlemeler yapılarak sorunun çözümüne 
katkı sağlanması hedeflenmiştir.   

1.1. Zorunlu kontenjan Sistemi
Ülkemizde işverenlerin, işyerlerinde belirli oranda engelli istihdam etmesinin zorun-

lu kılınmasına ve yasal olarak takip edilerek izlenmesine Zorunlu Kontenjan adı verilmek-
tedir. şüphesiz ki bu uygulamalar engellilerin iş hayatına atılmalarını sağlayan ve onlar için 
pozitif ayrımcılığı da içerisinde barındıran iyi uygulamalara bir örnektir.

1.1.1. Zorunlu Kontenjan Sisteminin Türkiye’deki Tarihçesi   
türkiye’de zorunlu engelli çalıştırma yükümlülüğü ilk kez 1475 sayılı iş Kanunu ile 



230

OTURUM II-A

çalışma mevzuatımıza girmiştir. 1475 sayılı iş Kanununa göre; “ işverenler 50 veya daha 
fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde % 2 oranında sakat kimseyi meslek, beden ve ruhi du-
rumlarına uygun bir işte çalıştırmakla yükümlüdürler” ifadesi yer almaktadır. Çalıştırıla-
cak sakat ve eski hükümlü sayısının tespitinde daimi işçi sayısı ile kısmi zamanlı çalışanla-
rın tam zamanlı çalışmaya dönüştürülmesi sonucu bulunacak sonuca göre bir hesaplama 
yapılır. 1999 yılının Ocak ayında yapılan bir değişiklikle bu oran % 3’e çıkarılmıştır. Bu 
yüzde, 4857 sayılı iş Kanununda da korunmuş olup halen özel sektör işyerinde bu engelli 
kontenjan oranı uygulanmaktadır.

1.1.2. Zorunlu Kontenjan Sisteminin İşverene Getirdiği Yasal Yükümlülükler
engellilerin istihdamını kolaylaştırmak amacıyla 4857 sayılı iş Kanunu ile bir takım 

yasal düzenlemeler yapılmıştır. zorunlu çalıştırma diye bilinen bu sistemin düzgün bir 
şekilde işleyebilmesi için işverenlere bir takım yasal yükümlülükler getirilmiştir. ilgili yasa 
gereği işverenlerin çalıştırmak zorunda oldukları ancak çalıştırmadıkları her bir engelli 
için, her ay idari para cezası uygulanmaktadır. Bu bağlamda 2014 yılında Bursa ili gemlik 
ve Orhangazi ilçelerinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yapılan bir 
araştırma sonucuna göre işverenlerin engelli istihdamında önceliklerinin sosyal sorumlu-
luk değil yasal zorunluluk olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (yıldırım: 2014).

2. kAPSAm Ve YÖntem
engellilerin istihdamında işverenler ile iş arayanların beklentilerinin birbiriyle örtüş-

mesi önemlidir. engellinin engel türü, engel oranı gibi ölçütler işe alım sürecini belirleyen 
ana faktörlerin başında yer almaktadır. Bunun dışında kalan engellinin eğitim seviyesi ile 
işKur’dan almış oldukları meslek edindirme kurslarının istihdam oranına herhangi bir 
etkisinin olup olmadığı araştırmamızın ana kapsamını oluşturmaktadır. araştırmamızda, 
eskişehir ilinde 2012-2017 yılları arasında işe giren engelliler ile işsiz olan engellilerden 
950 kişinin eğitim seviyelerinin “işkur Portal” üzerinden karşılaştırma yapılmak suretiy-
le istatistiksel verilere ulaşılması amaçlanmıştır. Çıkan sonuçlar ile okur-yazar olmayan, 
okur-yazar olan, ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu ve önlisans mezunları, 
kendi içlerinde işe yerleşenler ile halen işsiz olanlar arasında bir oranlama yapılmak sureti 
ile eğitim seviyelerinin istihdam üzerindeki etkileri üzerine bir sonuca varılmaya çalışıl-
mıştır. ayrıca yapılan bu çalışma ile eskişehir ilinde dezavantajlı gruplardan olan engel-
lilere yönelik olarak eskişehir Çalışma ve iş Kurumu tarafından açılan meslek edindirme 
kurslarından başarı ile mezun olan engelli kursiyerlerin 6 ay içerisinde bir sosyal güvenlik 
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primine tabi olarak herhangi bir işe girmesinde etkisinin olup olmadığı da araştırmaya 
konu edinmiştir.

3. BulGulAr
araştırmamızın birinci aşamasında eskişehir ilinde, 2012-2017 yılları arasındaki dö-

nemde 950 engelli birey, işKur portalı üzerinden incelenmek sureti ile işe yerleşme oran-
ları kendi eğitim durumları itibari ile karşılaştırılmıştır. araştırmamızın ikinci aşamasında 
ise 2012-2017 yılları arasında Çalışma ve iş Kurumu eskişehir il müdürlüğü tarafından 
engellilere yönelik olarak açılan meslek edindirme kurslarından başarı ile mezun olan kur-
siyerlerin, kurs bitirme tarihinden itibaren sgK kayıtlarına göre 6 ay içerisinde herhangi 
bir işe girip girmediği izlenmiştir.  araştırmadan elde edilen bu bulgulara göre; 

1- söz konusu dönemde toplam 950 kişiden, 722 kişinin halen çalıştığı, 228 kişisinin 
ise işsiz olduğu görülmüştür. 

2- aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere; hiç okuma yazma bilmeyenlerin kendi ara-
larında değerlendirilmesi sonucunda %13,3 ; okur-yazar olanların kendi aralarında değer-
lendirilmesi sonucunda %18,2; ilkokul mezunlarının kendi aralarında değerlendirilmesi 
sonucunda %72,7; ortaokul mezunlarının kendi aralarında değerlendirilmesi sonucunda 
%79,7, lise mezunlarının kendi içerisinde değerlendirilmesi sonucunda % 81,4; önlisans 
mezunlarının kendi içerisinde değerlendirilmesi sonucunda %82,7 gibi bir istihdam olduğu 
tespit edilmiştir.

tablo-1 : 2012-2017  dönemi eğitim durumlarına Göre İstihdam edilen engelli İşçi Sayıları

eğitim durumu
Okur
Yazar

Olmayan
Okur 
Yazar İlkokul Ortaokul lise Ön lisans toplam

işe yerleşenler   2 2 259 126 285 48 722
Halen işsiz Olanlar 15 9   97   32   65 10 228
işe yerleşme Oranı % 13,3 % 18,2 % 72,7 % 79,7 % 81,4 % 82,7 % 76

3- araştırmamızın ikinci aşamasında ise 2012-2017 yılları arasında Çalışma ve iş Ku-
rumu eskişehir il müdürlüğü tarafından engellilere yönelik açılan garson, aşçı yardımcısı, 
aşçı yamağı, deri işlemecisi, pasta yardımcısı, montajcı, takı imalatçısı, kilim dokuyucu, 
masaj terapisti mesleklerindeki kurslardan 138 kursiyerin başarı ile mezun olduğu görül-
mektedir. Bu kursiyerlerden mezun oldukları tarihten 6 ay içerisinde, 30 engelli işçinin işe 
yerleştiği sgK kayıtlarından görülmüştür.
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5. SOnuç Ve Önerİler
araştırma sonuçlarına göre; engelli bireylerin eğitim durumlarının kendi içerisinde 

değerlendirilmesi sonucunda istihdam edilme oranlarında az da olsa olumlu yönde bir ko-
relasyon olduğu görülmüştür. eğitim seviyesi yükseldikçe engelli bireylerin istihdamında 
bir artış olduğu bulgusu saptanmıştır.

Grafik-1: engellilerin eğitim durum Grafiği
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Herhangi bir mezuniyeti olmayan okur-yazar kişiler ile hiç okuma yazma bilmeyen 
kişilerin istihdamının çok düşük olduğu görülmüştür. ayrıca işKur tarafından gerçek-
leştirilen meslek edindirme kurslarından başarı ile mezun olan kişilerin 6 ay içerisinde iş 
bulma olanaklarına az da olsa bir katkı sağladığı tespit edilmiştir. tüm bu gelişmeler ışığın-
da engelli bireylerin eğitim seviyesinin ve meslek edindirme kurslarının istihdam ile ilgili 
olumlu gelişmeler sağladığı düşünülmektedir.

araştırmanın kavramsal çerçevesi ve bulguları ışığında sunulabilecek somut öneriler 
şu şekilde sıralanabilir:

1- engellilerin eğitim durumlarının, istihdam oranlarına etkisinin ölçülmesi kapsa-
mında türkiye’deki tüm illeri kapsayan bir inceleme yapılmalıdır. Hatta bir adım daha ileri 
gidilerek, engellilerin işe alım sürecinde eğitim seviyelerinin ne kadar belirleyici olduğu-
nun işverenlere sorulması sureti ile geniş çaplı araştırmalar yapılabilir.

2- işKur meslek edindirme kurslarından mezun olan kursiyerlerin istihdam oranla-
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rının arttırılmasının sağlanması amacı ile açılacak olan meslek edindirme kurslarının içeri-
ğinin, engelli bireyin ileride çalışabileceği engel niteliğine uygun olan işlerde çalışabileceği 
işleri kapsamalı ve kursiyerlerde buna uygun seçilmelidir. Örneğin; telefon santral operatö-
rü mesleğinde açılacak bir kursta görme engelli bireyler tercih edilebilecekken, bilgisayara 
veri girişi yapacak veri giriş elemanı kursu için işitme engelli bireylerin katılması sağlana-
bilir. Burada amaçlanan engel türünün yapılacak meslek ile uyumlu hale getirilmesidir.     

3- Bilindiği üzere işKur tarafından açılan engelli kurslarının çoğunun bütçesi “En-
gelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını 
Kullanmaya Yetkili Komisyon” tarafından kullanılmaktadır. Bunun dışında bu komisyon 
tarafından kendi işyerlerini kurmak isteyen engelliler ile engelli kontenjanına ek olarak 
fazladan engelli çalıştıran işyerlerine de teknolojik destek sağlanmaktadır. Örneğin 2015 
yılında ilk defa gemlik ilçesinde hazırlanan bir projede; 10 yıl boyunca engelli kontenja-
nına ek olarak fazladan 2 engelli çalıştırma taahhüdü veren bir fabrikaya, bu engellilerin 
kullanımına uygun hale getirilen bir “Yol Süpürme Makinesi” hibe edilmiştir. Bu örnekte 
olduğu gibi yapılan işin teknolojinin yardımı ile engelli işçinin engel durumuna göre tasar-
lanarak uygun ortamın hazırlanması, engelli istihdamının artışına katkı sağlayacaktır. Bu-
nun içinde işKur tarafından, işverene engellilere yönelik yardımcı teknolojiler için destek 
sağlanan projeler hakkında yapılan bilgilendirmelere öncelik verilmelidir.       
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Gİrİş
içinde bulunduğumuz milenyum çağında teknoloji baş döndürücü bir hızla değiş-

mektedir. işgücü piyasasında yaşanan paradigma değişiklikleri de hesaba katıldığında, “gü-
vencesiz istihdam”, “esnek çalışma”, “sürekli değişim” ve “yaşam boyu öğrenme” gibi çağa 
özgü kriterler çoklu rol ve görevlere uyum sağlama, yenilikçi ve yaratıcı olma gibi görece 
yeni bazı yükümlülükleri her kuşaktan işsiz için istihdamın ve istihdamda kalmanın ön 
koşulu haline getirmiştir. 

Kuşkusuz çalışma hayatında meydana gelen bu değişimlere uyum sağlamak ve kariyer 
uyumunu bu değişimlere göre ayarlamak o kadar kolay değildir. Üstelik bu değişim süreci-
ne verilen tepkiler de kuşaklara göre değişmektedir. Kariyer uyumu sağlamaya çalışan bu 
kişilerin farklı yönelimleri, iş dünyasına ilişkin algı ve beklentilerinin benzer olmamasına 
bağlanabilir. Üstelik bu tablo, orta yaşlı ve görece genç çalışanların nasıl yönetileceği me-
selesine de özel bir önem atfetmeyi gerekli kılmaktadır. 

nesil yani kuşak; yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıy-
la birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü topluluktur. 
X nesli, 1965-1979 arası doğanlardır. en yaşlısı 52, en genci 38 yaşındadır. 1980-1999 yılları 
arası doğan y neslinin en yaşlısı 37, en genci 18 yaşındadır. yüksekbilgili (2015) tarafından 
gerçekleştirilen bir araştırmaya göre türkiye’de y kuşağının yaş aralığı 1983-1995 olarak 
belirlenmiştir. Bu durumda türkiye’de bu kuşağın en yaşlısı 34, en genci 22 yaşındadır. 
“indigo” ve “Kristal” çocuklar olarak da anılan, bazı kaynaklara göre 1996 yılından sonra, 
bazı kaynaklara göre ise 2000 yılından sonra doğan çocuklar “z Kuşağı olarak adlandırıl-
maktadır.

lanier’in (2017) de vurguladığı gibi, hiçbir kuşak tamamen birbirinin aynı nitelik, 
değer, kişilik ve tutumlara sahip kişilerden oluşan “yekpare” bir yapıyı temsil etmez; fakat 
beklenti ve tercihler bakımından iş dünyası ve kültür tarafından benzer biçimde etki altına 
*) Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D. Öğretim Üyesi
**) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl. Öğretim Üyesi
***) İş ve Meslek Danışmanı/Çalışma ve İş Kurumu Ankara İl Müdürlüğü
****) İş ve Meslek Danışmanı/Çalışma ve İş Kurumu Bolu İl Müdürlüğü
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alınırlar. Öte yandan kuşakları isimlendirmede, hangi yıllar arasının hangi nesle ait oldu-
ğuna karar vermede hala tam bir uzlaşı söz konusu değildir (Desai ve lele, 2017). ayrıca, 
reeves ve Oh (2008), işyerlerinde, okullarda, üniversitelerde ve diğer yaşam alanlarında 
gerçekten kuşaklar arası farklılıklar bulunup bulunmadığı hususunun da tartışmalara sah-
ne olduğuna dikkat çekmektedir. yine de her bir özellik için olmasa da bir nesli betimle-
yen ortak kimi özellikler bulunduğunu kabul etmekle, bilhassa iş yaşamında gözlenen genç 
ve yaşlı çalışanlar arasındaki farklılıklara bir açıklama getirmek mümkün olabilmektedir. 
Bu süreçte önyargılardan arındırılmış analizler yapılmasının da son derece önemli olduğu 
açıktır. Örneğin, y Kuşağının sinik ve kendini beğenmiş tutumlara sahip olduğuna ilişkin 
mesnetsiz ön kabuller ya da bugün neredeyse her yaş grubundan insanın akıllı telefonlar 
kullandığını görmezden gelerek, y kuşağının teknolojiyi parmaklarının ucunda oynattıkla-
rını söylemek hatalı yorumlara zemin hazırlayabilir. costanza ve Finkelstein (2015) bu ya-
nılsamalı yaklaşımlara yol açan önemli bir unsurun gazete ve dergilerde yayınlanan maka-
leler olduğunun altını çizmektedir. nitekim stein ve sanburn (2013) Time Dergisindeki bir 
makalede, “Millenyum kuşağı tembeldir, hala ana-babalarıyla yaşayan narsist kişilerdir” 
iddiasının savunulması için çok sayıda istatistiksel sonuç sunulduğunu hatırlatmaktadır. 
Bilindiği gibi böylesi bilişsel kestirme yollar belli bir konuda karar vermeyi hızlandıran 
ve kolaylaştıran bir işleve sahiptir. Bu temel bakış açısı, henüz kalıp fikirler yerine gerçek 
olana ışık tutan çalışmalara ihtiyaç olduğunu bir kez daha düşündürmektedir ve sunulan 
bu çalışma esasen bilhassa y ve z kuşakları hakkında tutarlı verilerle örülü bir fotoğraf 
çekmeyi amaçlamaktadır. 

Bilindiği gibi, y Kuşağı yaklaşık 10 yıldır işgücü piyasasının içerisindedir ve yaşça 
daha büyük olanlar günümüzde artık yönetsel pozisyonlara doğru ilerlemektedir. z Kuşağı 
ise henüz eğitim sürecinde bulunanların ağırlıklı olduğu, yeni yeni işgücü piyasasına gir-
me aşamasındaki gençlerden oluşmaktadır. işKur’da görevli iş ve meslek Danışmanları, 
iş arama sürecinde kendilerine başvuran farklı yaş grubundan kişilerin çalışma yaşamına 
ilişkin görüş ve beklentilerine dair öncül verileri elde etme şansına sahiptirler. Danışmanlık 
sürecinde doğrudan elde ettikleri gözlemlere dayalı olarak gerçekleştirilecek analiz, ön-
yargıları en aza indirecek gerçek bir portre ortaya koymada işlevsel olacaktır. sunulan bu 
çalışmanın temel amacı, işKur’da çalışan iş ve meslek danışmanlarının (imD) görüştük-
leri X, y ve z kuşağına mensup işsiz bireylere dair algılarının seçili değişkenler açısından 
değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, farklı kuşaklara ait işsiz kişilerin işgücü piyasasından 
beklentilerinin farklı olup olmadığı, 21. yy becerilerine sahip olma düzeylerine ilişkin algı-
larının tutarlılığı ve çalışmanın anlamına ilişkin düşünceleri değerlendirilmiştir. geleceğe 
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ilişkin iş ve kariyer beklentileri bağlamında anılan bu değişkenler açısından kuşaklar arası 
bir kıyaslama gerçekleştirilmiştir.  

İşgücü Piyasasında Farklı kuşaklara Ait çalışanlar
sosyal bir bakış açısı kullanıldığında bir nesil aynı tarih aralığında doğan ve aynı 

sosyo-kültürel bağlamı paylaşan kişilerdir ve bu nedenle de benzer deneyimler yaşarlar, 
benzer özellikler geliştirirler (Pilcher, 1994). günümüzde çalışma yaşamında kuşaklar in-
celenirken iki farklı bakış açısı söz konusudur: mannheim’ın “sosyal güçler perspektifi” ile 
ryder’in “kuşak (cohort) perspektifi” (lyons ve Kuron, 2013). Kuşakların sınıflandırılma-
sında, belirli bir toplumda ve belirli dönemde yaşayan bireyler esas alınmaktadır (şalap, 
2016). sosyal güçler perspektifi, yeni bir kuşak bilincinin oluşumunu tarihsel, sosyal ya 
da ekonomik değişimlerin yeni becerileri zorunlu kılması, sosyal yapılarda yeni örüntüler 
oluşması, ayrıca değerler ve yaşam biçiminde farklılıklar meydana gelmesi koşuluna bağlar 
(eyerman ve turner, 1998). Kuşak perspektifi ise demografik temelleri olan, aynı zaman 
aralığında aynı olayları deneyimleyen insan grubu tanımına güvenir. Bu bakış açısı, belli 
bir doğum tarihine göre somut sınırlarla çizilmiş kuşak kavramlaştırması gerektirmektedir 
(Foster, 2013). gerçekten belirli bir dönemde doğan bireylerde, benzer duygu, düşünce 
ve davranışlar vardır. Ortak geçmişlerine yönelik güçlü bağları bulunan kişiler kendi dö-
nemlerinde belirleyici olan sosyal olaylara, tüketim ürünlerine ve hatta müzik türüne karşı 
ortak duygular beslemektedirler (şalap, 2016). 

lyons, Higgins ve Duxbury (2009) alan yazında iş yaşamının farklı boyutları açısın-
dan (ücret, özerklik, çalışma koşulları, başarı ölçütleri ve ödül gibi) kuşaklar arasındaki 
farklara odaklanan çok sayıda çalışmaya dikkat çekmişler; lyons ve Kuron ( 2013) de bu ça-
lışmaların bulgularını gözden geçirmiş ve aşağıda sunulan saptamalarda bulunmuşlardır:

1. genç çalışanlar bir önceki yaşlı kuşağa kıyasla daha dışadönük ve daha öz-disiplin-
lidir, ayrıca özsaygı düzeyleri daha yüksektir.

2. y Kuşağı mensupları için maddi ödüllerin ve tatillerin önemi artıyor gibidir; buna 
karşın iş etiği ve işin insan yaşamındaki yerinin önemi azalmaktadır.

3. genç kuşaklarda bilişim becerileri daha gelişkindir. Kariyer hareketliliği çok daha 
fazla olan bu kuşağın örgüte bağlılıkları düşüktür.

4. gençlerde insan odaklı liderlik arayışı, rekabetçilik ve kendine güven çok daha bas-
kındır fakat takım çalışması çekici gelmemektedir. 

5. Her yeni ve genç kuşak bir öncekine kıyasla daha ben-merkezli hale gelmektedir, 
özsaygıları da yükselmektedir; buna karşılık paradoksal olarak kaygı ve depresyon düzey-
leri de daha yükselmektedir. 
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Kuşkusuz türkiye ile Batı tarihindeki sosyal değişimler aynı karakterlere sahip değil-
dir; o nedenle bu iki kültür arasında bazı farklılıkların olması beklenir. şalap’ın (2016) da 
belirttiği gibi, türkiye’de yaşanan toplumsal dönüşümlerin kökeninde siyasi olayların etki-
leri vardır. Çalışma yaşamına dair yapılan incelemelerde, cumhuriyet Dönemi (1923-1946) 
, Çok Partili Dönem (1946-1960), 1960 yasası Dönemi ( 1960-1980), askeri müdahale Dö-
nemi (1980 ve sonrası) sınıflandırmalarına sıkça rastlamak mümkündür. Bayhan (2013), 
türkiye’de gençliğin tutum ve davranışlarını değiştiren dönüm noktalarını “1960-1970’li 
yılların gençliği-68 ve 78 Kuşağı” (bebek patlaması), “1980’li yılların gençliği-80 Kuşağı” 
(X Kuşağı) ve “2000’li yılların gençliği- milenyum Kuşağı” (y Kuşağı) olarak betimlemek-
tedir. z Kuşağı ise işgücü piyasasının henüz tanışma aşamasında bulunduğu 2000’li yıllarda 
doğanları temsil etmektedir. 

X Kuşağı (1965-1979), ülkemizde “kayıp kuşak” olarak da bilinmektedir zira sosyal 
gelişmelerin, özgürlük hareketlerinin ve kontrolcü aile yapılarının baskın olduğu bir top-
lumsal yapı içerisinde sosyalleşmiş, 1980 askeri Darbesini izleyen apolitik bir ortamdan 
etkilenmişlerdir. Çetiner’e (2014) göre, X kuşağı mutlu olabilecekleri bir iş ve aileye sahip 
olmak için çalışmayı istemektedir. işlerini en iyi şekilde yaparak daha iyi yaşam koşulları 
elde edeceklerine inanmaktadırlar. toruntay (2011), bu kuşakta kadınların işgücü piyasası-
na girme hedefini benimsediklerini fakat iş-aile arasında denge arayışının daha üstün gel-
mesi nedeniyle işe nazaran aileye daha fazla öncelik verildiğinin altını çizmektedir. emekli-
lik yani geleceği garanti altına alma fikrinin görece daha güçlü olduğu düşünülen bu kuşak, 
tüketmek yerine biriktirmek isteyen kişileri temsil etmektedir. 

y Kuşağı (1980-1995) ise, bugün işgücü piyasasının en büyük bölümünü oluşturmak-
tadır. teknoloji ve tüketim toplumuna özgü değerlerin güçlendiği bir dönemde sosyalleş-
mişlerdir.  gerçekten 1980-1995 arası dönem, teknolojinin hızla gelişmesi ve bilginin hızla 
yayılmasına sahne olmuştur. Bu durum çalışma yaşamında da paradigma değişimini be-
raberinde getirmiştir. Hızlı bilgi akışı, kültürler arası entegrasyonu da sağlamış; kültürler 
arası etkileşimler, farklı kültürlerin birbirlerine yaklaşmasına ve gerek toplumsal gerekse 
ekonomik hayatta ortak bir paylaşım alanının erişilebilir olmasına neden olmuştur (şalap, 
2016). esnek çalışma biçimleri, sanal işyerleri, 21.yy becerilerinin (problem çözme, takım 
çalışması, yaşam boyu öğrenme vb.) önem kazanması ve tek başına diplomanın istihdam 
garantisi olmaktan çıkması bu kuşağın çalışma yaşamına ilişkin algı ve değerlerini derin-
den etkilemiştir. Bayhan’a (2013) göre bu kuşak yaratıcı, akıllı, teknolojiye uyumlu ve öz-
gürlüğüne düşkün kişilerden oluşmaktadır. Hayatın sadece çalışmaktan ibaret olmadığına 
inanmaktadırlar. Kendilerine oldukça değer veren, ben-merkezci eğilimleri güçlü olan bir 
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nesil olarak betimlenen bu gençler, fedakarlık ve aidiyet gibi meziyetlerden yoksun olarak 
değerlendirilmektedirler. Örneğin, şalap’ın (2016) ifade ettiği gibi, yükselme fırsatının en-
gellenmesi karşısında yeni iş bulabilmeyi “iş güvencesi” olarak algılama eğiliminde olmaları 
belki de en önemli farklılıklarıdır. adıgüzel, Batur ve ekşili (2014), bu kuşağın yüksek uyum 
gücüne sahip olduklarına ve çoklu görevlerde başarılı olabildiklerine dikkat çekmektedir. 

z Kuşağı (1996-2011) ise, modern işgücü piyasasının son temsilcilerinden ve adayla-
rından oluşmaktadır. Bir bölümü henüz lise ve üniversiteden mezun olsa da, çoğunun eği-
tim süreci devam etmektedir. Doğdukları andan itibaren teknolojiyle iç içe olmaları belki 
de en çarpıcı ve ayırt edici özellikleridir. Bu kuşak önceki kuşaktan farklı olarak ‘network’ 
gençleridir ve internet aracılığıyla uzaktan da ilişki kurabildikleri için yalnız yaşadıkları ve 
yaşayabildikleri savunulmaktadır. aynı anda birden fazla konu ile ilgilenebilme becerilerini 
geliştirmişlerdir (mengi, 2011). lanier (2017), z kuşağının ilk gerçek “dijital okuryazar” 
kuşak olduğunu, sosyal medya bağımlısı olmalarının çalışma yaşamına izdüşümlerinin kri-
tik olacağını belirtmektedir. Küresel bağlantıların sıradanlaşması, iş yaşamında çeşitlilik 
olgusunun bu kuşak için katiyen tehdit edici olmayacağını akla getirmektedir. ekonomik 
durgunluk nedeniyle z kuşağının stabil kariyerlere ve güvenceli istihdama yöneleceklerini, 
ekonomik ödüllere daha çok değer vereceklerini beklemek yanlış olmayacak gibi görün-
mektedir. lanier (2017) bu kuşak mensuplarının y kuşağına göre çok daha girişimci eği-
limlere sahip olduklarını, bu nedenle de yöneticilerinden yaratıcılıklarını kullanma, özerk 
olma ve proje temelli çalışma talebinde bulunacaklarını iddia etmektedir. Her ne kadar 
teknolojiyle bağlantılı oluşları onları geleneksel yüz yüze iletişimden uzak tutsa da, öncül 
veriler, bu kuşağın çalışma yaşamında bilhassa performans geri bildirimlerini baş başa ve 
yüz yüze almak istediklerini ortaya koymaktadır. Desai ve lele (2017), z kuşağının, yüzey-
sel ve bölünmüş dikkat ile betimlenebileceğini ancak akıllı ve pratik olmaları nedeniyle 
eş zamanlı olarak birkaç aracı kullanmayı başarabileceklerini iddia etmektedir. tabscott 
(2009), z Kuşağının tıpkı okulda olduğu gibi, çalışma yaşamında da eğlence arayacağını, 
hız ve inovasyonun onlar için doğal yaşam bileşenleri olacağını düşünmektedir. 

YÖntem
Çalışmamızın alan araştırması kısmı, öncelikle araştırma sorularının belirlenmesin-

den, daha sonra ankara ve Bolu illerinde yapılan alan araştırmasının yönteminin sunulma-
sından ve son olarak araştırma bulgularının aktarılarak çözümlenmesinden oluşmaktadır.
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Araştırma Soruları 
Farklı nesillerin iş yaşamına, teknolojiye ve hayata uyum sağlamaları değişiklik gös-

termektedir. Kuşkusuz birbirinden farklı özelliklere sahip olan bu kuşakların birlikte ya-
şama ve çalışma durumu hem kültürel bir uyumu hem de istihdam sürecindeki işbirliği-
ni zorunlu kılmaktadır. zempke, raines ve Filipczak (2013), sadece doğum yılını temel 
almanın nesil ayrıştırması için yetersiz olduğuna dikkat çekmektedir. gerçekten yaşanan 
ülkenin kendine özgü kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik dinamikleri insanlar üzerinde 
derin izler bırakmaktadır. Belli bir dönemde çalışma yaşamında yer alanlar ile bir diğer 
dönemde işgücü piyasasında söz sahibi olanlar anılan bu unsurlar nedeniyle farklı beklen-
ti, değer ve yargılara sahip olmaktadır. Bu durum çoğunlukla temel çatışma noktalarını da 
beslemektedir. Bu çalışma, oldukça keskin olduğu öngörülen X, y ve z kuşaklarına ilişkin 
çalışma yaşamına yönelim, etik ve kariyer planlama hususları bakımından mevcut tezat ve 
benzeşikliklere dair ipuçlarını işKur iş ve meslek Danışmanlarının algılarına ve mesleki 
deneyimlerine dayalı olarak somutlaştırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda araştırmanın 
alan yazın taraması ve araştırmacıların gözlemlerine dayalı olarak betimlenen bazı var-
sayımları bulunmaktadır. Öncelikli varsayımımız, bilgi çağının teknolojik ilerlemeleriyle 
yoğrularak sosyalleşen y kuşağının X kuşağına kıyasla iş ve çalışma yaşamına bakış açıları-
nın çok daha esnek olduklarıdır. ikinci varsayım, görece daha iyi eğitimli olan y kuşağının 
kariyer beklentileri bakımından “hız” odaklı ve sabırsız oldukları ve X kuşağına mensup 
yöneticileriyle bu hususta uzlaşamadıklarıdır. Üçüncü varsayım ise y ve z Kuşaklarının X 
kuşağına mensup çalışanlara kıyasla global bir farkındalığa sahip oldukları ve bu nedenle iş 
etiği açısından ben-odaklı davranışlar sergilemeye yatkın olduklarıdır. son varsayım ise y 
kuşağının X kuşağına ve z Kuşağının da y Kuşağına göre geleneksel ofis işleyişi ve hiyerar-
şik yapılanmaya muhalif olduklarıdır. 

Bu varsayımlara dayanarak ve ilgili alan yazın ışığında alan araştırması yürütülürken 
aşağıda yer alan sorular yanıtlanmaya çalışılmıştır:

1. sizce X, y ve z kuşaklarının en belirgin kişisel özellikleri nelerdir?
2. X, y ve z kuşaklarını diğer kuşaklardan ayıran en önemli özellikler nelerdir?
3. sizce X, y ve z kuşaklarının iş ve çalışma kavramlarına bakışları nasıldır?
4. X, y ve z kuşaklarının benimsediği iş etiğinin belirgin göstergeleri nelerdir?
5. görüştüğünüz X, y ve z kuşağı mensuplarının iş beklentileri hakkında neler söy-

leyebilirsiniz?
6. size göre X, y ve z kuşaklarının kariyer beklentileri nasıl betimlenebilir?
altı temel soru çerçevesinde ele alınan üç kuşağa ilişkin iş ve meslek Danışmanları-

nın algıları belirlenmiştir. 
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Araştırmanın tasarımı ve Yöntemi
çalışma Grubu
Çalışma kapsamında ankara ve Bolu illeri işKur müdürlüklerinde görevli 30 iş ve 

meslek Danışmanı ile görüşme yapılmıştır. Bilindiği gibi, ankara bilhassa genç işsizliği 
bakımından oldukça yüksek oranlara sahip bir şehirdir ve buna bağlı olarak çok çeşitli yaş 
gruplarından iş arayan kişiler işKur’a başvurmaktadır. ait oldukları kuşağa ilişkin zengin 
ipuçları verebilecekleri düşüncesi ankara’nın seçilmesinin temel sebebidir. Bolu ise, araş-
tırmacılardan birinin Bolu’da yaşaması ve il müdürlüğündeki imD’ler ile görüşme fırsatı-
nın güçlü bulunmasıdır. 

Çalışmaya ankara’da 22 imD; Bolu’da ise 8 imD katılmıştır. toplam katılımcıların 
11’i erkek (% 36,7 ), 19’u Kadındır (% 63,3). Kadın iş ve meslek Danışmanlarının ortalama 
yaşı 33,05 iken, erkek iş ve meslek danışmanlarının yaş ortalaması 31,64’tür.

Veri toplama teknikleri
niteliksel araştırma teknikleri bağlamında iş ve meslek Danışmanlarıyla yapılandırıl-

mış, yüz yüze, derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. soru kâğıdında yer alan sorular, iş ve 
meslek Danışmanlarının ilgili kuşaklara özgü olgular, davranışlar ve tutumlara ilişkin al-
gılarını ölçemeye yönelik sorulardır. yanıtlayıcılara sorulan sorular açık uçludur. Bilindiği 
gibi niteliksel yöntemler, insanların deneyimlerini daha iyi yansıtmak, daha derinlikli açık-
lamalar yapılmasını sağlamak gibi avantajlara sahiptir. nitel araştırmanın hedefi sorunsala 
bütünsel ve derinlemesine bakmak ve bağlamı içinde incelemektir” (Punch, 2005: 183). 
Bilimsel etik kuralları gereği yanıtlayıcıların istemedikleri soruları cevaplamayabilecekleri 
ve diledikleri zaman katılıma son verebilecekleri de açıkça ifade edilmiştir. Devam etmeyi 
isteyen katılımcılara soru kâğıdında yer alan sorular sistematik ve belli bir sıra gözetilerek 
sorulmuş ve yanıtlar araştırmacılar tarafından kayıt altına alınmıştır. 

toplanan verilerin çözümlenmesi sürecinde betimleme, analiz ve yorumlama önem-
lidir (yıldırım ve şimşek, 2003: 157). Buna göre veriler, betimlenmiş ve yorumlanmıştır. 
ardından X, y ve z Kuşaklarına ilişkin iş ve meslek Danışmanlarının algıları içerik analizi-
ne tabi tutulmuş, kuşakları betimlerken imD’lerin kullandıkları dil, jargon ve söylemler ele 
alınmıştır. zira nitel alan araştırması dilseldir  (Punch, 2005) ve bu bakımdan benzeşen ve 
ayrışan ifadeler belirlenmiştir. 

BulGulAr
alan araştırması kapsamında görüşülen iş ve meslek Danışmanlarından iş aramak 
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üzere başvuran kişilerin genellikle y kuşağına mensup oldukları, X kuşağından iş arayan-
ların ise görece daha az sayıda ve ne istediğini bilen bir izlenim yarattıkları öğrenilmiştir. 
z kuşağı olarak betimlenen 2000 ve sonrası doğumluların henüz öğrenim sürecini tamam-
lamamış olmalarından dolayı nadiren başvuruda bulundukları, genellikle mavi yakalı işleri 
talep ettikleri anlaşılmaktadır. yine de imD’lerin bu kuşağa ilişkin derin gözlemlerini pay-
laştıklarının altı çizilmelidir. 

araştırmanın bulguları, yapılandırılmış soru formunda da açıkça görülen 6 temel 
başlık altında değerlendirilmektedir: Kuşaklara özgü kişisel özellikler, kuşakları ayrıştıran 
kişisel özellikler, kuşaklar arası iş etiği farklılıkları, iş ve çalışma kavramlarına ilişkin kuşak-
lara özgü ayrımlar, her bir kuşağa özgü iş beklentileri ve son olarak farklı kariyer hedefleri. 

kuşaklara özgü kişisel özellikler
Daha önce de vurgulandığı gibi, sosyalleşilen döneme özgü dinamikler, bireylerin algı, 

tutum ve davranışları üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda kuşaklara atfedilen 
kritik kişisel özelliklerine ait saptamalar iş ve meslek danışmanlarının gözünden anlaşıldığı 
kadarıyla ait oldukları dönemi yansıtır niteliktedir. X Kuşağının işsizleri kanaatkâr ve tu-
tumludur. azla yetinmeyi bilen ve para harcamaktan çok hoşlanmayan kişilerdir. Kurallara 
uyum gösteren ve itaatkâr bir yapıları vardır; katılımcıların neredeyse söz birliği içinde 
oldukları husus, bu kişilerin sabırlı, çalışkan ve saygılı olduklarıdır. aynı şekilde fedakar 
davranışlarda bulunma eğilimlerinin de güçlü olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin, disip-
linli çalışanlar olmaları, imD’leri onları açık işlere yönlendirirken daha istekli kılmaktadır. 
Bir katılımcının ifadeleri bu bakımdan önemlidir: 

“Genel olarak ihtiyaçları doğrultusunda iş ayırt etmeden çalışan, başladıkları 
işe saygısı olan, işi benimsemesini bilen kişiler. Olgun tavırlar sergileyen, insan 
ilişkileri kuvvetli, samimi ve hayata bakış açıları düzenli bir yaşam üzerine olan 
kişilerdir. Bu kişileri bir işverene kolayca önerebilirsiniz…” 

Y Kuşağının işsizleri ise katılımcıların çoğu tarafından özgürlüğüne düşkün, rahat 
yaşamayı seven, kolaycı, eleştiriden hiç hoşlanmayan, kendine aşırı güvenen bireyler ola-
rak algılanmaktadır. Öğrenmeye açık ve teknolojiye düşkün olmaları da diğer iki söz birliği 
edilen özellik olarak ortaya çıkmaktadır. sabırlı olmadıkları ise açıkça ifade edilmektedir: 

“Kıpır kıpır, yerinde duramayan bir nesil. …Dikkatleri dağınık, düzenli değil-
ler….ama istedikleri de hemen olsun istiyorlar…” 

Bu kuşağın iş arayanlarına ilişkin iş ve meslek danışmanlarının vurguladığı bir diğer 
önemli husus, vefa duygusuna sahip olmamalarıdır: 

“...Rahat yaşamayı seven, bağlılık duyguları oluşmamış kişiler bunlar. Aynı anda 
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hem kamuda çalışmayı hem de  kendi işine sahip olmayı hedefleyebiliyorlar… 
Kabuğundan çıkabilme gayretleri görüyoruz; işi bırakıp bambaşka bir alana gi-
debilir arkasına bakmadan…..”

Z Kuşağının İşsizleri için ise görüşülen iş ve meslek danışmanlarının tümünün uz-
laştığı en kritik özellik “teknoloji bağımlısı olmalarıdır”. Öte yandan yaşları gereği şaşırtıcı 
olmayacak bir ortak özellik daha belirginleşmektedir: “Hayalperest olmaları”. ele avuca sığ-
mayan bu gençlerin “hoppa” ve “sorumsuz” şeklinde nitelendirilmesi söz konusudur. 

“Hayata dair gerçekleştirilemeyecek hayalleri vardır, isyankârlar, mantık çerçe-
vesinde düşünmüyorlar, ailelerinin verdikleri tavsiyelere uymazlar.”

Bu kuşağa özgü betimlemelerde çarpıcılık kazanan bir diğer sıfat ise “savruk” olma-
larıdır. Dikkatsiz ve disiplinsiz oldukları neredeyse tüm katılımcıların ortak algısıdır. uçuk 
beklentilere sahip oldukları, bunlara erişmek için ‘sanal bir dünya’ hayal ettikleri ve o ne-
denle de doyumsuz birer yetişkin adayı olarak görüldükleri de ilginç bulgulardan bir diğe-
ridir. O kadar ki katılımcılardan beşi bu kuşağı asosyal olarak kimliklemekte; bir katılımcı 
ise “sanal sosyal” bunlar diyerek, teknolojiyi sanal bir gerçeklik yaratmak üzere başarıyla 
kullandıklarından şikayet etmektedir. genelde imkânların bol oluşu nedeniyle rahat büyü-
yen ve o nedenle de gevşek bir yaklaşıma sahip olan bu gençler, umursamaz ve bencil ama 
bir o kadar da her şeyi hızla tüketmekten geri kalmayan kişiler olarak algılanmaktadır. 

kuşakları Ayrıştıran kişisel Özellikler
X Kuşağını diğer kuşaklardan ayıran en temel özelliklerin ne olduğuna ilişkin soruya 

verilen yanıtlar incelendiğinde, bu kişilerin “geleneklere bağlı” oldukları anlaşılmaktadır. 
geleneklere bağlı olarak değerlendirilmelerinin ardındaki en büyük ölçüt, aile kavramına 
sahip çıkmaları ve aldıkları kararlarda kendileri için önemli kişileri de düşünmeleri yani 
aile bağlarının güçlü olduğuna dair tespitlerdir: 

“…İnsan ilişkileri kuvvetli bu kuşağın. Aile, arkadaş, akrabalık bağları kuvvetli, 
zamanında maddi sıkıntı çekmiş, öğrenilen bilgileri genelde deneyimleyerek öğ-
renen kişiler…”
“...Özellikle kadınlar anaç. Hep fedakarlar, çalışkanlar…”
“Daha doğal ve masum olduklarını düşünüyorum. Geçmişten gelen gariplik, sa-
delik var bu kuşakta...”

Katılımcıların neredeyse söz birliği ettiği ve X kuşağını diğerlerinden ayıran en önem-
li özellik teknolojiyle uzlaşamamalarıdır. Bilgiye ulaşmak için teknoloji harici yollara daha 
yatkın oldukları inancı, bu yaş grubundaki işsizlerin değişen ve gelişen teknolojiye ayak 
uydurmakta zorlandıklarına işaret etmektedir. Kanımızca bu, geleceğe dönük kaygılarının 
da öncülüdür: 
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“…Genellikle her şeyi deneyimleyerek öğrenmek istiyorlar ve gelecek planı yapar-
ken zorlanıyorlar…..Gelecek kaygıları yüksek.”

Öte yandan, bu kuşak görüşülen imD’ler tarafından “yokluğu bilen / yoktan anlayan 
nesil” olarak adlandırılmaktadır ki görmüş geçirmiş olmak, onları hayata karşı daha daya-
nıklı kılmaktadır:

“Yaşadıkları daha zor olduğundan hayata karşı dayanıklılar…. Zor durumlarla 
baş etmeyi bilir, yokluk görmüştür, kariyer değil ekmek parasına önem verir…”
“Geçim kaygısı yaşamış bir kuşak bu... Maddi sıkıntı çekmesi, köyden kente göç-
tüğü için işinin kıymetini bilmek zorunda olan, düşük eğitim seviyesi olan, be-
densel işlerde çalışan kişiler sözünü ettiğimiz. Kanaatkarlar o nedenle…”

Y Kuşağını diğer iki kuşaktan farklı kılan özellikler hususunda verilen yanıtlar, “esnek 
ve değişikliğe toleranslı” olmalarını özellikle çarpıcı kılmaktadır ve bu durum “geçiş kuşağı 
olmaları” ile izah edilmektedir: 

“Daha hoşgörülü ve sınırları esnek bir kuşak olmaları en büyük farkları….”
“Rahat, ilerici ve deneyime açık kişiler bunlar….. O kadar ki her işi yapabilirler”
“Örgütsel bağlılıkları az ve çok fazla iş değiştirirler…”
“Geçiş jenerasyonu topluluğu bu çocuklar… Denemelere maruz kalan, özgürlük-
çü gençlik…. Arada kalmışlar sanki”. 

eleştirilmeyi hiç sevmedikleri sıklıkla vurgulanan bu neslin başkalarını kolaylıkla 
eleştirebilmeleri bir çelişki olarak belirginleşmektedir: 

“Bireyselcidirler. Farklı ve özel olduklarını düşünürler…. Eleştiriye katlanamaz-
lar ama başkalarına karşı çok acımasız olabilirler….”

Kendilerini özel algılamaları kariyer beklentilerinin de yükselmesine neden olmakta-
dır. Para kazanma hırsı üzerinde güçlü bir söz birliğinin olduğu y Kuşağı özelliğidir. 

“Para çok önemli bu kişiler için….”
“Çocukken sokakta oynamış ve ergenlikte teknoloji ile tanışmış nesil. Ara geçiş 
döneminde büyümüş. Ailesinde gördüğü maddi sıkıntı sebebiyle kendisini oku-
mak zorunda hissetmiştir. Bu sebeple (ben fark yarattım duygusuyla) kariyer ve 
para beklentisi içindedir.”

Z Kuşağına ait işsiz gençleri diğerlerinden ayıran özelliklere ilişkin veriler, şaşırtıcı 
biçimde bu neslin en zayıf iletişim becerisine sahip olan kuşak olduğuna işaret etmektedir. 
asosyal, sosyal medya haricinde sosyalleşmeyi bilmeyen bir gençlik izlenimi tüm görüş-
mecilerde hakimdir: 

“İletişim yetenekleri kötü……, kendini ifade etme ve iletişim konusunda yetersiz 
olmaları söz konusu….yaş ilerlemesiyle değişebileceğini düşünüyorum….”
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“Diğer kuşaklara oranla teknoloji dünyasında son derece aktiftirler. İnternet 
aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih ederler”
“Teknoloji (pc, cep telefonu) her şeydir. Bunlar olmadan hayat boş…”
“Sanal sosyalleşme açık bu gençler… Başka bir şey yok hayatlarında.”

görüşülen iş ve meslek danışmanları bu kuşağın diğerlerine kıyasla şımarık olduğu 
hususunda hem fikirdir. Bunda aileler tarafından istedikleri her şeyin verilmesinin önemi 
bir gerekçe olarak ifade edilmektedir. Bu ebeveyn yaklaşımı çocukları hem doyumsuzlaş-
tırmakta hem de hayalperest kılmaktadır: 

“Ayakları yere basmıyor bunların….hazırcılar….”
“Hızlı gelişen ve değişen teknoloji ile öğrenme yetenekleri gelişmiş bir yandan da 
çoğu şey hazır olarak sunulduğu için mutlu edilmeleri zordur..”
“Ailelerinin onlar yerine her şeyi düşünmeleri çok kötü….”
“Çalışmayı sevmez, aile tarafından ihtiyaçlarının karşılanmasına alışmıştır ve 
zora gelemez..”

Bu “hazırcılık” onları mutsuz etmektedir. Çalışmadan yaşamak, istediklerini elde et-
mek bu kuşağı rahatsız etmiyor gibi görünmektedir. Üstelik bu tablo yeni emek piyasası 
adaylarının “sorumsuz” ama “özgüveni yüksek” hale gelmelerine de yol açmaktadır. verilen 
aşırı özgürlük ve sunulan fırsatlar beklenenin aksine bu çocukları mutsuz ediyor gibidir: 

“Özgür davranabilirler, sorumluluk çok önemli değildir ama mutsuzlar yine 
de….”
“Hazırcılık onları mutsuz edecek….”

kuşakların İş ve çalışma kavramlarına Bakışlarındaki Farklılıklar
Her şeyden önce geçim sağlamak için iş ve çalışma algısı X ve y kuşağına hâkim-

dir; fakat muhtemelen yaşları gereği z kuşağı sadece zevkle yapabilecekleri işlerin peşin-
de olduklarını ifade etmektedirler. X Kuşağına mensup olanlar, otoriteye saygılı, görevine 
sadık ve sorumluluk bilinci yüksekken; y kuşağı üyeleri kural ve mesai saatlerinden hiç 
hoşlanmamaktadırlar. z kuşağı ise “bireysel çalışmanın” hayalini kurmaktadır. O nedenle, 
katılımcıların söz birliği ettiği önemli bir husus, y ve z kuşaklarının yönetilmelerinin son 
derece zor olacağıdır. 

işe atfedilen anlam bakımından da çarpıcı kuşak farklarının altı çizilmelidir: 
“X kuşağı için iş yaşamı idame ettirecek bir gelir sağlama anlamı taşıyor… Y 
Kuşağı ise sadece para yetmez diyor, mutlu olmak istiyor işinden….”
“Y kuşağı, kadınların da iş hayatında aktif olarak rol almaya başladığı bir ku-
şak olmakla beraber, iş ve çalışma hayatının yalnızca bir kazanç aracı olmaktan 
çıkıp, iş doyumu, mesleki tatmin, kendine uygun iş ve meslek seçimi kavramları-
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nı çıkarmaya başladığı bir kuşaktır. Bunun doğal bir sonucu olarak iş seçme ve 
beğenmeme gibi özellikleri de yine bu kuşakta görmeye başlamaktayız.”
“Özgür ruhla severek çalışabilecekleri iş istiyor Z Kuşağı….”
“En çok Z Kuşağı, yaratıcılığını açığa çıkaracağı bir iş sahibi olma derdinde….”

Bu farklılıklar X kuşağının daha “garantici” olarak betimlenmesiyle daha da çarpıcı 
hale gelmektedir: 

“SSK, maaş düzenli olsun, iş olsun. Eve ekmek götürmek bu kuşağın (X Kuşağı 
demek istiyor) temel amacı..”
“X kuşağı için Sigortalı iş her zaman önemlidir; Y kuşağındaysa ne iş olsa ya-
parım düşüncesinden ziyade rahat bir iş düşüncesi hâkimdir. Z’ler bence İş ve 
çalışma kavramlarını net olarak anlamış değiller.”

z Kuşağının iş ve çalışmadan beklentileri hem X hem de y kuşağından belirgin biçim-
de farklıdır. X kuşağı “gelecek garantisi” veren yani emeklilik vaat eden bir çalışma yaşamını 
düşlerken; y kuşağı hayatlarını devam ettirebilmek için değil, kazanıp para harcayabilmek 
için çalışmak istemektedirler. tüketim toplumuna uyum sağladıkları açıkça görülmektedir. 
z kuşağı da y kuşağına benzemektedir bu konuda; fark kolay para kazanma fikrine z ku-
şağının çok sıcak bakmasıdır:  

“Gelir düzeyi yüksek iş arıyor Y kuşağı, çünkü çok kazanacak çok harcayacak…. 
Yaşam standardı yükselecek….”
“Kendilerine sunulan imkanların onları çoğunlukla çalışmak zorunda değilim 
düşüncesine itmesi, zaten özgür yetişen Z kuşağının işsizlik probleminin yansı-
malarını görmesi iş ve meslek sahibi olma, kendini geliştirme konularında moti-
vasyonlarını düşürmektedir….”
“Z kuşağı ve iş derseniz….Daha az emek ve zaman harcayarak daha çok para 
kazanabilecekleri bir işte çalışmak istiyorlar derim”. 
“Z kuşağı için çalışmak bir zorunluluk değil… Rahatça para harcamak istiyor-
lar…”
“Az iş çok para kazanma Z kuşağında ağır basıyor…”

Benzer bir durum y kuşağı için de söz konusu edilmektedir: 
“…. Y kuşağı az işle çok para kazanmayı hedefler, eğitim durumu yeterli olmasa 
da en iyi yerlerde çalışmayı hayal eder”
“Bana sorarsanız X’ler çalışma saatlerine uyumlu, sabırlıdır ve daha çok yaşa-
mak için çalışırlar. Y’ler ise hemen yükselebileceği, daha rahat para kazanacağı 
iş isterler. Z’ler aynı anda pek çok işe dahil olmayı isteyen, otorite ve kural tanı-
maksızın çalışmak isteyen nesildir.”
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Çalışma yaşamını en çok ciddiye alan kuşak X kuşağı olarak ifade edilmektedir. Buna 
karşılık z kuşağına tam bir ciddiyetsizliğin hakim olduğu açıkça görülmektedir. Katılımcı-
lar, bu durumu, yeni kuşağın esnek çalışmayı hayal ettikleri gerçeğiyle bağdaştırmaktadır-
lar: 

“Z kuşağı özgür çalışma ortamlarını düşlüyor: Homeofisler mesela….”
X kuşağı için zor iş olmaması da bir diğer önemli farklı algıdır. y kuşağı ise sadece 

beklentilerine uygun işlerde çalışmak istemektedir. Bu, X kuşağını daha mütevazi kılarken 
y kuşağının sık iş değiştirmesini açıklamaktadır. 

“X neslindeki ebeveynine göre daha rahat şartlarda iş beklentisi Y Kuşağında…. 
Bu sebeple daha sık iş değiştirebiliyor. İş değişiminden korkmuyor. Bu konuda 
daha cesur kişiliğe sahipler…”
“X’ler çalışmaktan kaçmayan, tüm işlerde çalışabilen tuhaf bir kuşak…”
“X kuşağı karşısına çıkan bütün işlerde pes etmeden çalışır. İş beğenmeme gibi 
özellikleri yoktur…”
“Alın teri, emek ve şükür edebiyatı sadece X kuşağında var; Y kuşağında ‘o kadar 
okul okuduk, bırak da asgari ücretten fazla alalım abi düşüncesi” hakim. Z’ler 
az çalışayım çok kazanayımdan başka bir şey demiyor…”

kuşaklar Arası İş etiği Farklılıkları
X Kuşağı için iş etiği denince tüm katılımcılar tek bir ifadeyi dile getirmektedirler: 

“sadakat”. Bu sadakat, onları çalışkan ve itaatkar kılmakta, hem yaptıkları işe hem de yöne-
ticilerine karşı saygılı davranmaya sevk etmektedir. sadık olmaları bazen “karın tokluğuna 
çalışmayı” bile mazur gösterebilmektedir. Bu etik ilke, X kuşağını sebatkâr da kılmaktadır:

“(X kuşağındakiler) bir iş yapılacaksa o işi bıkmadan sonuna kadar en iyi şekil-
de tamamlarlar…”
“(X kuşağındakiler) İş yerinin bir parçası olmak isterler…. Sahiplenmek, itaatkar 
olmak onlar için önemlidir. Aidiyet duyguları gelişmiş, kurumsal bağlılığı olan 
kişilerdir.”

y kuşağı ise disiplinsiz, başına buyruk ve kurallar altında yaşamayı sevmeyen kişiler 
olarak betimlenmektedir. Dolayısıyla en çok altı çizilen özellikleri, aidiyet duygularının 
yokluğudur. Bu durum “torpil” isteme ve yapma eğiliminin bu kuşakta oldukça yaygın ol-
duğuna işaret etmektedir: 

“Y kuşağı X’in de etkisinde kalarak ahbaplık ilişkisini önemseyen bir kuşaktır. 
Bu özellik olumlu gibi görünmekle beraber, artan iş arayan nüfus kendi niteliği-
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ne uygun iş arama isteği ve hala yeterince profesyonel davranamayan, tabiri ca-
izse küçük düşünen toplumumuzda, işe tanıdık yerleştirme çabası…… maalesef 
bana Y kuşağında yeterince iş etiğinin olmadığını göstermektedir.”
“(Y Kuşağındakiler) İş etiği açısından zayıftırlar hemen zengin olmak isterler…”

z Kuşağı ise sadakatten tamamen uzak bulunmaktadır. sıkıldıklarında tereddütsüz 
işten ayrılabilme ihtimalleri yüksek görünmektedir. Çalışma hayatında sınır konulmasını 
sevmeyen bu kuşak, kurallar ile yaşamayı sevmemektedir: 

“Belirgin iş etikleri yok…..”
“İş etikleri henüz oluşmuş değil”.
“İş ahlakı oturmamıştır”. 

iş ve meslek danışmanlarına göre bu durumun temel nedeni ailededir: 
“İş ahlakları olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hayatın zorlukları karşısında 
durmasını bilmiyorlar, bunda anne babanın da etkisi olduğunu düşünüyorum”.
“Aileden artık böyle bir eğitim almadığından iş etiği yok”. 

Kanımızca en önemli tespitlerden biri, z kuşağının çalışmadan da yaşamak mümkün 
şeklindeki dayanaksız inançlarının varlığıdır. 

“Z kuşağının bilimsel yöntemlerle, daha profesyonel yaklaşımlarla iş hayatında 
varlıklarını sürdüreceklerini düşünüyor, umut ediyorum.”
“Az emekle çok getiri sağlamak istiyorlar ya… Bence bu oldukça, etik metik ol-
maz!”

kuşaklara Özgü İş Beklentileri
Kuşaklara özgü iş beklentilerinin özet bulguları tablo 1’de sunulmuştur.

tablo 1: kuşaklara Özgü İş Beklentileri

x kuşağı Y kuşağı Z kuşağı

sigorta Hem para hem keyif getiren
sevdikleri işler maaş

Düzenli gelir sosyalleşmeye imkan veren işler sağlık sigortası

iş güvencesi Dolgun ücret masa Başı işler

teknoloji kullanmayı
gerektirmeyen iş Kısa çalışma süreli rahat işler yormayan işler

emeklilik sağlayacak sürekli iş
mesleğine uygun işler,
kariyer fırsatı sunan
işler, yaratıcılık imkanı veren işler.

Popüler bir iş
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Bu temel işten beklenti farklılıklarının yanı sıra, X ve z kuşağının “statüye” görece 
daha fazla itibar ettiği; y kuşağının ise kolay yoldan çok para kazanabileceği iş istediği dü-
şünülmektedir: 

“(Y Kuşağı) kendini geliştirebileceği, fikirlerini uygulayabileceği bir iş ortamı 
aramaktadır… Maddi açıdan doyum sağlayabilecekleri işleri tercih ederler, mes-
leklerini icra etmek onlar için önemli değildir... Parası iyi olsun yeter.”

X kuşağının görece, kanaatkar olması, kariyer fırsatı veren işlere diğer iki kuşağa kı-
yasla daha çok yönelmesi, bulundukları yaş grubuna da bağlanabilir: 

“Artık bir beklentileri kalmamış, yolunu bulan bulmuş,….iş hayatının son dem-
lerindeler..”

kuşaklara Özgü kariyer Hedefleri
X Kuşağı uzun süredir işgücü piyasasında bulunduğundan, katılımcıların büyük ço-

ğunluğu bu kuşağın kariyer hedefinin artık “emekli olmaktan” ibaret bulunduğunu ifade 
etmektedirler. 

“Daha çok kariyer beklentisi olmayan aynı pozisyonda çalışan kuşak bu…. Ka-
riyer beklentileri düşük; genellikle prim günlerini tamamlayıp emekli olabilmek 
için uğraşıyorlar…”
“Genelde emekli olmuşlardır ve sakin bir hayat sürmeyi planlamaktadırlar..”
“Herhangi bir kariyer beklentisi olmayıp, düzenli yaşam, düzenli bir iş, sosyal 
haklarını alabildiği bir işyeri beklentisi içerisindedirler”
“Kariyer beklentisi yok, karnını doyurma derdinde…”

O kadar ki iki katılımcı, bu kuşağın hiçbir zaman kariyer hedefi oluşturmamış olabi-
leceğine, zira böyle bir şeyi düşünecek şansları olmadığına dikkat çekmektedir: 

“Zamanın şartlarında eğitim almanın zorluğundan ve maddi yetersizlikten kay-
naklı olarak beklentileri olmadığını düşünüyorum”
“O dönemde herkes eğitim alma imkânı olmadığı için kariyer kavramının ne 
demek olduğunun farkında olmadıklarını düşünüyorum. Bir işim olsun yeterli 
diye düşünüyorlar”

Bu kuşak kariyer ilerlemesi beklentisine uygun olmayan işlerde çalışmış ve tüm çalış-
ma yaşamı tek bir işyerinde geçmiş kişilerden oluştuğundan bu durum şaşırtıcı olmayabilir. 
yine de gelişen küresel dünyadan haberdardırlar; fakat artık hayalleri ve beklentileri kendi-
lerinden ziyade çocuklarına odaklıdır: 

“Kendilerinden ziyade çocukları için kaygılılar sanki. Hani bizler okumadık, 
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ezildik. Bari sizler okuyun, kurtarın kendinizi derler gibi”
y Kuşağı mensupları ise büyümek, gelişmek, en iyi yerlerde olmak, makam mevki 

sahibi olmak, yurtdışına gitmek gibi bir önceki kuşağın cesaret edemediği pek çok hedefi 
sıradan görmektedir: 

“(Y’ler) çalıştığı iş ne olursa olsun bir üstüne çıkmak için ekstra çaba sarf eder”. 
“…Hemen amir veya şef olma isteğindeler…”

ancak, bir katılımcının şu sözleri düşündürücüdür: 
“Y kuşağı fırsat ve imkan verildiğinde gelişime açıktır. Ancak öğrenilmiş çaresiz-
lik sebebiyle çaba göstermemektedir. Dolayısıyla kariyer beklentisi geçimini sağ-
layacak maaşın biraz üzerini hayal etmekten ve artı bir üniversite okumaktan 
ileriye gidememektedir.”

görünen o ki y kuşağı, kendisine afaki kariyer hedefleri koymakta çok başarılıdır; an-
cak fiiliyatta mesleğini yapabileceği ve çok kazanabileceği bir iş onu mutlu edebilmektedir. 

z Kuşağının kariyer hedefinde ise en belirgin husus “popüler (meşhur) olma” olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bunun bir yolu “girişimciliktir”. 

“Girişimci ruhları var…. Belirli kariyer hedefleri yok.”
“Bireysel olarak kendi teknolojik işini kurmayı planlar…”
“Çoğunun belli bir kariyer hedefi yok… Kolay ve rahat bir şekilde tepelere çıkmak 
istiyorlar”
“Kariyer beklentisi için yaşları çok küçük… Kariyer kavramının ne olduğunu bil-
diklerini düşünmüyorum. Bu kuşak işe ilk girişte hemen kariyer sahibi olarak işe 
girmek istiyor”.

z Kuşağı, teknoloji kuşağı olarak da nitelendirildiği için tıpkı hızlı değişen teknoloji 
gibi sık iş değiştirerek kendilerini doyuma ulaştıracak işleri deneme yanılma yoluyla bul-
maya çalışacaklar gibi görünmektedir. Bu amaçla şimdiden e-işlerle meşguldürler: 

“Teknolojiyle ilgili bir kariyer örneğin bilgisayar oyun yazarlığı, youtuberlık gibi 
işler var hayallerinde”.

Bu gençler için bir katılımcının ifadeleri son derece önemlidir:  
“Z kuşağı gelişen dünyada kendine bir yer edinebilmek için kendini yetiştirme-
nin gerekliliğinin ve kendinden beklenenlerin bilincinde olup bu sorumluluğun 
altında ezilmektedir. Bunun sonucunda da ya yetersiz hissedip özgüven ve ifade 
problemi yaşamakta ya da sorumluluk almayıp ve yersiz özgüven yaşamakta-
dır… Z kuşağı bana göre yazılmaya hazır bir kağıt gibidir. Karalamak veya sa-
nat eserine dönüştürmek X ve Y kuşağının elindedir.”
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SOnuç
iş ve meslek danışmanlarına göre X, y ve z kuşaklarının kendine has özellikleri ince-

lendiğinde, X kuşağının işsizleri gelenekçi, aile bağları güçlü, kanaatkâr ve tutumludur, azla 
yetinmeyi bilen ve para harcamaktan çok hoşlanmayan, kurallara uyan, itaatkâr, sabırlı, 
çalışkan, saygılı, zorluklara dayanıklı ve fedakârdırlar. ancak bu kuşak hızla gelişen tekno-
lojiye ayak uydurmakta zorlanmaktadırlar. Buna karşın y kuşağının işsizleri özgürlüğüne 
düşkün, bireyci, rahat yaşamayı seven, kolaycı, eleştiriden pek de hoşlanmayan, kendine 
aşırı güvenen, sabırsız, vefasız ancak öğrenmeye açık ve teknolojiye düşkündürler. imD’le-
re göre geçiş kuşağı olmaları nedeniyle esnek ve değişikliğe açık bir nesildir. z kuşağı ise 
teknoloji bağımlısı, şımarık, iletişim becerileri zayıf, hayalperest, hoppa, sorumsuz, hazır-
cı, savruk, dikkatsiz, disiplinsiz, bencil, uçuk beklentilere sahip, doyumsuz, asosyal, daha 
çok sanal ortamda sosyalleşen ve her şeyi çabuk tüketen bir kuşak olarak algılanmaktadır.

imD’lere göre X, y ve z kuşaklarının iş ve çalışma hayatı ile kariyere ilişkin bakış açı-
ları incelendiğinde, X kuşağında geçim sağlama kaygısının yüksek olduğu, iş güvencesinin 
çok önemsendiği, bu kuşağın işlerini daha ciddiye aldığı, otoriteye saygılı, görevine sadık 
ve sorumluluk bilinci yüksek olduğu anlaşılmaktadır. y kuşağı üyelerinin ise sıkı kural-
lardan ve katı mesai gerektiren işlerden hoşlanmadıkları ön plana çıkmaktadır. imD’ler y 
kuşağını, özellikle de z kuşağını iş hayatında yönetmenin son derece zor olacağını öngör-
mektedir. Buna karşın z Kuşağının iş ve çalışmadan beklentileri hem X hem de y kuşağın-
dan belirgin biçimde farklılaşmaktadır. X kuşağı “gelecek garantisi” vaat eden bir çalışma 
yaşamını düşlerken; y kuşağı hayatlarını devam ettirebilmek için değil, para harcamak için 
çalışmak istemektedirler. z kuşağı da y kuşağına benzemektedir ancak aralarındaki fark z 
kuşağında kolay para kazanma fikrinin daha belirgin olmasıdır.

iş etiği bakımından X Kuşağı için sadakat ve işe saygı son derece önemli iken, y kuşa-
ğı aidiyet duygusu zayıf kişiler olarak betimlenmektedir. z Kuşağı ise sadakatten tamamen 
uzak, çalışma hayatında sınır istemeyen, sıkıldıklarında tereddütsüz işten ayrılabilecek bir 
kuşak olarak algılanmaktadır.

X kuşağı düzenli geliri olan, sigortalı, iş güvencesi olan ve pek de teknoloji kullanmayı 
gerektirmeyen işleri tercih ederken, y kuşağı hem geliri yüksek hem de keyif veren, sosyal-
leşme imkanı sunan, rahat, yaratıcılık gerektiren ve kariyerde yükselme olanağı sunan işleri 
tercih etmektedirler. z kuşağı ise yormayan, masa başı yapılan, maaşı yüksek ve popüler 
işleri tercih etmektedirler. Bu kuşak tıpkı hızlı değişen teknoloji gibi sık iş değiştirerek 
kendilerini doyuma ulaştıracak işleri deneme yanılma yoluyla bulmaya çalışacaklar gibi 
görünmektedir. 
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Bu çalışmada X, y ve z kuşaklarına mensup bireylerin gerek genel özellikleri gerekse 
çalışma ve kariyer hayatlarına ilişkin bakış açıları işKur’da çalışan imD’lerin gözüyle de-
ğerlendirilmiştir. elde edilen bulgular gerek yabancı (costanza ve Finkelstein, 2015; Desai 
ve lele, 2017; lanier, 2017; lyons ve Kuron, 2013; Pavan; 2017; tabscott, 2009; zempke, 
raines ve Filipczak, 2013), gerekse yerli çalışmaların bulgularıyla (adıgüzel, Batur ve ek-
şili, 2014; Bayhan, 2013; şalap, 2016; toruntay, 2011) oldukça tutarlılık göstermektedir. 
Kuşkusuz bu durum belki de hızlı gelişen teknolojinin ülkeleri ve kültürleri birbirlerine 
hızla yaklaştırmasından kaynaklanıyor olabilir. 

teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor ve bu gelişme kaçınılmaz görünüyor. gü-
nümüzde iş yerlerinde iki hatta üç farklı kuşak birlikte çalışmak zorundadır. madem her 
kuşağın kendine göre farklı üstünlükleri bulunmaktadır o halde farklı kuşaklar başarıyla 
yönetilebilir ve aralarında bir sinerji yaratılabilirse kuşak farkı verimliliğe dönüştürülebilir. 
Bulgular dijital çağda z kuşağına ihtiyacımız olacağını ortaya koymaktadır, o halde bu ku-
şağı yönetmeyi bilmek kaçınılmaz görünmektedir. ayrıca, kuşaklar çatışmasını (işte, evde) 
azaltmak için kuşakların birbirini anlaması ve yapıcı geribildirimlerde bulunması zorunlu 
görünmektedir.

son olarak bu çalışmanın sınırlılıklarından söz etmekte yarar vardır. Bu araştırmada 
elde edilen veriler işKur bünyesinde ankara ve Bolu illerinde çalışan toplam 30 iş ve mes-
lek danışmanının görüşleri ile sınırlıdır. Benzeri çalışmanın daha farklı ve geniş örneklem 
grupları üzerinde de tekrarlanmasında yarar vardır. 
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GeleCeĞİmİZ OlAn Z kuşAĞInIn
çAlIşmA HAYAtInA muHtemel etkİlerİ

H. Yunus tAş*

mehmet demİrdÖĞmeZ**

Harun AlAn***

ÖZet
Değişimin hızlı olduğu dünyamızda aile yapıları, toplumsal değerler, çalışma hayatı ve kuşaklar arasın-

daki farklılıklar da hızla değişmektedir. insanlık tarihi boyunca, her nesil önceki nesile göre daha fazla bilgi ve 
beceriye sahip olduğu için hızlı ilerleme kaydetmiş ve daha iyi şartlarda yaşamıştır. insanın yaradılışı gereği 
çıkarları, amaçları, duyguları ve ihtiyaçları zaman ve şartlara göre hızla değiştiği için nesiller arası farklılıklar da 
buna paralel olarak değişikliğe uğramıştır. 

insanın yapısı gereği amaçları, duyguları ve ihtiyaçları her dönemde hızla değiştiği için kuşaklar arası 
farklılıklar da buna paralel olarak değişmiştir. Bu değişimi dijital teknolojilerin her alanda hayatın vazgeçilmez 
bir parçası haline geldiği günümüz şartlarında bu teknolojileri faal ve karışık bir biçimde kullanan kuşak olan 
ve “z Kuşağı” veya “z nesli” olarak adlandırılan kuşakta görmekteyiz. Bu gelişmenin sonucu olarak, bu dijital 
ortamda doğan ve bu teknolojiden etkilenerek büyüyen çocukların da kendilerinden önceki kuşaklardan fark-
lılaşması doğaldır. 

Bu çalışma; literatür taramaları ve gerek çevremizdeki z kuşağındaki gençler gerekse yine bu kuşakta 
bulunan üniversitedeki öğrencilerimizden gözlem yoluyla yapılan bazı tespitlerle tamamlanmıştır. Bu çalış-
manın amacı z kuşağı denen ve bazı kaynaklarda 1995 yılından sonra doğanlar, bazılarında ise 2000 yılı ve 
sonrası kuşak olarak nitelendirilen nesil özelliklerini belirlemekle beraber, istihdamları konusunda işletmelerin, 
kurumların, firmaların vb. kuruluşların takınacakları ve takınmaları gereken tavırlarını ve işletme politikalarını 
ortaya koymaktır. 

anahtar Kelimeler: z kuşağı, y kuşağı, genç Beyinler, istihdam, internet

POSSIBle eFFeCtS OF Future ArCHIteCtS’ Z GenerAtIOn On BuSIneSS lIFe
ABStrACt
ın our world where change is fast, the differences between family structures, social values, working 

lives and generations are changing rapidly. Throughout the history of mankind, each generation has made 
more progress and better conditions than ever before because it has more knowledge and skill than the previ-
ous generation. Because the interests of the human being are in their interests, their aims, feelings and needs 
change rapidly according to time and circumstances, the differences between generations have also changed 
accordingly.

since the aims, emotions and needs of man’s structure have changed rapidly in every period, the interge-
nerational differences have also changed accordingly. ın this day and age where digital technology has become 
an indispensable part of life in every field, we see this change in the generation called ‘z generation’, a genera-
tion that uses these technologies in an active and complicated way. as a result of this development, it is natural 
that the children born in this digital environment and growing by being influenced by this technology are also 
differentiated from their predecessors.

This work; literature scans and young people in the circle z are also completed by observing the stu-

*) yalova Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi,Çalışma ekonomisi ve end. iliş. (yunus.tas@yalova.edu.tr)
**) Harran  Üniversitesi, Birecik meslek yüksek Okulu,  Pazarlama ve reklamcılık Bölümü. mdemirdogmez@harran.edu.tr
***) Yalova Üniversitesi, SBE, Yüksek Lisans Öğrencisi. (harunalan@gmail.com)
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dents from the university in this generation. The purpose of this study is to determine the characteristics of the 
generation called z generation, which are defined as generation after 1995 and some generation after 2000, in 
some sources, enterprises, institutions, firms etc. in terms of employment. is to set out the attitudes and opera-
ting policies of the organizations to attach and attach.

Keywords: z generation, generation y, young Brains, employment, ınternet

Gİrİş
z kuşağı metinleri konuşmaya, bilgisayarı okumaya tercih etmektedirler. Bu kuşağın 

bireyleri dışarıda çok zaman harcamazlar, çevrimiçi iletişim kurarlar, bilgisayarsız veya cep 
telefonsuz bir hayatı hayal bile edemezler. teknolojisiz bir yaşamdan haberdar değildirler. 
ekonomik depresyon yaşayarak büyüyen bu kuşak büyük bir ekonomik baskı altında iş ha-
yatına adım atacaktır. iş dünyası da, z kuşağını, iyi eğitimli ve kendini sürekli geliştiren bir 
nesil olarak değerlendirmektedir.

Detaylarda kaybolmadıkları ve nokta atışı yapabildikleri için şirketlerin verimli ça-
lışması ve başarılı olmasın da büyük rol oynayabiliyorlar. z kuşağının sağlayacağı bu tür 
faydalarla öne çıktığını söyleyebiliriz. ancak aidiyet duygularının az ve çabuk vazgeçme 
huylarının olması da işletmelerin standart sistemlerinde bu kişileri bünyelerinde tutma-
larının zorluğunu da belirtmek gerekir. z kuşağı, takım çalışması yerine daha çok bireysel 
hareket etmeyi seven ve kendilerini ifade edebilecekleri alanlar oluşturabilen kuşak olarak 
kabul ediliyor. 

Bu kuşak için para kazanmanın yanında, iş tatmini de önemli. Bilginin ve zamanın hı-
zına anında adapte olabilme özelliği taşırlar ve bu bireyler, çalışırken eğlenmenin ve sürekli 
öğrenmenin peşindedirler. Özellikle teknolojinin büyük etkisiyle yeteneklerini hızla geliş-
tirebilme imkânına ve örgütlerin geleceklerini belirleyecek çoğunluğa sahip olmalarından 
dolayı, bu kuşak, işletmelerin ihtiyaç duyduğu en önemli varlık haline gelmiştir. 

işletmelerdeki pozisyonlarla uyum sağlandığında, örgütler açısından fark oluşturacak 
olan bir kuşak, z kuşağı. sınırsız kariyer anlayışı ve zayıf örgütsel bağlılık gibi farklılıkla-
rından dolayı bu bireyleri işletmeye çekmek, onlara gereken değeri vermek, onları kariyer 
açısından geliştirmek ve işletmede tutabilmek için örgütler artık geleneksel insan kaynak-
ları uygulamalarından yetenek yönetimi anlayışına geçmelidirler.

Farklı kuşaklar ve kuşak Farklılıkları
auguste comte kuşak ile ilgili bilimsel araştırmaları yapan ilk kişidir. sosyal hayat 

açısından mesafe kat edebilmek için bir kuşağın kendinden sonraki kuşağa aktaracağı tec-
rübe ve birikimlerle mümkün olacağını belirtmiş, kuşakların değişimlerinin belirli bir sü-
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reç içerisinde hareket eden kuvvetler olduğunu ortaya koymuştur (comte, 1974: 635-641). 
Daha sonraki yıllarda araştırmacı Karl mannheim (mannheim,1998) , kuşaklar konusunda 
kapsamlı ve sistematik bir araştırma yapmıştır. mannheim çalışmasında, kuşakları, ortak 
alışkanlıklara ve ortak kültürlere sahip olan ve bu değerleri paylaşan insanlar topluluğu 
olarak tanımlamıştır. Jean-claude lagree (lagree ,1991: 7) kuşak kavramını, aynı tarihsel 
dönemde yaşamış, aynı olaylardan etkilenmiş, aynı sosyal kimliğe sahip topluluklar olarak 
tanımlamıştır.

türk dil kurumu terimler sözlüğünde, kuşak veya nesil kelimelerini  aşağı yukarı aynı 
yıllarda doğmuş olup aynı çağın koşullarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, yazgı-
ları yaşamış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu olarak tanımlanmaktadır 
(www.tdkterim.gov.tr).

sosyolojik tanımlar incelendiğinde, kuşaklar, belli tarihlerde doğmuş, sosyalleşme 
sürecinde ortak sosyal, politik, ekonomik vb. olaylardan etkilenmiş, koşullar gereği benzer 
sorumluluklar yüklenmiş oldukları için ortak değer, inanç, beklenti ve davranışlara sahip 
gruplar olarak tanımlanabilir.

Kuşakları sadece doğdukları zaman açısından sınıflandırıp değerlendirmek doğru de-
ğildir. aynı zamanda kuşaklar topluluğunu oluşturan bireylerin duyguları, düşünceleri ve 
deneyimlerinin tanımlanması da, gereklidir. Her kuşağın hayatı algılama şekilleri ve farklı 
iletişim tarzlarıyla “mevcut yaşam ve çalışma alışkanlıklarının dışında” kendine özgü ka-
rakteristik özellikleri,  değer yargıları ve tutumları,  güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bu kuşak-
lar doğdukları yıllara göre;1965-1979 arasına “X Kuşağı”,  1980-1999 arasına “y Kuşağı” ve 
2000-2021 arasında doğanlara ise “z Kuşağı” olarak tanımlanmaktadırlar.  (www.humani-
ca.com.tr)

Kuşak teorisi X kuşağını; 1960-70’li yıllarda doğmuş olan,   kariyer yapmayı önem-
seyen, eğitim almış, kitap okumak yerine  film izlemeyi tercih eden, duygusal, bakımlı, 
değişime açık, meslekî açıdan başarıya odaklanmış performanstaki kişiler, farklı coğraf-
yalarda benzer özellikleri olan bireyler olarak tanımlamış, idealist, kanaatkâr ve sadık bir 
nesil olarak resmedilmiştir (senbir, 2004: 24) . X nesli kurallara uyan, aidiyet özelliği güçlü, 
otoriteye saygı duyan, sadakati ve çalışkanlığı ile öne çıkan bir kuşak olarak tanımlanan 
(www.mostar.com.tr ) bu nesil, bir çok buluş ve icatlara şahitlik etmiştir. merdaneli ça-
maşır makinesi, transistörlü radyo, kasetçalar ve pikapla Dünyaya gözlerini  açan X nesli 
sakinleri pek çok dönüşüm yaşamıştır. teknolojik açıdan, bilgisayar sistemlerine ve buna 
bağlı olarak değişen iş yapma şekillerine adapte olmaya çalışmışlardır(www.hurriyet.com.
tr).y kuşağı; 1980-1999 yılları arasında doğan, teknolojik yenilikleri bilen, bilgisayar ve 
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atari oyunlarıyla büyümüş, ergenlik döneminde cep telefonlarıyla tanışmış, sosyal yönü 
gelişmiş, iş ortamında ve mesai saatlerinde esnekliği benimsemiş, kariyerden çok kendini 
ifade etmeyi önemseyen, karar alma aşamasında aktif rol üstlenen jenerasyondur (Howe 
ve strauss, 1992). y nesli, kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliği taşırlar. 
Çünkü onlar bağımsız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler ve iş yaşamlarında da 
farklılar. Belirlenen mesai saatleri arasında çalışmayı sevmiyorlar. Bu yüzden, iş saatinden 
ziyade işe odaklanmaları gerekiyor. Bu durumda onları işin bir parçası haline getirmek 
önemlidir. X nesline göre y neslinin örgütsel bağlılıkları azdır ve çok fazla iş değiştirdikleri 
de söyleniyor. (danisman-muratdanisman.blogspot.com) X ve y kuşağı teorisi özellikle in-
ternetin yaygınlaşması, cep telefonu, tablet gibi ürünlerin hayatımızın vazgeçilmezi olma-
sıyla birlikte Hammill (Hammill, 2005) tarafından yetersiz görülmüş ve z kuşağı olgusuyla 
geliştirilmiştir.

z kuşağı 2000 ve sonrasında doğmuş kişileri ifade etmektedir. Bilgiye ulaşma kapasi-
teleri, teknoloji sayesinde, çok daha yüksektir. erken yaşta eğitim almaya başlayan z kuşağı 
daha hızlı zihinsel gelişim göstermektedir. X ve y kuşaklarına göre bireycilikleri daha kuv-
vetlidir. sosyalleşme yollarının en belirgin olanı sosyal medyadır. Dijital çağın çocukları 
olara kabul edilen z kuşağının aynı anda birçok işi yapabilme yeteneklerinin olduğu bi-
linmektedir. z kuşağı, giyilebilir, taşınabilir vb. teknoloji ürünlerini günlük hayatının vaz-
geçilmez bir parçası hâline getirmiştir (senbir 2004: 27-28; Williams, 2010: 12) z kuşağı, 
internet ve mobil teknolojileri kullanmayı seviyor. Oyuncak yerine ipad’lerle oynuyorlar ve 
teknoloji ile birlikte büyüyorlar. günümüzde yaygın olan akıllı telefonlar, ipad’ler ya da tab-
let bilgisayarlar ile her alanda aktif durumdalar. Özellikle internet aracığıyla sosyalleşmeyi 
tercih ediyorlar.(www.hurriyet.com.tr)

x kuşağı
1960-1979

Y kuşağı
1980-1999

Z kuşağı
2000-2000+

ikonik teknoloji
video (vHs)
Walkmann

ıBm Pc

DvD
internet-email-sms

gameboy-Xbox
ıpod

google-Facebook
twitter-ınstagram

ıpad-ıphone
android-Ps-Wii

Popüler Kültür
yırtık kot

aşırı renkler
Piercing

şapka
erkek Kozmetiği

Havai tarz

Dar pantolon
v yaka

giyilebilir teknoloji

satın alma
motivasyonları

markalar arası
tercih

uzmanlıklar
marka sadakati yok
arkadaş referansı

marka takıntısı
trendler
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ideal lider Özelliği yönlendirici
Otoriter

güçlendirici
işbirlikçi

ilham verici
eş yaratıcı

Pazarlama yöntemi Doğrudan pazarlama
bilanço

viral
referanslar

elektronik pazarlama

etkileşimli
kampanyalar
marka ilgisi

eğitim yöntemleri
spontane

etkileşimli
rahat ortam
masa - sıra

Çoklu duyusal
görsel

Kafe stili
müzik-çoklu model

Öğrenci odaklı
Kinestetik
salon stili

Çoklu uyaran

nüfus piramidi, 2016   kaynak:www.tuik.gov.tr.

z’leri önceki kuşaklardan ayıran temel fark, değişimin çok hızlı ve kırılmalar şeklinde 
yaşandığı bir dönemde dünyaya gelmeleri olarak gösterilir (altuntuğ, 2012:206). 

Z kuşağı
türkiye’de 2000’den sonra doğanlardan oluşan kuşak aynı zamanda ‘Kristal nesil’ 

olarak da adlandırılmaktadır. uzmanların ‘derin duygusal’ sıfatıyla nitelendirdiği bu ku-
şak,(www.dijitalajanslar.com)internetin olmadığı bir dönemi hiç yaşamamış, ödev yapar-
ken ana Britannica sayfalarından hiç özet çıkarmamış bir nesil. akıllı telefonlarıyla her 
yerden, sürekli sanal dünyaya ‘connected’ olan, birbirleriyle telefondan konuşmak hatta 
e-mail göndermek yerine sosyal medyadan emojiler, ikonlar ve görüntülerle konuşan bir 
jenerasyon. sosyal olaylara, çevreye, teknolojik gelişmeye, ekonomiye, sosyal adaletsizlik 
ve eşitsizliğe daha duyarlılar.(ikiletisim.wordpress.com) z kuşağı, zevklerine düşkün, tek-
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nolojiyi hızlı şekilde kavrayan, işlerini kısa sürede ve titiz biçimde yerine getiren davranış-
larıyla dikkat çekmektedir. tam anlamıyla teknoloji çağı çocukları olan z Kuşağını  Dijital 
yerliler olarak da tanımlayabiliriz. insanlık tarihinin el, göz, kulak vb. motor becerileri 
senkronizasyonu en yüksek nesli olan z kuşağı sonuç odaklı, tatminsiz, kararsız ve do-
ğuştan tüketiciler. yalnız yaşamayı tercih ediyorlar. adaleti, barış iklimini önemsiyorlar. z 
kuşağı bireylerinin, özellikle teknolojide meydana gelen ilerlemeler bireysel özelliklerinin 
diğer kuşaklardan ayrılmasına neden olmuştur. Bu kuşağın tarih boyunca en fazla eğitim 
almış kuşak olacağı tahmin ediliyor (www.humanica.com.tr).

tablo: 2-   x,Y ve Z neslinin Özellikleri ve değerleri 

kuşaklar x kuşağı Y kuşağı Z kuşağı

Özellikleri
ve 

değerleri

– sadakat duyguları değişken
– Otoriteye saygılı
– topluma duyarlı
– iş motivasyonları yüksek
– Kanaatkâr
– Kaygılı
– teknolojiyle ilişkisi düşük

– sadakat duyguları az
– Otoriteyi zor kabullenen
– Bağımsızlığına düşkün
– Çok sık iş değiştiren
– Bireyci
–teknolojiyle büyüyen

– işbirlikçi
– yaratıcı 
– teknoloji
     içine
     doğan

kaynak: deneçli, C. Ve deneçli S. nabza Göre şerbet, kuşağa Göre etkinlik: eğlencenin Pazarlanması
http://www.iku.edu.tr/userfiles/file/sanattasrim/doc/Ceyda_denecli_Sevda_de necli.doc kuşaklar,

y Kuşağı’nın yaşadığı ekonomik zorlukları (global kriz sonrası sadece Türkiye’de değil, 
Amerika ve Avrupa’da yeni mezunlarda görülen yüksek orandaki işsizlik) gördüler, ders 
aldılar ve çalışmak konusunda daha duyarlılar. y Kuşağı’na göre bu açıdan daha olgunlar. 
X Kuşağı’nın kafa yapısına daha yakınlar. erken yaşta çalışma hayatına atılmak istiyorlar. z 
Kuşağı’nın dikkat süresi y Kuşağı’ndan daha da kısa. y Kuşağı’nın tercih ettiği 140 karak-
terlik kısa metinlerin de ötesine sembollerle, emojiler ve emoticonlarla iletişim kuruyorlar. 
iletişimlerinde metinden çok görsellik ön planda. Örneğin, sosyal medyada sıkça gördüğü-
müz capsli resimler vb. bunların göstergesi. (ikiletisim.wordpress.com)  z kuşağındakiler 
için internette satışta olan her şey satın alınabilir. tüm ihtiyaçları için e-ticareti tercih 
ediyorlar. Bu nedenle de  alışveriş sepetleri normalin birkaç kat üzerinde. z kuşağının ne-
redeyse tamamı aktif sosyal medya kullanıcısı ve çoğunluğu alışveriş kararlarında e-ticaret 
sitelerinin sosyal medyadaki reklamlarının etkili olduğunu söylüyor. Her ne kadar müsrif 
gözükseler de para harcama yerine biriktirmeyi tercih ediyorlar. Kampanyaları yakından 
takip ediyorlar, fırsat sitelerinin en aktif kullanıcıları durumundalar. z kuşağının en belir-
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gin özelliklerinden biri de araştırmacı olmaları. yüzde 80’i alışveriş yapmadan önce araştı-
rıyor, fiyat karşılaştırması yapıyor. z Kuşağı, markadan çok kullanılabilir olmasını, kaliteyi 
önemsiyor. (epnext.com) yapılan araştırmaya göre, dijital dünyanın içine doğan ve ortam-
larda büyüyen z kuşağı, yüzde 97 oranı ile en çok youtube’da varlık gösteriyor. 

araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından birisi ise dijital dünyanın z nesli çocuk-
larının sosyal hayatına etkisi. Dijitalleşme, davranış biçimlerini değiştiriyor( www.hurriyet.
com.tr). 

şekil 1. türkiye’de ev kişilerde bilgisayar kullanım oranları 

 
kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24862

z kuşağının beslenme konusunda daha tutarlı bir davranış sergiliyor. y kuşağı diyet 
yapma, zayıflama, formda ama gibi endişeler taşırken, z kuşağı bireyleri beslenme alış-
kınlarını hayat tarzı olarak benimsiyorlar ve kendilerini olduğu gibi kabul ediyorlar. Bu 
jenerasyonun doğaya, tabiat varlıklarına olan ilgileri yüksek seviyede, z kuşağına ait 10 
bireyden 7’si, doğayı önemsiyor, çalışmaları benimsiyor ve sahip çıkmaya çalışıyor. (www.
hurriyet.com.tr) 

Bütün bu özeliklerine istinaden z kuşağının veya jenerasyonunun olumlu ve olumsuz 
yönlerini şöylece sıralayabiliriz.

Z kuşağının olumlu yönleri
– Ne istediklerini biliyorlar.
– Bireysel ve bağımsız çalışmak özelliği taşıyorlar.
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– Dürüstler.
– Hiçbir Kompleksse girmeden kendilerini rahat ifade edebiliyorlar.
– girişimcilik yönleri ve istekleri fazla 
– Farklılığın kutlandığı ve benimsendiği renkli bir iş hayatı ve daha az hiyerarşi talep 

ediyorlar.

Z kuşağının olumsuz yönleri
– Sadakatsizlik ve kolay vazgeçmeleri şirketler için sorun olabilir.
– Ben merkezli olmaları takım çalışması gerektiren işlerde sorun yaşanmasına neden 

olabilir.
– Sürekli yükselme beklentisi içinde olmaları rekabeti daha da sertleştirebilir.
– Yenilikçi ve eğlenceli işler yapma beklentisi içinde olmaları standart işleri yaptır-

mayı zorlaştırabilir.
– Aceleci ve sabırsız olmaları zaman ve emek gerektiren meslek dallarına değer kay-

bettirebilir(www.turkishtimedergi.com). 

Z kuşağı ve İş Hayatı
z kuşağı, 1990’lı yılların sonlarında doğan başka bir ifadeyle igen olarak sınıflandırı-

lan bu nesil çoğunlukla stajyer olarak da olsa şimdilerde iş hayatına girmeye başladı. türki-
ye’de z kuşağı olarak ifade edebileceğimiz bireylerin sayısı 18 milyon civarında. Dolayısıyla 
bizimki gibi genç nesil oranının bu denli yüksek olduğu bir ülkede z kuşağını anlamak ve 
onlara hitap edebilmek kritik önem taşıyor. Bugüne kadar yapılan araştırmalar bu neslin 
sabırsız, sadakatsiz ve kolay iletişim kuramadığı şeklinde bir sonuç ortaya koyuyor. araş-
tırma sonuçları ne olursa olsun örgütlerin, geleceğin çalışanları ve müşterileri olacak bu 
neslin hayallerini ve beklentilerini anlayabilmeleri gerekiyor. Bunun için de öncelikle bu 
olumsuz algının kökenlerine inmek gerekiyor.

Fransa da BnP Paribas ve the Boson Project (group.bnpparibas) tarafından, 15 - 20 
yaş arasındaki  3.200 Fransız gençle yapılan anket, z kuşağının çalışma hayatına ve şirket 
ortamına çok farklı bakış açısı olduğunu gösteriyor. Bu çalışma her ne kadar sadece Fransız 
gençleriyle yapılmış olsa da, küreselleşmenin ve yeni teknolojilerin birbirine çok yaklaş-
tırdığı dünya gençliği hakkında da iyi bir fikir veriyor. Bu ankette ortaya çıkan sonuçlar; 
gençlerin, şirketten ve şirkette çalışma hayatından söz ederken ‘çok zor’, ‘çok karışık’, ‘sıkıcı’, 
‘acımasız’, ‘vahşi orman’ algıları ön planda ve 100 gençten 36’sı için şirket demek ‘stres’ 
demek diyor. z’ler, sürekli bağlı, iletişim ve etkileşim halinde oldukları bir eko-sistemin 
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yörüngesinde yaşadıkları için, bu gençlerin yaklaşık yüzde 40’ı başarıyı iyi bir network ile 
mümkün görüyorlar. z kuşağı her şeyin (cep telefonu modelleri yahut internet oyunları-
nın versiyonları gibi) hızla eskidiği bir dünyada doğup büyüdükleri için, bilginin de çabuk 
eskiyeceği düşüncesindeler, dolayısıyla bilgilerini ve kendilerini ‘sürekli güncellemeleri’ ge-
rekeceğine inanıyorlar. 

Çalışma hayatında, bir işte ya da bir sektör de devamlı kalmak istemiyor. gençlerin % 
38’i “iş hayatı sürecinde en az beş meslek değiştirmek eğiliminde olduğunu % 84,5’i heye-
can duyacakları bir iş yapacağını söylüyor. (www.hurriyet.com.tr) Hızlı teknoloji ve kolay 
bilginin gölgesinde yetişen bu neslin her işinde aceleci davranıyor. Her şeyi, her yerde ve 
şimdi istiyorlar. Onlar zihinlerinde merak ettikleri her şeyi saniyeler içerisinde indirmeye 
ve kullanmaya alışmışlar. y kuşağına kıyasla sabırlı davranmayı öğrenmeleri daha uzun 
sürecek. Değişime olan iştahları nedeniyle “Ben” odaklı yaşayan bu neslin sadakat duygu-
sunun düşük olduğu konusunda herkes fikir birliği içerisinde. Bu neslin sabırsız olup her 
şeyden çabuk sıkılmaları onları elde tutabilmeyi daha da zorlaştırıyor. 

eski nesillere kıyasla her istediklerini çok daha kolay elde ettikleri için sahip oldukla-
rına değer de vermiyorlar. Bu nesil işiyle özel hayatı arasındaki dengeye y kuşağından çok 
daha fazla değer veriyor, yeni nesil çok yoğun çalışma ortamında bile eğlenmekten vaz-
geçmek istemiyor. z kuşağının olumsuz gibi algılanan bu özellikleri sağlıklı biçimde yakla-
şıldığında iş ortamına pozitif anlamda katkı sağlayabilir. Bu değişimin iş hayatına olumlu 
yansıması için uzmanların tavsiyesi, daha eğlenceli ve risk almaya açık bir ortam oluştur-
mak. Birçok sektör yöneticisi  z’lerin iş dünyasında artması ile iş ortamlarında daha çok 
ekranın olacağını, kâğıdın, prosedürlerin iyice azalıp, esnek çalışma saat ve modellerinin 
yoğunlaştığı, pek çok yeni görevin ortaya çıktığı, film setlerine benzer ortamlara dönüşe-
ceğini “Bölümlerin yerini proje grupları, geçici ekipler, uluslararası takım üyeleri alacak 
,farklı kültür, cinsiyet, inanç taşıyan rengarenk insanlar, kadın-erkek eşitliğine doğru giden 
bir ivmede çalışmaya başlayacağını belirtiyorlar.

Dünyanın önde gelen firmaları bu anlayışla harekete geçerek ofis ortamlarını bu bakış 
açısı çerçevesinde yeniden dizayn etmeye başlıyorlar. Çalışanlarının, sosyalleşebilecekleri 
ve ofis içinde bile rahat hissedebilecekleri ortamlar da, eğlenceli aktiviteler düzenlemeye 
çalışıyorlar. Böylece bireysel düşünmeye alışan bu neslin takım çalışmasına adapte olabil-
mesi için de faydalı bir adım atılmış oluyor. Hiyerarşiye eski kuşaklara kıyasla daha mesafeli 
durmaları da demokratik yönetim biçimlerinin yükselmesini beraberinde getiriyor. Farklı-
lığın bastırılmadığı aksine kutlandığı renkli bir iş hayatı ortaya çıkacak. Böylece iyi ve kre-
atif fikirler de hiyerarşik düzenin içerisinde kaybolup gitmemiş olacak (nextgenclub.net).
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İş dünyasının en Yenileri: Z kuşağı ve İş Hayatına muhtemel etkileri
günümüzde her alanda yaşanan değişimler toplumsal, kültürel, hukuk, eğitim ve 

teknoloji alanlarda hayatımızı etkilemektedir. Bu değişimler toplum yapısını da, toplumu 
oluşturan insanların değer yargılarını, beklentilerini, inançlarını da etkileyerek değişmele-
rine sebep olmaktadır. Kuşaklar arası geçişler günümüzde her zamankinden daha mümkün 
görülmektedir. geçmişteki azla yetinen, otoriteyi sorgusuz kabul eden çalışanların yerine 
daha bilgili, azla yetinmeyen, gerektiğinde sorgulayan, beklentileri ve ihtiyaçları farklı ken-
dine zaman ayırmayı önemli bulan yeni nesil bir iş gücü gelmektedir (sadullah, 2010: 7). 

2016’da mc Kinsey tarafından yapılan bir araştırmada, bugün insanların karşılığın-
da ücret alarak yaptığı işlerin %45’i teknolojinin gelişmesiyle bilgisayar destekli makineler 
tarafından otomatik olarak yapılabileceğini ortaya çıkardı. Bu sonuçlar gelecekte işsizliği 
artıracağı kanısını uyandırıyor, ancak durum pekte öyle değil. Çünkü istihdam piyasasın-
da daha önce de bu tür şartlar oluştuğu görülmüştür. Örneğin daktilocular yerini sözcük 
işlemci programlarına, veznedarlar müşteri temsilcilerine bırakmış durumda. iş imkân-
larının değişmesi, dönüşmesi, bozulması veya yeniden şekillenmesindeki tek fark ihtiyaç 
duyulan iş becerilerinin değişme hızının en yüksek seviyede olması ve bu değişimin baş 
döndüren bir hızla gerçekleşmesi. Dijitalleşme çağında, belki de henüz adı bile duyulma-
mış işlerde kalıcı olmak için hızla yeni beceriler edinmek ve bu becerileri daha sık kullan-
mak gerekecek.

z kuşağının çalışacağı işlerin yüzde 65’i, şu anda dünyada var olmayan işler. Dünyada 
var olmayan bir iş konusunda eğitim planlaması yapılamaz, ancak kişilerin yeteneklerini ve 
öğrenme becerilerini geliştirmek yönünde bir eğitim planlanabilir.

manpowergroup tarafından yapılan ve 43 ülkeden 18.000 işverenin katıldığı yetenek 
Devrimi (the skills revolution) araştırması, istihdam açısından gençleri parlak bir gelece-
ğin beklediğini ortaya koydu. araştırmaya göre, her beş işverenden biri (%19), geleceğin iş 
dünyasına adapte olunabildiği takdirde teknolojik gelişmelerin iş imkânlarını artıracağını, 
her 10 işverenden altısı (%64) ise çalışan adaylarının istenilen becerilere sahip, öğrenmeye, 
uygulamaya ve adaptasyona hazır olması halinde çalışan sayısını artıracağını, en azından 
aynı tutacağını belirtiyor. işverenlerin %90’dan fazlası ise önümüzdeki iki yıl içinde işlet-
melerinin dijitalleşme trendinden etkileneceği yönünde düşünceye sahipler ( www.btnet.
com.tr).
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tABlO 2: x, Y Ve Z kuşağının İş İle İlgili Özellikleri ve düşünceleri

İş Özelliği x kuşağı Y kuşağı Z kuşağı

İş Etiği Dengeli Hevesli Daha gerçekçi

İş  Hakkındaki
Görüş

iş, bir meydan
okumadır.

iş, farklılık yaratmak
için yapılır.

iş, heves ve enerji
ile yapılır.

kişisel
Özellikler

Pratik, esnek, bireyselci,
girişimci, yaşam
kalitesi ile ilgili

siyasal bilince sahip,
yüksek beklentili,

takım kurucu,
farklılıklara karşı anlayışlı,

kendine güvenen,
meydan okumalara açık

teknoloji meraklısı,
erken olgunlaşan,

şımartılmış,
güçlendirilmiş, risk

karşıtı, korunan

İş ile İlgili
Özellikler

– işyeri politikalarını
    sevmeme
– işgörene çok bağlı
    olmama
– Birden çok görevi
    aynı anda yapabilme
– eşit oranda
    sorumluluğa sahip
    olunan
    iş ortamını sevme
– Proje yapmayı sevme
– iş unvanlarından çok
    iş sorumluluklarına
    önem verme
– Performansı çıktıya
    göre değerlendirme
– güç yapılarını
    sevmeme
– Otoriteye karşı esnek
    olma
– serbest kıyafetin rahat
    olduğunu düşünme

– nedenleri bilmek
    isteme
– Herkesin önünde
    övülmek isteme
– eğlenceli bir
    işyerinden hoşlanma
– Paranın güdüleyici
    olmadığını düşünme
– anlık sorumluluk
    isteme
– zaman sınırlı küçük
    hedefler isteme
– iş-yaşam dengesinin
    önemli olduğunu
    düşünme
– Bir işletme ile uzun
    ömürlü bir ilişki 
istememe
– yeteneklerine
    güvenme

– yaratıcı ve
    işbirlikçi olma
– Oldukça zor
    çevresel, sosyal ve
    ekonomik 
    sorunları
    çözmek zorunda
    kalma
– Kendi kendini
    yönlendirebilme
– Bilgiyi çok hızlı
    işleyebilme
– Daha zeki olma

kaynak: çetin, C. &  karalar, S. (2016), x, Y ve Z kuşağı Öğrencilerin çok Yönlü ve
Sınırsız kariyer Algıları üzerine Bir Araştırma, 

Birkaç yıla kadar üniversitelerden mezun olup çalışma hayatına atılacak olan ve diğer 
kuşaklardan farklı beklentilere ve öğrenme biçimlerine sahip olan bu yeni kuşak, dijital sü-
reçlere de son derece hâkim olmalarıyla şirketleri dönüştürecek, iş hayatının dinamik-
lerini değiştirecek bir jenerasyon. insan Kaynakları departmanlarının kazançlı çıkacağını 
vurgulayan insan kaynakları uzmanları, z kuşağının beklentilerini şeffaflık, fırsat eşitliği, 
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kendini özgürce ifade edebildiği ve hiyerarşiden uzak bir iş yeri olarak tanımlıyor. z kuşa-
ğının detaylarda boğulmama, sonuca odaklanma ve kompakt düşünme yeteneklerinin iş 
hayatında yararlı olacağını vurguluyorlar.(www.kariyer.net) 

Z kuşağının iş dünyasından beklentileri 
iş yerinde ve çalışma zamanında esneklik
iş-yaşam dengesi 
Hiyerarşik yapıdan çok organik örgütlenme,
Hem dikey hem yatay kariyer ilerlemesi olanağı, 
verilen işlerde monotonluktan uzak, yenilikçi ve teknolojinin entegre edildiği görevler, 
Başarısının, çalıştığı saatten çok yaptığı ve ortaya çıkardığı iş ile değerlenmesi
maddi tatmin kadar manevi tatmin de sağlayan fırsatlar ve getiriler,
takım ruhundan daha çok bireysel çalışmayı tercih ettikleri için bireysel ofisler
teknolojik araçlar (Bilgisayar, internet vb.) kendilerine tahsis edilmesi(arar, 2016) 
z kuşağının iş hayatındaki yönetici ve patronlardan diğer bir beklentisi “yetenek yö-

netimi” dir.  Çalışanları tanıma, onları yönetme ve geliştirme yoluyla şirketin geleceğini 
inşa etme süreci “yetenek yönetimi” olarak tanımlanır. insan kaynakları gündeminde yer 
alan önemli bir kavramdır. yetenek yönetiminde başarılı olmak için yeteneği tanımlamak 
ilk ve en önemli adımdır. işte bu noktada kuşakların değişimi işleri zorlaştırır. Bu durumda 
okullar ve aileler bu kuşağa ne kadar hazır? iş dünyası z kuşağını karşılayacak donanımlara 
sahip mi? yetenek yönetimi stratejileri geleceği inşa etmeyi amaçladığına göre bu sorunun 
şimdiden cevaplanmış olması beklenir. ancak y kuşağının yaşadığı uyum problemleri bu 
işe pek de hazır olmadığımızı ortaya koyuyor.

z kuşağının otoriteye yaklaşımı çalışma ortamına uyum derecesini etkileyecek en 
önemli farklardan biridir. Otorite sahibinin kendisini birey olarak tanımasını ve ona göre 
yaklaşmasını bekler. yetenek yönetimi içerisinde ödül, prim ve terfiler şeffaflaşırken şir-
ket içi iletişim yatay hale gelir. Böylece alt kademelerin dinamizmi artarken, z kuşağının 
bağımsız duruşu iş kararlarının etkinliği artırabilir. z kuşağının otoriteye bakış ve iletişim 
tarzının doğru anlaşılması süreci kolaylaştırır. şirket kültürü hiyerarşisinden sıyrılıp açık 
işbirliğine geçebilen şirketler z kuşağı için çekici hale gelebilir.( www.analizkariyer.com) 

SOnuç 
teknoloji, z kuşağını şekillendirdiği kadar iş dünyasını da şekillendiriyor.  Firmaların 
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esnek çalışma modellerine geçmelerinin en önemli sebeplerinden biri de firmaların bu du-
rumdan tasarruf sağlayarak kârlı çıkması.(www.fortuneturkey.com)

z kuşağının çeşitli kişilik özelliklerinin oluşmasında ailelerinin genellikle X kuşağı 
kişilerinden meydana gelmesi önemli bir faktördür. X kuşağı bireyleri pek çok zorluklarla 
mücadele etmiş ve çocuklarının yaşama karşı dik durmalarını sağlayabilmek için kendi 
kararlarını vermeyi öğrenmelerini, eğitim almalarını, meslek sahibi olmalarını sağlamış-
lardır. z kuşağı bireylerinin, ebeveynleri ile olan tutumları ve ilişkileri oldukça kuvvetlidir. 
Bu nedenle z kuşağı bireylerinin genellikle iş planlamalarında ailelerinin de etkili olduğu 
gözlenmiştir. esnek çalışma saatleri ile çalıştıkları ortamın rahat olmasını istemekte ve bu 
nedenle de z kuşağı bireylerinin çoğunluğu girişimci olmak istemektedir.

z kuşağı bireyleri, kendilerine oldukça güven duyarlar ve bu nedenle iş yaşamlarında 
farklı sorumluluklar almayı isterler. Bu kişiler, iletişim ile yönetim, değişik fikirler, hızlı 
bilgilenme gibi pek çok konularda başarılı olabilecekleri beklenmektedir. z kuşağı bireyle-
rinin çalışma ortamlarının modern ve teknolojik biçimde tasarlanmış olması, bu ortamda 
donanımlı araç ve gereçlerin bulunması daha verimli çalışmalarına ve aktif performans 
göstermelerine fayda sağlayacaktır. yapılan araştırmalar, grup çalışmasının z kuşağının ve-
rimliliğini düşüreceğini, kişisel çalışma imkânı ile daha başarılı olacağını göstermektedir. 

z kuşağı, hoşgörüyle yaklaşıldığında, bulunduğu ortamlara artı değer katabilir, iş ha-
yatının ve toplumun dinamiklerini olumlu yönde değiştirebilir, Özellikle eğitimcilerin ve 
yöneticilerin, diğer kişilerle bu kuşağın uyumlu çalışması yönünde stratejiler geliştirmesi 
gerekir. yöneticiler, işletme politikalarını, bu kuşağın yenilikçi bakış açısı ve analitik zekâ-
larına paralel olarak geliştirilebilir. Bu gelişme hem işletmenin hem de z kuşağı bireyleri-
nin iş hayatındaki yükselişi için önem arz etmektedir. işletmedeki tecrübeli kuşak ile yeni 
kuşak arasındaki dengenin sağlanması, çalışma şartlarının bireylerin durumlarına göre dü-
zenlenmesi fark oluşturacaktır.

Bu bağlamda; “iş süreçleri mutlaka teknoloji ile desteklenmiş ve bürokrasiden uzak 
tasarlanmış olacağı için ‘‘Ben’’ odağı yükselen çalışanların bireyselleşen taleplerine karşı-
lık verecek esnek sistemler tanımlanması ve ortamlar oluşturulması gerekecektir. standart 
politikaları bir kenara bırakmak zorunda kalacak olan insan kaynakları bölümlerinin ise 
hızlı ve esnek olmalarını sağlayacak yeni politikalara ihtiyaçları olacaktır.
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Y Ve Z kuşAĞInIn çAlIşmA HAYAtInA BAkIşI
Yetenek AçIĞI YAşAYAn İşVerenlerİn

Yenİ neSİl çAlIşAnlArdAn Beklentİlerİ

mehmet Akif İBrAHİmOĞlu*

ümit dOkuZ**

ÖZet
aynı dönemlerde yaşayan, ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu grupları kuşak olarak tanımla-

yabiliriz. yirmi birinci yüzyılda kuşak sınıflandırılması; gelenekselciler, Bebek Patlaması, X, y ve z Kuşağı ola-
rak yapılmaktadır. insanların algıları, beklentileri, öncelikleri, hayata bakış açıları ve nihayetinde de davranışları 
zaman kavramına bağlı olarak değişmektedir. Birbirlerine yakın dönemlerde dünyaya gelen insanların benzer 
özelliklerinin olması ve her bir kuşağın farklı özelliklere sahip olması, araştırmacıların kuşak kavramı ve kuşak-
ların özelliklerine olan ilgisinin yoğunlaşmasına neden olmuştur. günümüz şartlarında, bir arada çalışmak zo-
runda olan dört kuşak bulunmaktadır. Bu kuşakların birbirleri ile yaşadıkları problemler kuşkusuz sosyal yaşam 
ve çalışma yaşamı açısından organizasyonların tüm çalışma düzenlerini etkileyebilecek niteliktedir. ayrıca bu 
kuşakların iş görme algısı farklılıkları, yeni çalışma alışkanlıklarının çıkmasına neden olmaktadır.

Dünya genelinde genç kuşaklar; X, y, z kuşakları olarak adlandırılıyor. X kuşağı yeniliklere adapte olmaya 
çalışırken, bir yandan sabırla iş hayatlarında kademe atlıyor; y kuşağı iş hayatında hemen yönetici olmayı, para 
harcamak için çalışmayı tercih ediyor, kendi görüşlerinden asla vazgeçmiyor; z kuşağı ise artık sokakta birdirbir 
oynamıyor, internet ve tabletlerle sosyalleşiyor. Farklı nesillerin iş yaşamına, teknolojiye ve hatta hayata uyum 
sağlamaları değişiklik göstermektedir. Burada matematik denklemlerini çağrıştıran X, y, z nesillerinin özellik-
lerinden bahsederken, özellikle günümüz y ve z kuşaklarının çalışma hayatına bakışını anlamaya çalışacağız.

y ve z kuşaklarının çalışma hayatına bakışının yanı sıra,  Dünyadaki işverenlerin yüzde 40’ı yetenekli 
işgücü bulmakta zorlandığını belirtiyor. türkiye’deki yetenek açığı ise yüzde 66’ya ulaşıyor. türkiye bu yetenek 
açığı oranıyla dünya genelinde 5. sırada yer alıyor. Her geçen sene işverenlerin yetenekli iş gücü açığının arttı-
ğını takip etmekteyiz.

Bu makalede Ülkemizde işsizlik seviyesinin yüzde 10,7 olduğu günümüzde, işverenlerin ve iş arayan yeni 
( y, z ) nesilin bir birlerinden beklentilerini ana hatlarıyla değerlendireceğiz.

anahtar Kelimeler: y, z Kuşağı, Çalışma Psikolojisi, yetenek açığı, işveren, istihdam

PerSPeCtIVeS On WOrkInG lIFe OF Y And Z GenerAtIOn,
emPlOYerS WItH tAlent deFICIt exPeCtAtIOnS FrOm

neW GenerAtIOn emPlOYeeS

ABStrACt
living in the same period, the group of individuals with common characteristics can be defined as the 

generation. ın the twenty-first century generation classification is made as traditionalists, the Baby Boomer, 
gen X, y, and z. People’s perceptions, expectations, attitudes to life, and consequently their behaviors change 
over time. People having similarities due to being born in the same era, and each generation having different 
characteristics have effected many researchers to work on the subjects of generation term and characteristics 
of generations. ın present conditions, there exists four different generations whose members have to work side 

*)  mehmet akif ibrahimoğlu Kocaeli Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü, mehmet.ibrahimoglu@iskur.gov.tr
**)  Ümit Dokuz Kocaeli Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü, umit.dokuz@iskur.gov.tr
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by side in one workplace. no doubt that problems arise from interactions of these generations has the potential 
to influence all operational functions of organization from the point of social and business life. additionally, 
these generation’s differences because of their perceptions on how to work have caused new working habits to 
arise. resulting from personality characteristics of gen y which is participated in the latest today’s working life, 
anytime, anywhere with the desire to work in the concept of mobility has been on the agenda.

The purpose of this study, the term generation is defined, and then variety of generations and what might 
be differences of generations are examined. among the differences, noticeable ones are generation’s technology 
use, habits, their perceptions on mobile and mobility. Besides these, the new term arises in business life “mobile 
workers” are explained.

We can define groups formed by individuals with common characteristics who live in the same period 
as generations. generation classification in the twenty-first century; traditional clothes, baby bloom, X, y and 
z generations are made. People’s perceptions, expectations, priorities, angles of view, and ultimately behavior 
changes depending on the concept of time. The similarity of people to each other in the near future, and the 
fact that each generation has different characteristics, led to the conception of the generation of researchers and 
the intensification of their relevance to the characteristics of generations. ın today’s conditions, there are four 
generations that have to work together. The problems that these generations have with each other, of course, 
can affect all the organization of the organizations in terms of social life and working life. moreover, differences 
in the perception of these generations are causing new working habits.

young generations around the world; They are called X, y, z generations. While X generation is trying 
to adapt to innovations, patience is on the one hand stepping in business life; The y generation chooses to be 
a manager immediately in business life, to work to spend money, never gives up on his own views; z-girdle is 
no longer playing on the street, socializing with the internet and tablets. Different generations’ business life, 
technological and even adaptability to life changes. Here we are talking about the characteristics of the X, y, z 
generations that evoke mathematical equations, and we will try to understand especially the contemporary y 
and z generations’ view of working life.

ın addition to looking at the y and z generations’ working lives, 40 per cent of employers around the 
world are finding it difficult to find a talented workforce. The talent gap in turkey reaches 66 percent. turkey 
is ranked 5th in the world with this talent gap. every year we are following the increase in employer’s talented 
work force.

today, with 10.7 percent of the unemployment level in our country, it is estimated that employers and 
new (y, z) generation

Keywords: y, z generation, Working Psychology, talent Deficit, employer, employment

Gİrİş
Farklı nesillerin iş yaşamına, teknolojiye ve hatta hayata uyum sağlamaları değişiklik 

göstermektedir. Burada matematik denklemlerini çağrıştıran X, y, z nesillerinin özellikle-
rinden bahsederken, özellikle günümüz çalışma hayatına adım atan y kuşağı ve gelecekte 
çalışma hayatında yer alacak z kuşağının beklentilerini yakından anlamaya çalışacağız.

Peki, kuşak nedir? Kuşak kavramının sözlük anlamı ‘yaklaşık olarak aynı yıllarda doğ-
muş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, ben-
zer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğudur. (http://www.tdk.gov.tr). sosyolojik 
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tanımlar incelendiğinde, kuşaklar, belli tarihlerde doğmuş, sosyalleşme sürecinde ortak 
sosyal, politik, ekonomik vb. olaylardan etkilenmiş, koşullar gereği benzer sorumluluklar 
yüklenmiş oldukları için ortak değer, inanç, beklenti ve davranışlara sahip gruplar olarak 
açıklanabilir.

Kuşak algısının tarihsel gelişimi incelendiğinde ise disiplinler arası farklı tanımlar 
yapıldığı gözlemlenmiştir. Bununla ilgili yapılan akademik çalışmalar yazınlara göre fark-
lılıklar göstermektedir. Bireyler arası farklılıklardan dolayı ortaya çıkan kuşak/jenerasyon 
kavramı; tarihsel, sosyolojik, psikoloji ve yönetim bilimi gibi sayabileceğimiz disiplinler 
açısından önemli araştırma ve çalışma alanlarını ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. Böy-
lelikle dünya genelinde yapılan çalışmalardan ülke ve kültürel farklılıklar bazında kuşak 
ayrımları tanımlanmış ve kültürel olgulara göre sınıflandırmalar yapılmasına olanak sağ-
lamıştır. Bu sınıflandırmalar ve tarihsel aralıklar, sosyal olaylar ve kültürel etkilere göre 
farklılık gösterdiği yazınlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu tanımlamalar genel olarak, ge-
lenekselciler, sessiz Kuşak, Baby Boomer Kuşağı, X Kuşağı ve y Kuşağı ve yeni gündeme 
gelmeye başlayacak olan z kuşağını içine alarak yapılmıştır. Birbirinden farklı özelliklere 
sahip olan bu kuşakların birlikte yaşıyor olmaları, sahip oldukları kültürel zenginlikleri ve 
kolektif bilinç paylaşımı ile birlikte, başta iletişim sorunu olmak üzere pek çok sorunları ve 
çatışmaları beraberinde getirmektedir.

günümüzde çalışma hayatında insanların çok fazla yer değiştirmesi ve bunu yapar-
ken de zamanı en verimli şekilde kullanmaya çalışması, teknoloji kullanımının bu yöne 
kaymasına neden olmaktadır. gelişen teknoloji ile birlikte kişiler hareket halindeyken bile 
birbirleri ile iletişim kurmakta, bilgiye erişmekte, video izlemekte, e-postalarını kontrol 
etmekte veya doküman alıp göndermektedirler. Böylelikle teknoloji ve mobilite, kişilere 
istenilen yerden ve her an iş yapabilme fırsatı sunmaktadır. Bu durum da tarzlarının değiş-
mesine neden olmaktadır.

1. kuşAklArIn SInIFlAndIrIlmASI (x, Y, Z) kuşAklArI
1.1. x kuşağı
Bu kuşak 1965 ile 1979 yılları arasında doğanlar olarak sınıflandırılırlar (alwin, 2002). 

X kuşağı bireyleri, teknoloji ve bilgi ile barışık, girişimci, amaç odaklı ve bağımsızdırlar (Ji-
anrui, 2011).

X nesli kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa 
önem veren bir kuşak olarak tanımlanıyor. iş yaşamlarında çalışma saatlerine uyumlu olup 
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iş motivasyonları yüksektir. Belirli çalışma süresinden sonra kademe atlayabileceklerine 
inanırlar ve sabırlıdırlar. Daha çok yaşamak için çalışırlar. ayrıca, bu nesil, bir takım icatla-
ra, buluşlara şahitlik etmiştir. Dünyaya gözlerini merdaneli çamaşır makinesi, transistörlü 
radyo, kaset çalar ve pikapla açan X nesli sakinleri pek çok dönüşüm yaşamıştır. Özellikle, 
teknoloji açısından düşünüldüğünde, bilgisayar sistemlerinin dönüşümü ve buna bağlı de-
ğişen iş yapış şekillerine adapte olmaya çalışmışlardır.

Çok stresli işlerden uzak durmaya çalışan, işi sadeleştiren ve yaşamak için yaptığı 
işten keyif alan bir kuşaktır. X kuşağı üyeleri değişen dünya koşullarına yetişebilmek için 
büyük bir çaba harcamaktadırlar. ancak bu çaba ve yarış bu kuşaktakiler üzerinde ‘ye-
tişememek’, çağa ayak uyduramamak gibi bir izlenim yarattığı için kendilerini dışlanmış 
hissetmektedirler.

Bugün kullanılan anlamıyla, ilk kişisel bilgisayarın satışının bu kuşak dönemine rast-
laması, bu kuşağın gelişen teknoloji alışkanlıklarının altyapısını oluşturduğu izlenimini 
vermektedir. Dolayısıyla iş yaşamında X kuşağı yönetici konumuna geldiğinde bilgi ve ile-
tişim teknolojileri hızla gelişmiş ve etkileri kuşaklar üzerinde köklü değişimlere yol aç-
mıştır (yelkikalan ve altın, 2010). Bu değişimler de, teknolojik bilgiye sahip, girişimci ve 
hızlı terfi beklentisi içinde olup ast olarak çalışmakta olan y kuşağı ile çatışmalara sebep 
olabilmektedir.

Bu kuşak çalışanları esnek, kendine güvenen, teknolojiyi rahat kullanabilen bir yapıya 
sahiptirler. Daha az hiyerarşik yapıları tercih ederler. erkeklerin olduğu kadar kadınlarda iş 
yaşamında aktif olmaya başlamışlardır. Birden fazla kariyer yapmayı tercih etmektedirler. 
Beceri ve deneyimleri için devredilebilir kariyer çeşitleri oluşturarak, çalışma şekillerini ve 
otorite şekillerini sorgulamaktadırlar. iş yaşamında güvenlik ve maaş unsurları ön planda 
tutmaktadırlar.

türkiye’de genel olarak sessiz Kuşak’ın çocukları olan bu nesil daha çalışkan, realist 
ve kanaatkâr bir yapıya sahiptirler.  Bu kuşak uzmanlar tarafından da “rekabetçi” olarak ta-
nımlanmaktadır. Bu kuşağın yetiştiği dönem petrol krizleri ve ekonomik sarsıntılarla geç-
miştir. ‘68 kuşağı’ gelişmelerinin de yaşandığı bu dönemde türkiye’de üniversite olayları ve 
sağ-sol çatışması artarken, televizyonda değerli bir iletişim aracı haline gelmeye başlamış-
tır (digitalajanslar.com).

1.2 Y kuşağı
lower’e göre bu kuşağın doğum yılları aralığı hiçbir parametre ile sınırlandırılma-

mıştır. Çoğu uzman, 1980 ile 2001 yılları arasında doğanlar için bu kuşak kullanılmaktadır. 
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millennials (milenyum Kuşağı), generation next (gelecek Kuşak), Digital generation (Di-
jital Kuşak), echo Boomers (eko Patlaması) ve nexters (Bir sonrakiler) gibi farklı isimlerle 
adlandırılmaktadırlar (2008).

Kuşaklar arası farklılığın en çok hissedildiği nesil özelliği taşırlar. Çünkü onlar bağım-
sız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler ve iş yaşamlarında da farklılar. Belirlenen 
mesai saatleri arasında çalışmayı sevmiyorlar. Bu yüzden, iş saatinden ziyade işe odaklan-
maları gerekiyor. Bu durumda onları işin bir parçası haline getirmek önemlidir. X nesline 
göre y neslinin örgütsel bağlılıkları azdır ve çok fazla iş değiştirdikleri de söyleniyor [3]. 
Bir an önce yönetici olmak ya da kendi işlerini kurmak istiyorlar. Onlar, iş hayatını sadece 
yaşamlarını sürdürebilmek için değil, daha rahat para harcamak için istiyorlar. y nesli, çok 
farklı kişisel özellikler taşımakta ve özellikle üniversitelerden yeni mezun olanları kapsa-
maktadır. y neslinin uyumsuz olduğu, kendisinden farklı düşünenleri acımasızca eleştiri 
yağmuruna tuttuğu da bir gerçek. Bu durum aşırı bireyci olmasından ve otorite tanımama-
sından kaynaklanıyor. Bu nesil kural tanımıyor.

Dijital medyanın cazibesiyle büyüyen ilk kuşak olma özelliğine sahip y kuşağı üyeleri-
nin üçte ikisi, beş yaşından önce bilgisayarla tanışmıştır. arkadaşlarına, ailelerine, bilgilere 
ve eğlenceye günün her anı ulaşabilen bu kişiler, küresel ekonomik krizden diğer kuşaklara 
oranla daha kötü etkilenmelerine rağmen iyimserliklerini korumuşlardır. ilgi odağı olma-
ya alışık olmalarının yanında beklentilerini yüksek tutan kuşak üyeleri hedeflerini de net 
olarak tanımlamaktadırlar. Diğer kuşaklara göre en yaşlı ebeveynlere sahip olan bu bireyler 
çekirdek aile içerisinde yetişmişlerdir. Dörtte birinin ebeveynleri en az üniversite eğitimi 
almışken, üçte biri boşanmış anne ve babaya sahiptir (zemke vd., 2013; 120-125 ).

yüksek adaptasyon gücüne sahip ve çoklu görev yapabilmektedirler. Bunun yanında 
yaptıkları işlerden çok kolay sıkılabilen bir yapıları bulunmaktadır. Bu kuşaktakiler ileri 
düzey düşünebilme ve hızlı bir bilgi edinme sürecine sahiptirler. Değişimi kucaklamak için 
isteğe ve sürekli yeni yaklaşımlar içinde geleceğe meydan okuyabilme kapasitesine sahip-
tirler. ayrıca bu kuşaktakiler yüksek hayat standartlarına sahip olmakla birlikte takım ça-
lışmalarında da ön plana çıkmaktadırlar (lower, 2008).

Bu kuşakta yer alan kişiler akıllı, özgürlüklerine düşkün, teknoloji tutkunu ve tekno-
loji kullanımını iyi bilen bir kuşak olarak tanımlanmaktadırlar. günlerinin yaklaşık onbeş 
saati medya ve iletişim teknolojileri ile etkileşim halinde geçen bu kuşak için hayatlarını 
rahat yaşamak çok önemlidir. Bu kuşak için teknoloji hayatlarındaki pek çok şeyin simgesi 
durumunda olup, y kuşağının X kuşağına göre en üstün olduğu konulardan birisidir (men-
gi, 2011).
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türkiye’de özgürlüğüne düşkün, kolay adapte olabilen, çabuk vazgeçen, iyi eğitimli, 
otoriteye meydan okuyan, teknoloji hayranı olan gençlerden oluşan bu nesil; sahip olduk-
ları imkânlar sayesinde küreselleşmenin etkilerinin en iyi şekilde hissedildiği, ekonomi ve 
kültürlerarası etkileşimin arttığı bir dönemde yaşamaktadır. (türk, 2013). Ülkemizde, av-
rupa’nın pek çok ülkesindeki toplam nüfustan daha fazla sayıda y Kuşağı üyesi yaşamakta-
dır (toruntay, 2011).

şimdi y neslinin ön plana çıkan özelliklerini maddeler şeklinde tekrar sıraladığımızda 
bazı olaylar fotoğraf kareleri şeklinde beynimizde canlanacaktır.

• Bağımsız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler.
• Otoriteyi sevmiyorlar.
• Kendilerine kurallar koyulmasından hoşlanmazlar.
• İş yaşamlarında kurallara ve mesai saatlerine göre çalışmayı sevmiyorlar. Buna 

rahatlıkla karşı çıkabiliyor, çok fazla iş değiştirebiliyorlar.
• Otorite sevmediklerinden bir an önce müdür olmak ya da kendi işlerinin patronu 

olmak istiyorlar.
• Farklı görüşlerin kendilerine dayatılmasına karşı çıkarlar.
• Farklı görüştekileri acımasızca eleştirebilirler.
• Kendi görüşlerine karşı olan eylemler gündeme geldiğinde hiç düşünmeden dire-

nişe geçerler.
• Direnişleri uğruna ölümü dahi göze alırlar ve istedikleri olana kadar direnmekten 

vazgeçmezler.
• Onlar için gruplaşma ve akranlarına kendini kabul ettirme önemli olduğundan, 

sosyal gruplara katılma ve birlikte hareket etme önemlidir.
• Sosyal medyayı etkin kullanırlar ve görüşlerini rahatlıkla dile getirmekten çekin-

mezler.
• Bir olay karşısında eylemde bulunacakları zaman birliktelik kurmak için sosyal 

ağları ciddi bir araç olarak kullanırlar ve oradan yapılan çağrıları sorgusuzca ka-
bul ederler.

1.3. Z kuşağı
2000-2020 yılları arasında dünyaya geldiğine ve geleceğine inanılan bu kuşağın ilk 

üyeleri önümüzdeki beş sene içerisinde çalışma yaşamına girmiş olacaklardır (Kuran, 
2010). Dolayısıyla bu kuşağın sosyal ve iş yaşamındaki davranışları henüz araştırılmaya 
başlamamıştır. Bu kuşakla ilgili henüz literatürde çok fazla bilgi bulunmamaktadır
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en büyüğü 17 yaşındadır. internet ve mobil teknolojileri kullanmayı seviyorlar. gü-
nümüzde yaygın olan akıllı telefonlar, ipad’ler ya da tablet bilgisayarlar ile her alanda ak-
tifler. Özellikle internet aracığıyla sosyalleşmeyi tercih ediyorlar. Diğer nesillerden farklı 
olarak, internet ve teknoloji ile doğdukları tabir edilir.  Oyuncak yerine ipad’lerle oynarlar 
ve teknoloji ile birlikte büyürler. Bu yüzden de çabuk tüketen bir nesildir. Fakat internet ile 
fazla haşır neşir olduklarından aynı anda birden fazla konu ile ilgilenebilme yeteneklerinin 
gelişeceği tahmin ediliyor [1]. söz konusu bu yetenek aynı zamanda y neslinde de yaygın 
olarak görülüyor ve bu tek bir konuya odaklanmaya göre daha pratik olabilir. Bunun en iyi 
örneklerinden bir tanesi de konferanslarda sıkça şahit olduğumuz konuşmacı konuşmasını 
yaparken; çoğunluğu y nesli üniversite öğrencisi olan dinleyicilerden kimisi eş zamanlı 
olarak konferansın twitter sayfasında yorumlarda bulunurken, kimisi ipad’i ile sahnenin 
resmini çekip Facebook, twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmasıdır.. tabi bunlarla meşgul 
olurken konuşmayı da dinlemektedirler. aynı anda dinleme, yorum yapma, resim, video vs. 
yayınlama/paylaşma yeteneği harika bir şey olsa gerek. Fakat kendisi konuşurken yüzüne 
bakmadığını düşünen X sakinleri bunu “saygısızlık” olarak da nitelendirebiliyor. zaten teh-
like ya da uyuşmazlıklar da bu noktada söz konusu oluyor. Bu tür uyuşmazlıklara özellikle 
“eğitim” alanında çok sık rastlıyoruz.

2. Yenİ kuşAklArIn çAlIşmA HAYAtInA BAkIşI (Y Ve Z)
Y kuşağı iş dünyasının en önemli aktörlerinden biri olmaya devam ediyor. nitekim 

bu durum deloitte gibi araştırma devlerinin de ilgisini çekmiş durumda ve sık sık araş-
tırmalara konu oluyor. Deloitte’un eylül-ekim 2015 tarihleri arasında, 29 ülkeden, 1982 
sonrası doğumlu 7700 çalışan ile gerçekleştirdiği ‘y Kuşağı araştırması’na göre şirketler, 
çalışan Y kuşağının sadakatini besleyecek faktörlere uyum sağlayamamaları halinde iş 
güçlerinin büyük kısmını kaybedebileceği düşünülüyor.

2.1. Y kuşağı ve İş dünyası
Dünya genelinde araştırmaya katılan çalışan y Kuşağının %44’ü iki yıl içinde mevcut 

işyerlerinden ayrılmayı düşünürken, 5 yıl içinde ayrılacağını düşünenlerin oranının %66 
olduğu görülüyor. türkiye’de ise çalışan sadakatinin daha alt seviyede olduğu ortaya çıkı-
yor. türkiye’deki çalışan y Kuşağının %54’ününün iki yıl içinde mevcut işlerini bırakmayı 
düşündüğü görülüyor.
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Peki Y kuşağı ne İstiyor?
seçecekleri işi, ‘iş-özel hayat dengesi’ ve ‘liderlik fırsatları’ belirliyor:
y Kuşağı farklı iş fırsatlarını değerlendirirken bir numaraya maaş ve finansal faydaları 

koysa da, bu etken hariç tutulduğunda, “iş-özel hayat dengesi” ve “liderlik fırsatları” birinci 
ve ikinci sırayı alıyor. Üçüncü sırada ise türkiye’deki y Kuşağı için “yaptığı işin bir anlam 
ifade etmesi”, dünya genelinde ise “esnek çalışma fırsatları” yer alıyor.

y kuşağı kendileri ile aynı değerlere sahip olan işverenleri tercih ediyor:
Dünya genelinde, her 10 çalışan y Kuşağı’ndan 7’si çalıştıkları şirketin kendi kişisel 

değerlerine benzer değerlere sahip olduğunu düşünüyor.
Çalışana dokunma uzun vadeli başarıyı getiriyor:
Dünya genelindeki çalışan y Kuşağına göre, şirketlerin uzun vadeli başarılarını des-

tekleyecek öncelikli faktörlerin başında, çalışanlara davranışları (%26), etik olma (%25) ve 
müşteri odaklılık (%19) geliyor.

varoluş nedenine sahip olan şirketlerde çalışanlar, kendilerini işverenlerine daha 
bağlı hissediyor:

Dünya genelinde, çalışan y Kuşağında hem yaptıkları işten yüksek derecede memnu-
niyet duyanların %40’ı, hem de çalıştıkları şirketten beş yıl içerisinde ayrılmayı düşünme-
diğini belirtenlerin %40’ı, işverenlerinin güçlü bir varoluş nedeni olduğunu belirtiyor.

y Kuşağı, kurumların iyi bir amaç için çalıştığına inanıyor:
Dünya genelindeki çalışan y Kuşağının %73’ü ve türkiye’dekilerin %80’i, şirketlerin 

topluma pozitif bir getirisi olduğunu düşünüyor.
liderlik gelişimi konusunda mutsuzluk duyuyorlar:
global sonuçlara paralel olarak türkiye’de de çalışan y Kuşağının üçte ikisi liderlik 

özelliklerinin tam olarak gelişemediğini söylüyor.
Üretkenliğe ve kişisel gelişime odaklanıyorlar:
globalde, çalışan y Kuşağı yeni çalışma şekilleri, yetkinliklerinin geliştirilmesi ve 

mentorluk almak gibi konulara mevcuttakinden daha fazla zaman ayırmak istiyor.
esneklik bekliyorlar:
globalde, çalışan y Kuşağının %75’i evden veya daha fazla üretken olabilecekleri fark-

lı mekânlardan çalışmayı tercih ediyor. ancak sadece %43’ü bunu yapabildiğini belirtiyor.

2.2.  Y kuşağını çalışma hayatında yerini ve önemini anlamak.
siz de sık sık “y kuşağını anlamak zor” benzeri cümleler duyuyorsanız hatta bizzat 

bu cümleyi kuruyorsanız y kuşağının çalışma hayatındaki yerine ve önemine değinirsek .
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amerikalıların “millennials” olarak adlandırdığı 80’li yıllarından başından 2000’lerin 
başına kadar uzanan zaman diliminde dünyaya gelen bu kişiler, özellikle iş dünyasına ka-
tılmalarıyla birlikte birçok şeye farklı bir bakış açısı getirdi. şu anda yaşları 18-37 arasında 
değişen bu kuşağın temsilcileri yavaş yavaş iş dünyasında önemli pozisyonlara geliyor. y 
kuşağı bugün 7 milyarlık dünya nüfusunun, yaklaşık 1,8 milyarlık bir kısmını oluşturuyor. 
Ülkemizde 10 yıl içerisinde çalışan nüfusun yüzde 70’ini, y kuşağının oluşturması bekle-
niyor.

Özellikle X kuşağının bu kitleyi ötekileştirmesinin nedeni olarak, y kuşağının iş dün-
yasına farklı bir yaklaşım sergilemesini ve diğer nesillerin alışık olmadığı bir çalışma stiline 
sahip olmasını gösterebiliriz. y kuşağı özgürlükten, sosyallikten, değişimden yana. tekno-
lojinin hayatını kolaylaştırmasını seviyor,  hayatının odak noktasına işini koymuyor. tüm 
bu nedenlerle bazen de tembel olarak nitelendiriliyor.

ancak y kuşağı’nın dilinden anladığınız sürece onların yaklaşımından yararlanabilir 
ve verimli bir iş ortamı sağlayabilirsiniz. işte yöneticilere, firma sahiplerine ya da y kuşa-
ğıyla birlikte çalışanlara bazı önemli bilgiler.

1. Performans odaklı olmak
y kuşağı, 2020 yılına geldiğimizde, iş hayatının neredeyse yarısını oluşturuyor olacak. 

Bu kuşağın mutluluğu, iş dünyanın verimliliği açısından büyük önem taşıyor. motivasyonu 
yüksek tutmak ve verimliliği arttırmak adına, performans bazlı sistemi,  çalışan memnuni-
yetine ve verimlilik konusunda ciddi artışlara olanak sağlayabilir.

2. rehberlik sistemi
rehberlik, sadece okullara özgü bir yardım sistemi değildir. Çalışanlar da rehberlik 

hizmeti ihtiyacı duyabilirler. Bu noktada, işte verimliliği arttırmak için, rehberlik hizmet-
lerinin çözebileceği türde problemler için, ofislerde bu tür uzmanlar bulundurulmasında 
fayda var. ayrıca, bu durum, işle iyi bağlantılar kurabilmeye de aracı olur.

3. Hiyerarşik yapıyı esnetmek
y kuşağı, diğer kuşaklara göre daha girişken bir ruha sahip. Bu da iş ilişkilerinde 

mesafeyi şeffaf duvarlarla koruma gerekliliğini doğurur. iş ortamında elbette hiyerarşi gibi 
şirket kültürünüzde bulunan ve değişmeyecek kurallarınız olabilir. ancak bunlar dev ve 
kalın duvarlarla örülü olmamalı. y kuşağının fikrini almak onlara bazı sorumluluk vermek 
verimliliği artırmak adına son derece önemli.

4. Daha esnek çalışma saatleri
y kuşağı sosyal olmayı seviyor. Hayatının tamamını ofis ortamında geçirmek ona göre 

değil. Bu durumun düşüncesi bile onların verimliliğini azaltıyor. Bu nedenle daha esnek 



279

BİLDİRİ KİTABI

çalışma saatleri, zaman zaman home office çalışma olanağı onları kalbinden vuruyor. ay-
rıca kıyafet yönetmeliği, ofiste mesaiye kalmaktansa işe evde devam etmek gibi konularda 
esnek davranmanız, y kuşağının işe duydukları bağlılığı artırabilir.

5. eğlenceli çalışma hayatı
işi tüm stresiyle yüklenmektense, ofis ortamını eğlenceli kılacak aktiviteler, belki ofis 

içine yerleştirilebilecek, çok da vakit öldürmeyecek bazı oyun ya da vakit geçirme alanları, 
çalışanların kendi aralarında sosyalleşmelerini de sağlayarak, çalışma ortamını aile ortamı-
na çevirmeye yönelik bir adım olabilir.

2.3. Z kuşağının çalışma Hayatından Beklentileri
1996 ve 2010 yılları arasında doğanlara z kuşağı deniyor. Bu grubun en yaşlı üyeleri 

şimdilerde 21. yaşlarına ulaştı ve iş hayatına kitlesel olarak katılımlarına fazla bir zaman 
kalmadı. Peki, bu nesle dahil gençlerin özellikleri neler ve iş hayatında neler arıyorlar?

2012 senesinde türkiye faaliyetlerini durduran kariyer sitesi monster‘ın küresel çap-
taki yeni bir araştırmasına göre, z kuşağının karakteristik özellikleri ortaya çıkarıldı. araş-
tırmada çeşitli ülkelerden ve nesillerden pek çok katılımcı yer aldı.

araştırma sonucunda ulaşılan z kuşağının iş hayatıyla ilgili beklentileri şu şekilde 
belirlendi:

1. Gerçekçi yan faydalar arıyorlar
Firmaların çalışanlarına sundukları ücretsiz atıştırmalıklar ve masa tenisi masaları 

ilgi çekici olabilir, ancak ankete göre z neslinin peşinde olduğu şeylerin bu gibi yan avan-
tajlar olduğu söylenemez. Bu gruba dahil gençlerin ilk işleri için ilk üç “olmazsa olmazı” 
sağlık sigortası, rekabetçi bir maaş ve saygı duydukları bir patron olarak öne çıkıyor.

monster ekibinin direktörü seth matheson “raporda gördüğümüz ortak tema, z je-
nerasyonunun sağlık sigortası gibi daha ‘geleneksel’ avantajlardan ve potansiyel müdürle-
riyle iki yönlü kaliteli bir ilişki üzerine yaptığı vurgu” diyor.

Bu kuşak, herhangi bir işi iyi bir maaşla güvence altına almak için, önceki nesillerle 
karşılaştırıldığında yer değiştirmeye ve gece veya hafta sonlarında çalışmaya da daha istekli 
görünüyor.

2. İşlerinde anlam arıyorlar
z kuşağı için iş, 9-5 mesai saatlerinden ibaret bir kavram değil. Bu kuşağa dahil anket 

katılımcılarının yaklaşık olarak yüzde 75’i işlerinin eve ekmek getirmekten daha büyük bir 
anlamı olması gerektiğini düşünüyor.
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3. Girişimciliğe ilgililer
z jenerasyonu motivasyonu yüksek bir nesil. anketten, bu gençlerin yüzde 76’sının 

kendi yollarını şekillendirmek için kendilerini kariyerlerinin belirleyicisi olarak gördüğü 
sonucuna ulaşılıyor.

z kuşağından ankete katılanların yaklaşık olarak yarısı kendi işletmelerine sahip ol-
mak isterken, bu oran diğer nesillerde ortalama olarak yüzde 32’de kalıyor.

3. Yetenek AçIĞI YAşAYAn İşVerenlerİn
    Yenİ neSİl çAlIşAnlArdAn Beklentİlerİ
3.1 Yetenek Açığının çalışma Hayatına Yansıması
insan hayatı boyunca en çok zaman harcadığı süreçlerden biri de çalışmaya ayırdığı 

süredir. eğitim hayatının sonunda iş yaşamına atılmamız ve emekli olana dek çalışarak 
geçirdiğimiz bu süre yaşamımızda önemli bir yer tutmaktadır. Çalışma hayatı çalışanlar 
açısından önemli olduğu kadar işverenler içinde önem arz etmektedir. günümüzde çalış-
ma hayatı bütün diğer faaliyetlerimizin önüne geçmiş durumdadır. Hayatımızın en değerli 
kişileri olan aile bireylerimize ayırdığımız vakitten bile daha fazlasını iş hayatına harca-
maktayız. Çalışanlar için doğru mesleği seçmek hayati derecede önemlidir. Doğru meslek 
sayesinde istediğimiz iş alanında çalışma fırsatımız olacak, hem de çalışırken sevdiğimiz 
bir işi yapmanın mutluluğu ve motivasyonu içinde verimli bir çalışma ortamımız olacaktır. 
aynı süreç işverenler için de geçerlidir. Doğru işe doğru insan politikası günümüzde en 
önemli kriterlerden biri haline gelmiştir.

21. y.y. başlamasıyla birlik çalışma yaşamında hızlı bir değişim yaşanmaya başlamış-
tır. rekabet ve kalite ön plana çıkmıştır. gelişen rekabet ortamında insan kaynağı önemli 
bir rol haline gelmiştir. Değişen üretim teknikleri ve hızla gelişen yeni üretim metotları ile 
birlikte nitelikli personellere duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Kalifiye personeller işgücü 
piyasasın da ön plana çıkmaya başlamıştır. Küreselleşmenin hızıyla giderek küçülen Dünya 
da iş gücü piyasaları da etkilenmiş, rekabet ve teknolojik gelişim nitelikli personele duyu-
lan ihtiyacı arttırmıştır.

Bilgi çağıyla birlikte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki milletler, ileri teknolojiye 
geçen üretim sistemlerine adaptasyonda bazı sıkıntılarla karşılaşmış, hızlı değişen ve geli-
şen teknolojiye ayak uydurmakta zorlanmıştır. Bu süreç nitelikli personel açığını da gün-
deme taşımıştır. Çalışma piyasasında yaşanan bu keskin değişimler ülkemizde de yakından 
hissedilmeye devam etmektedir. yeni teknolojilerin hayatımıza girmesiyle birçok işin ya-
pılış şeklinin değişmesi yol açmıştır. işverenler iş süreçlerindeki bu değişikliklere kolay ve 
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hızlı bir şekilde adapte olabilecek nitelikli iş gücü arayışına geçmiştir. nitelikli personel 

değerli hale gelmiş ve talep edilir olmuştur.

işverenlerin istihdam sürecinde nitelikli personelleri yönelmesiyle birlikte, işe alım-

larda yetkinlik bazlı ve yetenek bazlı mülakat teknikleri öne çıkmış personel seçiminde 

önemli bir etken olmuştur. Beceriler, çalışma hayatında iş gücünün sahip olduğu önemli 

bir yetkinliğidir. Beceri; eğitim, öğretim ve deneyimin ürünü olan beceri, ilişkin olduğu 

konudaki bilgiyle bir araya geldiği zaman uzman kişinin niteliğini oluşturur. Beceri, genel 

olarak iş ve görevleri başarabilmek için gerekli olan sistematik zihinsel ve fiziksel eylemle-

ri, yatkınlıkları, etkinlikleri ifade eder. (Kocaeli il raporu )

Değişen çalışma sistemleri, işin yapılış şeklini önemli ölçüde dönüşüme uğratmıştır. 

Bu değişime adapte olabilmek çalışma hayatındaki emekçilerin sahip olduğu becerilere ve 

niteliklerine göre değişiklik göstermiştir. yeni üretim teknolojileri, çalışma hayatında daha 

becerikli ve nitelikli personelleri değerli kılarken niteliksiz ve beceri yoksunluğu içindeki 

personelleri de çalışma sisteminin dışında kalmalarına neden olmuştur. Ülkemizde hali 

hazırda işsizlik oranı % 10,6  (tüik ağustos 2017) olduğu iş gücü piyasasında, işverenler 

kendilerine uygun personel bulamamaktadır. aslına bakıldığında bu problem sadece tür-

kiye’nin değil bütün Dünyanın sorunudur.

Bir tarafta 3 milyonun üstünde işsiz, diğer tarafta kendilerine uygun iş gücü bulama-

dığı için istihdam açığı olan işverenlerin olduğu iş gücü piyasası bize beceri açığını göster-

mektedir. Beceri açığı; Beceri açığının yapısı ve düzeyini belirtir. işgücü piyasasında bece-

rili işgücüne ihtiyacın, mevcut işgücü arzından ne kadar fazla olduğunu gösterir. Dünyanın 

birçok ülkesinde işgücü piyasaları, artan işsizlik, yetersiz eğitilmiş personel, ekonomik ve 

teknolojik koşulların hızla değişmesi ve bu değişime ayak uydurma güçlükleri gibi sorun-

larla karşı karşıyadır. Beceri açığının nedenleri arasında, (1) iş gereksinimleriyle karşılaştı-

rıldığında yetersiz kalan ehliyetler, (2) ehliyetlerle karşılaştırıldığında yetersiz kalan işler, 

(3) işsizlik, gizli işsizlik, (4) sayısal olarak becerili işçi açığı yer alır. ( Kocaeli il raporu ) 

Ülkeler gelişen teknolojiyle birlikte, yeni üretim metotlarına uyum sağlayacak ve bu tekno-

lojiyi geliştirecek insan gücü en önemli kaynak hale gelmiştir. Bilgi çağına ayak uydurmak 

bilgi, beceri ve nitelikleri sürekli güncel tutmak ve geliştirmekle mümkündür. Bilgi çağında 

bu gelişimi sağlayacak nüfusta aktif nüfustur.
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tüİk 2016 nüfus Piramit’i

türkiye’nin 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı %68 (54 
274 112 kişi) olarak gerçekleşti. Bu pramitin yapısına bakıldığında Bilgi çağının yaşandığı 
günümüzde Demografik fırsat penceresini avantajlı olduğunu görmekteyiz.

avrupa Kıtasının nüfusunun giderek yaşlanması ve çalışma çağındaki nüfusun top-
lam nüfusa oranında giderek düşmesi türkiye’nin sahip olduğu avantajı görmemiz konu-
sunda önemli bir kriter olmasıyla birlikte ülkemizde genç işsizliğinde tartışılan bir konu 
olması da üstünde ciddi bir şekilde durulması gereken konudur. mesleksizlik, beceri ye-
tersizliği ve işgücünün niteliksiz olması işgücü piyasasında önemli açıklara neden olmak-
tadır. manpower group 2015 yetenek açığı raporuna göre dünyadaki işverenlerin %38’i 
yetenekli işgücü bulmakta zorlandığını, türkiye’deki işverenlerin %52’si yetenekli iş gücü 
bulamadığını beyan etmektedir. ağustos 2017 türkiye işsizlik oranının % 10,6 olduğu bir 
işgücü piyasasında işverenlerin % 66 si kendilerine uygun personelleri bulamadıklarını be-
yan etmektedirler.  3 milyonun üze işsizin iş aradığı günümüzde işverenlerin yarısı kendi-
lerine uygun aday bulamaması çalışma yaşamında üstünde durulması gereken problemdir. 
Bugün bu sıkıntı sadece ülkemizde değil bütün Dünyada yaşanan bir problem olduğunu 
unutmamalıyız.

Bilgi çağında, bilgi en değerli girdi haline gelmiştir. Bilginin doğru kullanılması ve 
geliştirilmesi, bununla birlikte bilginin beceri ve niteliklerle beslenmesi çalışma yaşamında 
iş gücünün sahip olması gereken en önemli yetkinliği haline getirmiştir. işgücü piyasasında 
işverenler, ileri teknoloji üretimlerde kendilerine uygun aday bulmaktaki zorlanmalarının 
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temel sebebi, emeğin doğru eğitilmemesi, bilgi ve becerilerinin geliştirilmemesi sonucu 
istenilen niteliklere sahip olamamasına neden olmuştur.

3.2. dünya’da ve türkiye’de Yetenek eksikliği
manpower group 2016 işverenlerin bulmakta zorlandığı mesleklerle ilgili yaptığı 

araştırmanın sonuçlarına göre; Dünyada ki işverenlerin % 40’i yetenekli iş gücü bulmakta 
zorlandığını ortaya koymaktadır. Bu oran son altı yılın en yüksek oranı olurken geçen yıla 
göre % 2 arttığını göstermektedir. türkiye’de yapılan araştırmaya göre 2016 yılında işveren-
lerin % 66 si aradıkları nitelikli personeli bulamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu oran geçen 
yıl % 52 olarak gerçekleşmiş, araştırmaya göre bir yılda % 11 lik bir artış yaşanmıştır.

tablo 1: manpower Yetenek Açığı Araştırması (Yıllara göre karşılaştırma)
Yetenek Açığı 2011 2012 2013 2014 2015 2016

türkiye % 48 % 41 % 58 % 63 % 52 % 66

Dünya % 34 % 34 % 35 % 36 % 38 % 40

manpower group’un on yıldır Dünya çapında gerçekleştirdiği çalışmada, 2016 yılın-
da hazırlanan rapor, 43 ülkede 10 dan fazla sektörde 42,341 işverenle yapılan görüşmeler 
sonucu hazırlanmıştır. Bu çalışmada işverenlerin % 40’i yetenek ve beceri açığı olduğu ve 
istihdam edecek yeteri kadar nitelikli personelin bulunamadığını belirtmişlerdir. Bu ne-
denle istihdam konusunda zorluklarla karşılaştıklarını ortaya koymuştur. türkiye’de ise 
yeteri kadar yetenekli iş gücünü bulamadığını belirten işverenlerin oranı da % 66 olarak 
gerçekleşmiştir.

2015 ve 2016 yılında ki çalışmaya göre en fazla ve en az yetenek açığı olup istihdam 
sorunu çeken ülkeler şu şekilde sıralanmıştır.

tablo 2: manpower Yetenek Açığı Araştırması (en az, en fazla)
en fazla Yetenek açığı olan 5 ülke; en Az Yetenek açığı olan 5 ülke;

2015 2016 2015 2016

1- Japonya            % 83 1- Japonya            % 86 1- irlanda                    %11 1- Çin                      % 10

2- Peru                  % 68 2- tayvan              % 73 2- ingiltere                 % 14 2- norveç               % 16

3- Hong Kong      %65 3- romanya          % 61 3- ispanya                    %14 3- Hollanda            % 17

4- Brezilya            % 61 4- Hong Kong       %68 4- Hollanda                 %14 4- Birleşik Krallık  % 18

5- romanya          % 61 5- türkiye             % 66 5- Çek cumhuriyeti  % 18 5- irlanda                % 20
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Küreselleşmenin sınırları kaldırmasıyla birlikte işgücü piyasasında emeğin yer değiş-
mesi daha kolay hale gelmiştir. Firmalar istedikleri niteliklerde ki personellere ulaşımının 
kolay olmasına rağmen hali hazırda yeteri kadar nitelikli personelin olmaması nedeniyle 
istedikleri niteliklerde personeller ulaşamaz hale gelmişlerdir. Çalışmada da görüldüğü gibi 
sadece bir bölgeye haz bir problem olmaktan çok yetenek açığı bütün Dünyayı yakında ilgi-
lendiren bir sıkıntı olmuştur. yetenekli personel sıkıntısı direk olarak işverenlerin istihdam 
politikalarını olumsuz yönde etkilemiş sahip oldukları boş pozisyonları kapatamamalarına 
neden olmuştur. Firmaların en çok kapatmakta zorluk çektikleri pozisyonlar incelersek;

tablo 3: manpower Yetenek Açığı Araştırması (2014 Verileri) 
2014 yılında en fazla “yetenek açığı” bulunan 10 pozisyon:

türkiye Dünya
1. zanaatkâr 1. zanaatkâr
2. mühendis 2. mühendis
3. nitelikli işçi 3. teknisyen
4. muhasebe ve Finans Personeli 4. satış temsilcisi
5. teknisyen 5. muhasebe ve Finans Personeli
6. satış temsilcisi 6. yönetici/idareci
7. Üretim/makine Operatörü 7. satış müdürü
8. restoran ve Otel Personeli 8. Bt Personeli (programcı/geliştirici)
9. Pazarlama/Halkla ilişkiler/iletişim Personeli 9. yönetici asistanı/sekreter
10. yönetici/idareci 10. şoför

tablo 4: manpower Yetenek Açığı Araştırması (2015 verileri)
2015 yılında en fazla “yetenek açığı” bulunan 10 pozisyon:

türkiye Dünya
1. zanaatkâr 1. zanaatkâr
2. mühendis 2. satış temsilcisi
3. teknisyen 3. mühendis
4. muhasebe ve Finans Personeli 4. teknisyen
5. satış temsilcisi 5. şoför
6. nitelikli işçi 6. yönetici/idareci
7. Pazarlama/Halkla ilişkiler/iletişim Personeli 7. muhasebe ve Finans Personeli
8. restoran ve Otel Personeli 8. yönetici asistanı/sekreter
9. şoför 9. Bt Personeli (programcı/geliştirici)
10. yönetici/idareci 10. Üretim ve makine Operatörü
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tablo 5: manpower Yetenek Açığı Araştırması (2016 Verileri)

2016 yılında en fazla “yetenek açığı” bulunan 10 pozisyon:

türkiye dünya

  1- nitelikli işçi   1- zanaatkâr

  2- zanaatkâr   2- Bt Personeli

  3- teknisyen   3- satış temsilcisi

  4- Üretim/makine Operatörü   4- mühendis

  5- mühendis   5- teknisyen

  6- satış temsilcisi   6- şoför

  7- muhasebe ve Finans Personeli   7- muhasebe ve Finans Personeli

  8- şoför   8- yönetici/idareci

  9- yönetici/idareci   9- Üretim/makine Operatörü

10- Bt Personeli 10- sekreter, Kişisel asistan, yönetici
       asistanı, Ofis Destek Personeli

3.3.Yetenek Açığının nedenleri
son 3 yıldır istihdam konusunda Dünyada temin edilmesi en zor meslek zanaatkâr-

ların,  türkiye’de ise nitelikli işçilerin olduğunu görmekteyiz. Beceri, yetenek ve uzmanlık 
gerektiren zanaatkârlık mesleği geçmişte olduğu gibi günümüzde de bulunması ve istih-
dam edilmesi en zor pozisyon olarak karşımıza çıkmaktadır. zanaatkârlığın ardında Dün-
yada doldurulması en zor pozisyonlar, satış temsilciliği, mühendis, teknisyen ve şoför ola-
rak sıralanmaktadır. Önemli sayıda işsizin olduğu günümüzde işverenlerin istihdamındaki 
zorlandıkları pozisyonların nedenlerini ilgili çalışmada da şu şekilde sıralanmıştır.

Çalışmaya katılan işverenlerin yetenek açığı nedeniyle istihdamda zorluk çekilen po-
zisyonların nedenlerini şu şekilde sıralamaktadır. (2015)

1- uygun aday başvurusunun olmaması % 35
2- zorlu teknik işler için yetenek eksikliği %34
3- Deneyim eksikliği %22
4- işletme ve çalışma yeri için yetenek eksikliği % 17
5- Daha yüksek maaş beklentisi %13
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Yetenek açığının ilk 3 nedeni:

türkiye dünya

1- adayların deneyimsizliği                             (%35) 1- aday olmaması                                          %24

2- adayların teknik yetenek eksiklikleri         (%20) 2- adayların teknik yetenek eksiklikleri     %24

3- adayların teklif edilenden daha yüksek
     ücret talep etmesi                                         (%18) 3- adayların deneyimsizliği                          %19

tablo 6: 2016 manpower yetenek açığı araştırması.

yapılan araştırmada istihdamda zorluk çekilmesinin nedenleri konusunda birinci sı-
rada uygun aday bulunamaması ön plana çıktığı görülmektedir. işverenler sahip olduğu 
boz pozisyonları doldurmakta ki sıkıntıların temel noktalarından biri olan başvurularda-
ki uygun adayın olmaması işverenlerin en çok şikâyetçi oldukları konu olması önemli bir 
sorundur. iş gücü piyasasında hali hazırda var olan bir pozisyona uygun olmayan emek 
gücünün var olduğunu göstermektedir.

3.4.Yetenek Açığıyla mücadele
işverenler yetenek açığıyla mücadelede yetersiz kalıyorlar.
işverenlerin % 80’i herhangi bir stratejim yok diyor.
1. işverenlerin sadece %10’u kullanılmamış yetenek kaynaklarından işe alımlara yö-

neliyor.
2. işverenlerin sadece % 5’i yan hakları veya işe giriş maaşlarını artırıyor.
3. işverenlerin sadece % 5’i yetenek kriterlerini yeniden tanımlayarak ‘öğrenmeye 

açık’ adayları değerlendiriyor.
4. işverenlerin sadece % 20’si mevcut çalışanlar için ek eğitim ve gelişim olanakları 

sunuyor.
(2015 manpower yetene açığı araştırması.)
işverenlerin yetenek açığı mücadelesinde vermiş oldukları cevaplara bakıldığı za-

man, büyük bir bölümünün duyarsız kaldığı. Bununla birlikte bu sorunla ilgili herhangi bir 
stratejilerinin olmadığı görülmektedir. sorunun çözümünü başka mercilerden bekledikleri 
açıktır. Kendi üzerlerine düşen bir çok kalemde bile harekete geçmemektedirler. yetenekli 
yeni mezun gençlere olanak tanımakta çekinceli davranışlar, ücret ve yan haklarda iyileş-
tirme konusunda gerekli adımların atılmaması, çalışanlara kendilerini geliştirmeleri için 
gerekli eğitimlere önem verilmemesi başlıca işverenlerin duyarsız kaldığı noktalar.
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SOnuç
Çalışma hayatının en önemli iki aktörü işveren ve çalışanlar olmuştur. sanayi devrimi 

sonrası değişen çalışma hayatı, sosyo kültürel yapıyı da etkileyerek dönüşüme uğratmıştır. 
Bilim ve teknolojinin gelişimiyle birlikte üretim sistemleri değişime uğramıştır. Bir çok 
meslek yok olarak yerlerini yeni mesleklere bırakmıştır. Bilgi çağıyla birlikte mesleklerin 
yok olma süreleri daha da kısalmıştır. mesleklerin değişimi yetenek kavramını ön plana 
çıkarmıştır. yetenek aranan ve talep edilen bir özellik olmuştur. 

toplumsal ve sosyal yapılardaki değişimler bireylerin çalışma hayatına bakışlarını 
önemli derecede etkilemiştir. artık yeni nesiller özellikle çalışma hayatı içinde ki y nesli 
olmak üzere; işverenlerin kendilerini anlamasını ve verimli çalışma ortamlarını hayata ge-
çirmesi yeni nesil çalışanlar için zaruri bir ihtiyaç olmuştur. yeni nesil ile çalışan işveren-
ler, çalışanlarını çok daha iyi anlamak ve onların taleplerine yenilikci çözümler sunmaları 
çalışma verimliliği açısından önemli bir sonuç olmuştur. Bu süreçte insan kaynakları bölü-
münün önemi kat ve kat artmıştır. insan gücünü daha iyi yönetebilmek ve verim alabilmek 
günümüz firmalarının en önemli ödevi olmuştur. 

yeni nesilleri anlamak ve çözüm sunmakla birlikte, işverenlerin üstündeki yetenekli 
işgücü teminindeki problemi tek başlarına çözemeyecekleri görülmektedir. yetenek açığı 
süreci Dünya ve ülkemiz açısından önemli bir problemdir. Ülkemizde çalışma hayatına 
il defa girecek adaylara ya da deneyimsiz adayların iş gücü piyasasına girişleri çok kolay 
olmamakta. Bu adaylar çalışma hayatına giremedikçe yeteneklerini geliştirebilecek dene-
yimlerini kazanamamaktadır. yetenekli personel arayışındaki işyerleri deneyimsiz adaylara 
yönelmemesi ve maliyetli gelmesi sonucu genç işsizlik artmakta ve yeteneksizleştirmekte-
dir. Bu da orta vadede çalışanlar açısından vasıfsız bir iş arayan grubuna neden olmaktadır. 
Bununla birlikte yetenekli personel havuzunun daralmasıyla istediği sayıda personel bula-
mayan iş gücü piyasasının üretim kapasiteside önemli derecede etkilenmektedir.

yetenek açığıyla mücadele etme noktasında özel sektör-kamu işbirliğinde yeni stra-
tejiler geliştirilebilir, rehberlik ve eğitim faaliyetlerine önem verilerek hem yeni kuşakların 
hem de işverenlerden iş gücü piyasasına girişindeki karşılaştıkları sorunlar en aza indi-
rilebilir. sürekli gelişen ve değişen işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu yetenek açığı olan 
mesleklere geçişlerde teşvikler sağlanabilir.
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z kuşAĞI İş HAYAtInA AdIm AtArken
OnlArlA çAlIşmAYA HAZIr mISInIZ?

Beyza İmAlI*

Ayşe YükSek
Ali Akkurt

ÖZet
Çalışanların işe alımı, eğitilmesi, geliştirilmesi ve yeteneklerinden uygun bir şekilde yararlanılması hem 

insan kaynakları açısından hem de işletmenin başarı sağlaması açısından oldukça önemlidir.  gelişen teknoloji 
ile birlikte yeni bir kuşak olarak ortaya çıkan z kuşağı yeni mezun olarak işletmeleri doldurmaya başlamıştır. 
yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesi ve işletmede tutulmasının giderek zorlaştığı bir ortamda faaliyet gös-
teren işletmelerin, bu yeni kuşaktan etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için onları iyi tanımaları gerekmektedir. 
Özellikle yeni mezun bireylere yönelik iş arama, işe yönlendirme ve işe yerleşme gibi danışmanlık hizmetleri, 
gençlerin istihdamında oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, artık yavaş yavaş iş hayatına atılmakta olan 
z kuşağını daha yakından tanımak, iş ve meslek danışmanlarına tanıtmak ve işKur’un sunduğu hizmetlerin 
daha etkili ve verimli olmasına katkı sağlamaktır. Çalışmaya türkiye Çalışma ve iş Kurumu Bahçelievler Hiz-
met merkezi’nden hizmet alan 15-22 yaş arası 500 genç birey katılmıştır. araştırmada veri toplama aracı olarak 
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış anket ve görüşme formları kullanılmıştır. elde edilen veriler tablo-
lar halinde frekans ve yüzdelikler verilerek sunulmuştur. Çalışma grubundaki bireylerin çoğunluğunun meslek 
seçme ve yerleşme aşamasında danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. elde edilen sonuçlar 
ışığında gençlere yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinin daha verimli olması amacıyla bazı önerilerde 
bulunulmuştur.

anahtar sözcükler: iş ve meslek Danışmanı, z Kuşağı, işKur, iş ve meslek Danışmanlığı.

Gİrİş

tarih boyunca benzer yıllarda doğan ve benzer olaylardan etkilendikleri için ortak 
özellikler geliştiren ve benzer beklentilere sahip olan insan toplulukları bir kuşak oluştur-
muştur. Bu kuşaklar, her birinin bağlı olduğu yıla göre ya da etkilendiği önemli ve küresel 
bir olaya göre kodlanmış ya da kendine özgü bir isim almıştır (arar, 2016). türk Dil Kuru-
mu Felsefe terimleri sözlüğü’ne göre kuşak; aşağı yukarı aynı yıllarda doğmuş olup aynı 
çağın koşullarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları yaşamış, benzer ödevler-
le yükümlü olmuş kişiler topluluğu olarak tanımlanmakta olup tarih felsefesi ve kültür ta-
rihinde ise “kuşak” kavramı yeni bir anlayışta yeni bir yaşama duygusunda, yeni biçimlerde 
birleşen, eskiden belirgin çizgilerle ayrılan kişilerin topluluğu olarak anlamlandırılmakta-
dır (url 1).

mccrindle ve Wolfinger (2010)’e göre, kuşak “ebeveynlerin ve çocuklarının doğumla-
*)    iş ve meslek Danışmanı, Çalışma ve iş Kurumu istanbul il müdürlüğü Bahçelievler Hizmet merkezi 
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rı arasındaki ortalama zaman aralığını” ifade etmektedir. Biyolojik tanım; her bir bin yıllık 
döneme 20-25 yıl aralıklarla kuşaklar yerleştirilmiştir. ancak; günümüzde topluluklar yeni 
teknoloji, değişen kariyer, çalışma seçenekleri ve farklılaşan toplumsal değerler karşısında 
hızla değiştiğinden, iki on yıllık dönem kuşaklar için fazlasıyla uzun bir zaman dilimi ol-
maktadır (yeşil ve Fidan, 2017).

Kuşak algısının tarihsel gelişimi incelendiğinde ülke ve kültürel farklılıklar bazında 
kuşak ayrımları tanımlanmış ve kültürel olgulara göre sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sı-
nıflandırmalar ve tarihsel aralıklar, sosyal olaylar ve kültürel etkilere göre farklılık göster-
mektedir. Bu tanımlamalar genel olarak, gelenekselciler, sessiz Kuşak, Baby Boomer Ku-
şağı, X Kuşağı, y Kuşağı ve son olarak z kuşağıdır. z kuşağı iş yaşamına henüz giriş yapmış 
olmasından ve önümüzdeki senelerde daha da görülmeye başlanacak bir kuşak olmasından 
dolayı onları tanımak oldukça önemlidir.

1. Genel BİlGİler
z kuşağı; 1990lı yılların başında, teknolojinin kalbinde doğan ve büyüyen, genel ola-

rak özgürlükçü, seçici ve girişimci olan; iş yaşamında ise örgütsel bağlılığı zayıf, sınırsız ka-
riyer anlayışına sahip, mobiliteyi, esnekliği, hiyerarşinin az olduğu ve iş yaşam dengesinin 
gözetildiği bir yerde bağımsız olarak çalışmayı seven ve yaptıkları iş ile övünmeyi tercih 
eden iş dünyasının en yeni neslidir (arar, 2016). z kuşağını kendinden önceki kuşaklardan 
ayıran en önemli küresel olay, teknolojinin daha önce hiç bu kadar özel yaşamla entegre 
olmamış ve önceki dönemlere göre çok daha yüksek bir hızda gelişiyor olmasıdır. 

Bu kuşağın bireyleri tamamen teknolojik bir çağda doğduklarından teknolojik bir ha-
yat içinde yaşamaktadır. Bu nedenle bu kuşağın çocuklarına “Kuşak ı”, “internet Kuşağı”, 
“next generation”, “igen” ya da “ınstant Online (sürekli Çevrimiçi)” adları verilmektedir 
(levickaite, 2010). 

Peterson (2014)’a göre bu kuşak dünyayı değiştirmek istiyor, y kuşağına göre daha 
girişimciler; y kuşağındaki danışman tercihine nazaran bağımsız olarak çalışmayı tercih 
ediyorlar ve ekonomi hakkında daha çok endişe ediyorlar. Kemp (2014)’e göre bu nesil ken-
dinden öncekilere göre hayata karşı daha gerçekçi, iyimser ve teknoloji sayesinde gelecekte 
önlerine çıkacak fırsatların bilincindeler. Bu kuşak önemli olaylar hakkında çok düşün-
memekle birlikte yüksek derecede mobiliteden, evrensel değerlerden ve sanallaştırmadan 
etkilenen ilk küresel nesildir (micoleta, 2012).  

90’lı yıllarda doğan, hızlı öğrenen ve gelişim gösteren, teknolojiyle iç içe büyüyen bu 
kuşak, bilginin ve zamanın hızına çok kolay adapte olabilmeleriyle dikkat çekmektedir. 
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Hız onları tanımlar ve aileler, bu çocukların gelişimine ayak uydurmakta zorluk yaşayabi-
lir. tüketim toplumu içinde büyürler, iç dünyaları diğer kuşaklardan gözle görülür ölçüde 
farklıdır. 

1.1. Z kuşağı çocuklarının genel özellikleri
z kuşağı da kendinden önceki kuşaklar gibi yetiştiği dönemde “mortgage” krizi gibi 

kötü ve küresel bir ekonomik olay (arar ve yüksel, 2015a) ile yine gündemden tarih bo-
yunca düşmemiş terörizm olaylarına tanık olmuşlardır. Dünya zevklerine düşkün olan z 
kuşağı; teknolojiyi hızlı şekilde kavrayan, işlerini kısa sürede yapmaktan hoşlanan (ayhün, 
2013), çoklu görevlerin üstesinden hızla gelebilen (micoleta, 2012) fakat bu süratin özellik-
le bir işten diğer bir işe geçerken doğruluğun öne geçtiğinin bir kuşaktır (levickaite, 2010).

z kuşağının temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir.
 zihinsel ve psikolojik açıdan hızlı gelişim görülür.
 ekip çalışmasına çok uygun değillerdir.
 eğitime ve sosyal statüye önem verirler.
 Öz güvenleri oldukça yüksektir.
 Bağımsızlığı savunurlar.
 sosyal mecralar ile iletişim kurmaya tercih ederler.
 ailelerinin genelde korumacı bir yapısı vardır.
 analitik düşünme yetenekleri dikkat çekici düzeydedir.
 Bilgiye aç gibidirler. teknoloji çağında büyüyor olmaları bu anlamda en büyük avan-

tajlarıdır.
 içe dönük bir dünyaları vardır, çok kolay arkadaş edinemezler. 
 teknoloji ve lüks onlar için bir ihtiyaçtır. Böyle bir dünyada doğdukları için, bunu 

özel bir istek olarak görmezler. 
 ne istediklerini çok iyi bilirler. 
 Hayatta her şeyin mümkün olduğuna inanırlar.  
z kuşağının önemsedikleri:
 iyi bir eğitim
 yaratıcılık ve öznellik
 Bireyselliğin önemi
 ifade özgürlüğü
 Bilgiye ilk elden erişim
 anlayış ve empati 
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z kuşağının önemsemedikleri:
 standart sosyal çevre ve meslekler
 Dışına çıkılamayan kurallar
 Fazla zaman isteyen işler
 takım çalışması
 Özgüvensiz kişiler
 genel geçer kurallar
 yaratıcılığa izin vermeyen sosyal ve iş çevreleri (url-2).

1.2. Z kuşağının artıları ve eksileri 
Her kuşağın kendine özgü özellikleri, değer yargıları, tutumları, güçlü ve zayıf yönleri 

bulunmaktadır. 
z kuşağı çocuklarının dünyada olup bitenin farkında olmaları, bilginin izinden git-

meleri, öz güvenli olmaları, ne istediklerini iyi bilmeleri, kendilerini iyi ifade etmeleri artı 
özellikleridir. aynı zamanda eğitime ve yaratıcılığa önem vermeleri de, iş hayatına ve top-
luma artı değer katmaları açısından oldukça önemli özelliklerdir.

z kuşağının artıları kadar eksileri de vardır. Örneğin bu özel çocuklar, toplumdan 
çok bireyselliği savunduklarından, ikili ilişkilerde pek de başarılı sayılmazlar. yüz yüze ile-
tişimden ziyade, sosyal mecraları öncelikli tutmaları da zaman zaman yalnız kalmalarına 
neden olabilir. takım çalışmasına yatkın olmamaları, istediklerinden emin ve kurallardan 
hoşlanmıyor olmaları da, başta ailesi ve arkadaşları olmak üzere, pek çok kişiyle çatışmaya 
girmeleriyle sonuçlanabilir. z Kuşağının diğer olumsuz özellikleri arasında, takım oyun-
cusu olmakta güçlük çeken (akar, 2015), çevreye ve etrafındakilere asabi olan ve saldırgan 
davranışlar sergilemesi sayılabilir (arar, 2016).

aBD’de faaliyet gösteren monster Worldwide kariyer ve istihdam danışmanlığı fir-
masının yaptığı araştırmaya göre; z kuşağı çocukları olarak 1995 ve sonrası doğumlular 
olarak kabul ediliyor. Bu zaman aralığı kabul edildiğinde ise z kuşağı çocuklarının en büyü-
ğü günümüz itibariyle 22 yaşında olup sadece lisede değil, üniversitede de okuyor oluyor. 
Hatta onlar arasından mezun olup iş yaşamına başlayanlar bile var.

2016 yılında liseli ve üniversiteli 2000 gençle araştırma yapan firma onların iş yaşam-
larına ilişkin şu verileri elde ediyor:

X ve Y’den Daha Çalışkanlar: z kuşağı çocukları kendilerinden önceki “X” ve “y” ku-
şaklarına göre daha uzun saatler çalışmaya istekliler.

Daha Fazla Maaş Hedefliyorlar: z kuşağı çocuklarının yüzde 58’i daha fazla maaş 
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kazanabilmek için akşam saatlerinde ve hafta sonlarında işe gitmeye istekli. Bu oran y ku-
şağında yüzde 45, X kuşağında yüzde 40, daha önceki kuşakta yüzde 33.

Girişimciler: z kuşağı çocukları kendi işlerini kurmak istiyor. Bu oran yüzde 49. Diğer 
kuşaklarda ise oran yüzde 32.

Teknoloji Onlar İçin Zaruri İhtiyaç: araştırma bu gençler için motivasyonun ve tek-
nolojinin önemini gösteriyor. z kuşağı çocukları ile çalışmak isteyenler onlardan katkı al-
mak için motivasyonlarını yüksek tutmalı. teknoloji ise vazgeçilmezleri. z kuşağının yüzde 
57’si teknolojinin kendilerini daha üretken yaptığını söylüyor. yüzde 39’u için akıllı telefon-
lar, yüzde 37’si için dizüstü bilgisayarlar zaruri (monster, 2016).

1.3. Z kuşağının İş Yaşamından Beklentileri
Bireyin iş yaşamından beklentisi, çalıştığı şirketin kendisine ne sağladığıdır; bir başka 

deyişle işgören değer önermesinin nasıl olduğuyla ilgilidir. Bunlar iş ortamından beklenti-
leri, yöneticiden beklentileri, çalışma zamanı bazında beklentiler, yönetimden beklentiler 
ve kariyer olanaklarıdır.  

iş ortamı ve z kuşağının ortak noktası aranmak istendiğinde akla gelen ilk soru; bu 
kuşaktaki bir bireyin ofiste mi çalışmasının mı yoksa evden çalışmasının mı daha verimli 
olacağıdır (arar ve yüksel, 2015b). looper (2011)’a göre z kuşağındaki bireyler iş yerinde 
esnekliği en üst noktada bekleyecektir. micoleta (2012)’ya göre bu kuşak iş ortamındaki 
ilişkilerini hiyerarşiden daha çok internet ağlarıyla kurmaktadır.  

akar (2015)’a göre bu kuşağın takım oyuncusu olarak performanslarının düşük ola-
cağı; takım içindeki verimliliğine nispeten bireysel olarak daha başarılı olacaklarını be-
lirtmektedir. ayrıca Peterson (2014)’ın çalışmasına göre bu kuşak yalnız çalışmayı tercih 
etmekte ve danışman yerine işi kendileri öğrenip çözmeyi istemektedir. Bu bilgiler ışığında 
işletmelerin bu kuşak bireylerine sunulacağı ofislerin, finansal ve fiziki tasarımı açıdan ki-
şiye özel olması, iş görenlerin kendi başlarına daha verimli ve etkin olacaktır.

evden çalışma olarak adlandırılan “home office” tarzı “telecommuting” (Bovee, 2007) 
yolu düşünüldüğünde ise bu kuşaktaki esneklik anlayışına uygun bir şekil olacaktır. Birey 
bu sayede, daha önce de belirtildiği üzere kişisel gelişimine önem veren ve dünyevi zevkleri 
olmasıyla (ayhün, 2013), mobilite özelliğiyle (micoleta, 2012) ve birden fazla işi aynı anda 
yapabilme özelliğiyle hem kendi işlerini hem de profesyonel anlamdaki görevlerini yerine 
getirebilecektir (arar, 2016). 

1.4. Z kuşağının Yöneticilerden Beklentileri 
Her işveren çalışanlarından performanslarını en üst noktada göstermesini ister. Bunu 

yaparken gerekli kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmalarını bekler. Çalışanlar da  
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aynı şekilde çalıştıkları işletmelerin hedeflerine uğraşmaları doğrultusunda kendi üstlerine 
düşen görevleri yaparken, her şeyin karşılıklı yapıldığı iş dünyasında yöneticilerden bazı 
beklentiler içerisine girer. tarih boyunca bu beklentiler, kişinin bireysel beklentilerine, dö-
nemin özelliklerinin, kısıtlarının ve imkânlarının gereklerine göre ve belirli dönemde daha 
önce tanımlanmış olan kuşak kavramına göre değişiklik göstermiştir (arar, 2016).

z kuşağının etkin ve verimli olarak performanslarını en üst düzeyde görevlerini yeri-
ne getirebilmesi için, diğer kuşaklarda olduğu gibi yöneticilerinden bazı beklentileri vardır. 
Her şeyden önce z kuşağının özelliklerinden dolayı sıradan ve sadece pozisyon icabı baş-
larına gelecek temel yönetsel özellikler olan planlama, organize etme, yöneltme, kontrol 
etme ve işe alma özellikleri bulunan bir “yönetici”den fazlası bulunan; yönetsel otoritesi bu-
lunan ve çalışanları karizmasıyla etkileyebilecek, çeşitli yollarla motive edebilecek, sosyal 
yetenekleri bulunan ve empati kurabilen kişi olan “lider” (Bovee, 2007) daha uygun olacak-
tır (arar ve yüksel, 2015b). yönetici yerine başa gelen lider, z kuşağının takım oyuncusu 
olmayıp bireysel olarak daha başarılı olacağını (akar, 2015) dikkate alarak, onlara gerekli 
yetki ve sorumlulukları vererek yetkilendirdiği, özgürlük alanlarının kısıtlanmadığı bir iş 
ortamı sağlaması beklentiler arasında sayılabilir. ayrıca bu kuşağın bir koçtan çok işi kendi 
başına öğrenerek yapma isteği de (Peterson, 2014) yönetici ya da lider tarafından göz ardı 
edinilmemesi gereken diğer bir konudur.  

mitchell (2008)’e göre z kuşağındaki kişiler bireysel ihtiyaçlarının diğer kuşaklara 
göre daha çok farkında olacaklardır; bu yüzden daha az çalışma saati isteyecek, daha esnek 
saatlerde çalışmayı arzu edecek ve kariyer yapılandırmalarında daha derinlere gidecekler-
dir.

1.5. İşkur danışmanlık Faaliyetleri ve çalışmanın Amacı
Ülkemizde iş arayanların istihdamında en etkin rol oynayan kurum işKur’dur (tür-

kiye iş Kurumu). 2012 nisan ayından itibaren işKur bünyesindeki iş ve meslek Danışman-
ları tarafından tüm bireylere yönelik danışmanlık hizmetleri aktif olarak yürütülmektedir. 
Danışmanlık faaliyetlerinden hem iş arayanlar, hem de işverenler ücretsiz olarak yararlan-
maktadır (imalı vd, 2014). 

işsizliğin azaltılmasında danışmanlık faaliyetleri önemli yer tutar. Özellikle yeni me-
zun bireylere yönelik iş arama, işe yönlendirme ve işe yerleşme gibi danışmanlık hizmetle-
ri, gençlerin istihdamında oldukça önemlidir.

Bu çalışmanın amacı, artık yavaş yavaş iş hayatına atılmakta olan z kuşağını daha ya-
kından tanımak, iş ve meslek danışmanlarına tanıtmak ve işKur’un sunduğu hizmetlerin 
daha etkili ve verimli olması için bazı önerilerde bulunmaktır.
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2. YÖntem
Çalışmaya istanbul’da ikamet eden ve 15-22 yaş arası 500 genç birey katılmıştır. Ça-

lışma grubunu, hem interaktif ortamda hem de Bahçelievler Hizmet merkezi’nden hizmet 
almak için gelen bireyler oluşturmaktadır. tüm yaş gruplarından bireylerin katılımı sağlan-
maya çalışılmıştır. gençlerle yapılacak görüşmeler için anket soruları hazırlanmıştır. so-
ruların geçerlilik ve güvenirliğinin sağlanması ve tüm bireyler tarafından anlaşılması için 
örneklemden hariç 26 birey ile pilot çalışması yapılmış ve 2 uzmandan görüş alınmıştır. 
yapılan pilot çalışma sonucunda sorulardan bazısı veri toplama aracından çıkartılmıştır. 

Çalışmada, veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Katılımcılara, yapılacak 
araştırmanın amacı anlatılarak, kimliklerinin gizli kalacağı garantisi verilmiştir. uygulama 
istanbul Çalışma ve iş Kurumu Bahçelievler Hizmet merkezi’nden hizmet alan bireylere ve 
istanbul ikametli işKur’a kayıtlı gençlere e-posta yoluyla ulaşılarak uygulanmıştır. anket-
lerden elde edilen veriler sPss 16.0 programında analiz edilmiştir. Bulguların bir kısmı bu 
çalışma için kullanılmıştır.

3. BulGulAr
Bu bölümde, çalışmada elde edilen bulgular tablolar halinde gösterilmiştir. 

tablo 1. çalışmaya katılan bireylerin eğitim düzeyleri

eğitim düzeyi f %

ilköğretim 40 8,1

lise 130 25,9

Ön lisans 163 32,5

lisans 167 33,5

toplam 500 100

Çalışmaya katılan gençlerin %33,5’ini lisans, %32,5’ini ise ön lisans mezunları oluş-
turmaktadır. Katılımcıların % 25,9’ü lise, %8,1’i ise ilköğretim mezunudur.

tablo 2. çalışmaya katılan bireylerin cinsiyet dağılımı

f %

Kadın 274 54,8

erkek 226 45,2

toplam 500 100
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tablo 3. çalışmaya katılan bireylerin yaşları

Yaş f %

22 184 36,8

21 98 19,7

20 128 25,5

19 54 10,7

18 ve altı 36 7,3

toplam 500 100

tablo 4. çalışmaya katılan bireylerin yetiştirilme tarzları

f %

Çoğunlukla baskıcı 68 13,5

Çoğunlukla serbest 50 9,9

aile kontrolünde serbest 382 76,6

Çalışmaya katılan bireylerin %54,8’i kadın, %45,2’si ise erkektir. Bireylerin %76,6’sı 
aile kontrolünde serbest yetişirken; %13,5’i çoğunlukla baskıcı; %9,92’u çoğunlukla serbest 
olarak yetiştirilmiştir. Çalışmadaki kuruma kayıtlı bireylerin %80’den fazlasının 20 yaş ve 
üzeri olduğu tespit edilmiştir.

Katılımcılara ilk olarak “Şu an herhangi bir eğitim faaliyeti içinde bulunuyor musu-
nuz?” sorusu sorulmuştur. elde edilen bulgular tablo 3.5’te verilmiştir.

tablo 5. çalışmaya katılan bireylerin eğitim faaliyetine katılma durumları

f %

evet. Öğrenciyim. 172 34,4

açık öğretime devam eden 170 34,0

ismeK/meK/yabancı dil/bilgisayar vb.kursa giden 13 2,5

Hayır. 145 29,1

toplam 500 100

Çalışmaya katılan bireylerin %69,9’u gerek örgün öğrenimine gerekse açıktan okuya-
rak veya kursa giderek eğitim faaliyeti içindedir. %29,1’lik bir kısmı işe herhangi bir eğitim 
faaliyeti içinde bulunmamaktadır.
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Katılımcılara ikinci olarak “Bir üst eğitim seviyesine geçmeyi veya yeni bir eğitim al-
mayı planlıyor musunuz?” sorusu sorulmuştur. elde edilen bulgular tablo 6’da verilmiştir.

tablo 6. çalışmaya katılan bireylerin bir üst eğitime geçme planları
f %

evet 376 75,3

Hayır. 32 6,3

Fikrim yok. 92 18,4

tOPlAm 500 100

Çalışmaya katılan bireylerin %75,3’u bir üst eğitime geçmeyi planlarken, %18,4’ünün 
bu konuda kararsızdır. %6,3’ü ise bir üst eğitim seviyesine geçmeyi planlamamaktadır.

Katılımcılara üçüncü olarak “Meslek seçimi için rehberlik/danışmanlık hizmeti aldı-
nız mı?” sorusu sorulmuştur. elde edilen bulgular tablo 7’de verilmiştir.

tablo 7. meslek seçimi için rehberlik/danışmanlık hizmeti alma durumları
Ff %

evet. Okuldan/dersaneden 92 18,4

işKur’dan 19 3,8

Diğer danışmanlık bürolarından 37 7,4

Hayır. 352 70,4

toplam 500 100

tablo 7 incelendiğinde çalışma grubundaki bireylerden %70,4’ü meslek seçimi için 
herhangi bir rehberlik/danışmanlık hizmeti almamıştır (f=353). %18,4’ü bu hizmeti okul-
dan/dersaneden; %7,4’ü diğer danışmanlık bürolarından alırken; işKur’dan danışmanlık 
hizmeti alan yalnızca 19 kişidir (%3,8).

Katılımcılara dördüncü olarak “Şu an gelir getirici herhangi bir işte (tam zamanlı 
veya yarı zamanlı) çalışıyor musunuz?” sorusu sorulmuş ve elde edilen bulgular tablo 8’de 
verilmiştir.
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tablo 8. Gençlerin şu an işgücünde bulunma durumları
f %

evet. 210 42

Hayır. 290 58

toplam 500 100

tablo 8 incelendiğinde çalışma grubundaki bireylerin %42’si şu an gelir getirici her-
hangi bir işte tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışmakta olup; %58’i çalışmamaktadır.

Katılımcılara beşinci olarak “Meslek seçme veya iş bulmada herhangi bir danışmanlık 
hizmetine ihtiyaç duyuyor musunuz?” sorusu sorulmuş ve elde edilen bulgular tablo 9’da 
verilmiştir.

tablo 9. Gençlerin meslek seçme veya iş bulmada
danışmanlık hizmetine ihtiyaç durumları 

f %

evet. 328 65,6

Hayır. 172 34,4

toplam 500 100

tablo 9 incelendiğinde çalışma grubundaki bireylerin %65,6’sı meslek seçme veya iş 
bulmada Danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymaktayken %34,4’ü ihtiyaç duymamaktadır.

Katılımcılara altıncı olarak “Ailelerinin elde ettiği gelir ile kendi elde etmeyi hedefledi-
ği gelir beklentisi” sorulmuş ve elde edilen bulgular tablo 10’da verilmiştir.

tablo 10. katılımcıların ailelerinin elde ettiği gelir ve gelir beklentileri
Ailenin elde ettiği gelir seviyesi Bireyin gelir beklentisi

Ff % Ff %

0-1404 105 21,1 0-1404   36   7,2

1405-2400 208 41,6 1405-2400 202 40,5

2401-3500 122 24,3 2401-3500 136 27,2

3500-5000   43   8,6 3500-5000   85 16,9

5001 ve üzeri   22   4,4 5001 ve üzeri   41   8,2

toplam 500 100 500 100
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Çalışmaya katılan bireylerin ailelerinin gelirinin %41,6’sının 1405-2400 türk lirası 
arasında olduğu tespit edilmiştir. aile geliri 2400 ve altı toplamın %62,7’sini oluştururken; 
gençlerin toplamda %47,7’sinin 2401 ve üzeri maaş beklendiği tespit edilmiştir. aralıklar 
2017 Kasım ayı baz alınarak, asgari ücret (1404 türk lirası) ile yeni atanmış bekar memur 
maaşı (2400 türk lirası) baz alınarak seçilmiştir.

Katılımcılara altıncı olarak “Çalışmayı istediğiniz pozisyon nedir?” sorusu sorulmuş 
ve elde edilen bulgular tablo 11’da verilmiştir.

tablo 11. Gençlerin çalışmak istedikleri pozisyonlar

f %

Kurumsal bir firmada işçi/çalışan 175 34,8

teknisyen/tekniker 57 11,4

Kamu memuru 107 21,5

şef/yönetici 45 8,9

müdür 18 3,6

genel müdür/Bölge müdürü/ceO 30 6,1

Kendi işi /işveren 68 13,7

toplam 500 100

Çalışmaya katılan gençlerin %34,8’i kurumsal bir firmada çalışmak isterken % 21,5’i 
kamuda memur olmak, %13,7’si ise kendi işini kurmak istemektedir. 

Katılımcılara yedinci olarak “Gelecek ile ilgili kaygınız var mı?” sorusu sorulmuş ve 
elde edilen bulgular tablo 12’de verilmiştir.

tablo 12. katılımcıların gelecekle ilgili kaygılarının olma durumu

f %

evet 384 76,8

Hayır 116 23,2

toplam 500 100

Çalışmaya katılan gençlerin %76,8’i gelecek ile ilgili kaygı duyarken; %23,2’si ise kaygı 
duymadıklarını belirtmiştir. 

Katılımcılara son olarak “Hayalinizdeki işte çalışacağınızı düşünüyor musunuz?” so-
rusu sorulmuş ve elde edilen bulgular tablo 13’de verilmiştir.
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tablo 13. katılımcıların hayallerindeki işlerde çalışma beklentileri

f %

evet 299 59,9

Hayır 201 40,1

toplam 500 100

tablo 13’de görüldüğü gibi işKur’a kayıtlı genlerin %59,9’u hayalindeki işte çalışaca-
ğını beklemekte iken %40,1’inin böyle bir beklentisi yoktur.

SOnuç Ve Önerİler
Katılımcıların çoğunluğu gerek örgün öğrenimine, gerekse açıktan okuyarak veya 

kursa giderek eğitim faaliyeti içindedir. yine çoğunluğu bir üst seviyesine geçmeyi planla-
maktadır. meslek seçimi için rehberlik/danışmanlık hizmeti almamışlardır. meslek seçme 
ve işe yerleşmede de yarıdan fazlası danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duymak-
tadır. Katılımcıların yarısına yakını şu an iş hayatına bir şekilde atılmış olup gelir getirici 
bir işte tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışmaktadır. yüzdelik oranlar incelendiğin-
de katılımcıların hem eğitimine devam ederken hem de iş hayatı içinde olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Katılımcıların ailelerinin gelirleri ile bireysel gelir beklentileri arasında fark 
bulunmuştur. Bu bulgu taşlıyan vd.(2014)’nin y kuşağı üzerine yaptığı araştırmasındakiyle 
benzerlik göstermektedir. taşlıyan vd.(2014) de çalıştığı kuşağın bir önceki kuşağın geli-
rinden daha yüksek bir beklentide olduğunu tespit etmiştir. sonuç itibariyle katılımcı z 
kuşağı, y kuşağından göreceli olarak daha yüksek bir ücret beklentisi içindedir.

Katılımcılar kurumsal bir firmada çalışmak isterken, kamuda memur ve kendi işini 
kuran girişimciler olmak istemektedir. z kuşağının bilgiye en kısa sürede ulaşıldığı zaman-
da özellikle teknoloji ve onlie girişimciliğe yöneleceği düşünülmektedir. z kuşağı gelecek 
ile ilgili hayallerindeki işte çalışacaklarını düşünmelerine rağmen, gelecekten endişe duy-
makta ve kaygı gütmektedir. 

yapılan diğer çalışmalar ile araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında z kuşağına 
yönelik hem işKur’un ve iş ve meslek Danışmanlığı hizmetlerinin daha verimli hale geti-
rilmesi ve geliştirilmesi hem de işverenlere öngörü oluşturmak amacıyla aşağıdaki öneriler 
geliştirilmiştir.

 teknolojinin hayatlarında vazgeçilmez bir parça olduğu bu kuşak için çalışma 
ortamının modern ve teknolojik olarak tasarlanmış olması ve ofiste en donanımlı 
bilgisayarlar ve ofis araç-gereçleri bulunması verimliliğin arttırılacağını düşünül-
mektedir.
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 z kuşağının özgürlükçü yapısından, kurallara uymaktansa bilgi paylaşımının ol-
duğu yerde çalışmak istemelerinden dolayı işletmelerde esneklik sağlanmalıdır.

 z kuşağına teknolojiyi çağrıştıran inovasyona önem verilmeli ve bu kuşağın ih-
tiyaçları göz ardı edilmemelidir. adil ve eşitlikçi bir ortamın olduğu yönetimde 
bu kuşaktaki iş görenlerin motivasyon seviyesinin yükselmesi ile birlikte perfor-
manslarında gözle görülür bir artış olacaktır.

 Özgürlüğü ve bireyselliği ön plana çıkan bu kuşak için standart çalışma saatleri de 
yerini esnek çalışma saatlerine vermelidir.

 mobilite bu kuşak için oldukça önemlidir. 
 monotonluktan uzak, yaratıcılık ve teknolojinin entegre edildiği görevler verile-

bilir.
 takım ruhundan daha çok bireysel çalışmayı tercih ettikleri için bireysel ofisler, 

onların ihtiyaçlarına göre tasarlanabilir. 
 teknolojik araçlar (smartphone, ipad vb.) kendilerine tahsis edildiği takdirde bu 

kuşaktan iş dünyasında daha verimli sonuçlar alınabilir. 
 iş ve meslek Danışmanlığı faaliyetleri yıllık, aylık, haftalık ve günlük planlar dahi-

linde yürütülerek z kuşağına yönelik mesleki rehberlik çalışmaları planlanabilir.
 yakın geleceğin mesleki ihtiyaçları belirlenerek kurum tarafından z kuşağına yö-

nelik yeni meslekler tanımlanabilir.
 iş ve meslek Danışmanlarına z kuşağına yönelik danışmanlık faaliyetleri hakkın-

da hizmet içi eğitimler verilerek danışmanlık hizmet ve kalitesi arttırılabilir.
 genç bireylere yönelik iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama, iş görüşmeleri 

sırasında yapılacaklar hakkında seminerler verilebilir. grup görüşmeleri düzenle-
nebilir.

 işverenlere z kuşağı hakkında bilgilendirmeler yapılabilir.
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x, Y, Z kuşAklArInIn İşe İlİşkİn tutumlArInIn
deĞerlendİrİlmeSİ, İş deĞİştİrme SIklIĞI Ve İStİHdAmIn

kOrunmASInA YÖnelİk mOdel ÖnerİSİ

mehmet kAYA*  - tuncay AlP - mehmet çAYİr - muhammed Bulut
ÖZet
işgücü piyasasının en önemli sorunlarından biride; işçi için, sık iş değiştirme ve işveren için, işçi çıkarma 

eğilimidir. 
Özellikle 2000’li yıllardan itibaren genç profilinin değişmesi ile beraber işgücü piyasasındaki beklentiler 

ve çalışan profilide doğal bir değişim sürecine girmiştir.
Bu değişim sürecini gözlemlemek ve değerlendirmek için malatya ilinde işveren, çalışan ve iş arayanlarla 

yüz yüze mülakat yolu ile bir anket çalışması yapılmıştır.
araştırma, çalışanların işe karşı tutumu, iş değiştirme sıklıkları ve nedenleri ile aynı iş yerinde çalışma 

sürelerini; işverenlerin işçi değiştirme sıklıkları ve nedenlerini ölçmek, sonuçlar üzerinden çözüm önerileri 
sunmak amacı ile malatya ilinde faaliyet gösteren, çalışan sayıları ve hizmet kolları birbirinden farklı 200 işve-
ren ve yine malatya ilinde iş arayan ve çalışan 2000 kişilik örneklem üzerinde uygulanmıştır. 

araştırma sonuçlarına göre işe karşı tutum ve iş değiştirme sıklığı konularında kuşaklararası farklılık-
ların çok fazla olduğu gözlemlenmiştir. X kuşağı, mevcudu koruma güdüsü ile iş değiştirmekten kaçınırken y 
kuşağında aynı işyerinde çalışma eğiliminin giderek düştüğü gözlemlenmektedir. Bu durum işsizlikle mücade-
leyi güçleştirmekte ve işsizlik oranını yükseltmekle beraber nitelikli personel yetişmesine de mani olmaktadır.

araştırma sonuçlarına göre özellikle y kuşağında ücret ve statü artışı ile birlikte ayrıca çalışma saatleri-
nin özel hayatlarına mani olmaması beklentisi yüksek durumdadır. 

araştırmada sık iş değiştirenlerde ortaya çıkan sonuçlardan biri de işyerine karşı aidiyet duygusunun 
oluşmaması. işyeri ile çalışan arasında örgütsel bir bağın oluşmaması hem çalışan hem de işveren için verimli 
ve kalıcı olmayan bir çalışma hayatına sebep olmaktadır.  

2016 yılı işKur istatistik verilerine göre kuruma yapılan 3 316 884 iş arama başvurusunun 1 613 039’u, 
oransal anlamda toplam başvurunun %48,63’ü “Daha iyi şartlarda iş arayan” danışanlardan oluşmaktadır. 

Bu orana “Çalışırken işsiz Kalanlar” ilave edildiğinde çok yüksek bir oran ile karşılaşılmaktadır. Bu se-
beple mevcut istihdamın korunması, bilinçsiz ve sık iş değiştirmenin önüne geçilmesi işsizlikle mücadelede 
büyük önem arz etmektedir.

araştırma sonucunda bilinçsiz ve sık iş değiştirmenin önüne geçmek, işgücü piyasasında mevcut istih-
damı korumak, ilave istihdam sağlamak, işgücü piyasasının nitelikli personel ihtiyacını karşılamak, kayıt dışı 
istihdamı engellemek, özel sektörde, iş verimini arttırmak, mevcut aktif işgücü hizmetlerinin daha etkili ve 
işlevsel olmasını sağlamak ve sektörel planlamaya dönük politika geliştirirken daha güvenilir sonuçlar alınması 
gayesi ile çalışanların aynı işyerinde çalışmaları halinde çalışana ve işverene uygulanacak artan oranlı bir teşvik 
modeli önerilmiştir. Çalışmada teşvik modelinin gerekçeleri, uygulama biçimleri, uygulama alanları ve sonuçla-
rı üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

anahtar Kelimeler: iş Değiştirme sıklığı, işgücü Piyasası, işveren, iş arayan, Çalışma süresi

eVAluAtIOn OF x, Y, Z GenerAtIOnS’ AttItude tOWArdS tHe JOB, JOB CHAnGInG 
FreQuenCY And mOdel SuGGeStInG FOr PreVentInG emPlOYment

ABStrACt

One of the most important problems of labor market is tendency to frequent job change for the worker 
and is tendency to remove workers for the employer.

*)  iş ve meslek Danışmanı, türkiye iş Kurumu, malatya Çalışma ve iş Kurumu
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especially with the change of the young profile since 2000s, the expectations of the labor market and 
the employee profile have also entered a natural process of change. a survey was conducted with employers, 
employees and job seekers in the province of malatya through a face to face interview in order to do serve and 
evaluate this process of change.

The research was conducted on a sample of 200 employers which have different working areas and diffe-
rent number of employees and on a sample of 2000 employees who are workers or looking for job, with the aim 
of measuring the attitudes of employees to words work, the frequency and causes of job change and working 
time of the employees in the some workplace, measuring the frequency and causes of employer change of wor-
kers, presenting the solution proposal through results.

according to research results, it is observed that there are many intergenerational differences in terms of 
attitudes toward work and frequency of job change.

While the x-belt does not change jobs with the motivation of protection of position, it is observed in 
the y-belt that the tendency to work in the some workplace gradually decreases. This situation makes struggle 
with unemployment difficult and raises the unemployment rate and prevents the training of qualified personel. 
according to the results of the research , especially in the y-belt the wage and status increase along with the inc-
rease in the expectation that working hours do not interfere with private life is high. One of the consequences 
of the frequent job changers in the research is that the sense of belonging to the workplace does not occur. lock 
of an organizational link between workplace and employee causes an in efficient and non. Permanent working 
life for both employee and employer.

according to the statistical data of isKur of the year 2016, 1613039 application for the job, in other 
words 48,69% of applications, are jobseekers on better term. When the number of unemployed people while 
working is added to this rate, a very high rate is encountered. Therefore, protection of existing employment 
and prevention of unconscious and frequent job change have great importance on overcoming unemployment.

as a result of research an incremental incentive model is suggested to employees and employers in case 
they continue to work at the same work place to prevent unconscious and frequent job change, to save the rate 
of current employment in the labor market, to provide additional employment, to meet the need of qualified 
personal of labor market, to prevent unregistered employment, to increase efficiency of business in the reliable 
result while developing a policy for sectorial planning.

some evaluations are made on the requirements of the incentive model of study, the forms of applicati-
on, the field and results of the applications.     

Keywords: Job change Frequency, labor market, employer , looking for job, Working time,

Gİrİş
yaşanan teknolojik gelişmeler ve küreselleşme algısı her alanda olduğu gibi işgücü 

piyasasını da etkisi altına almış ve iş hayatına yönelik beklentiler, algılar ve öncelikler de 
doğal olarak değişim sürecine girmiştir. 

X kuşağı olarak tanımlanan 1980 öncesi doğumlu olan ve türkiye nüfusunun yaklaşık 
%42’sinin oluşturan nüfusta, işe karşı sadakat ve sorumluluk duygusu baskın olup “bir iş 
bul ve o işte kal” düşüncesi hakim iken 2017 yılı itibari ile 18-37 yaş aralığında, nüfusun 
yaklaşık %35’ini ve mevcut işgücü piyasasının omurgasını oluşturan y kuşağında ise öğren-
meye açık olmalarına rağmen işe karşı sadakat duygusunun düşüklüğü hakim durumdadır. 
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2000 ve sonrası doğumlu olan z kuşağı ise her türlü eyleminden sıkılan ve çabuk vazgeçen,  
ilgileri süreklilik arz etmeyen kuşak olarak ülke nüfusunun %23’ünü oluşturmaktadır.

X kuşağı, mevcudu koruma güdüsü ile iş değiştirmekten kaçınırken y kuşağında aynı 
işyerinde çalışma eğiliminin giderek düştüğü gözlemlenmektedir. Bu durum işsizlikle mü-
cadeleyi güçleştirmekte ve işsizlik oranını yükseltmekle beraber nitelikli personel yetişme-
sine de mani olmaktadır.

yakın zamanda çalışanların büyük bir kısmını oluşturacak olan y ve z kuşaklarının 
işe karşı tutumları ile alakalı yaptığımız araştırmada en bariz ortak özellikleri “sık iş de-
ğiştirme” eğilimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple işverenlerin, sık iş değiştirme eği-
limini kontrol altına alacak ve işgörenlerin beklenti ve önceliklerini karşılayacak bir eylem 
planı hazırlamaları gerekmektedir.

Çünkü bir işyerinin başarılı olabilmesi ve rekabet üstünlüğünü sağlayabilmesi için 
elindeki en değerli işletme varlığının o işyerinde çalışanlar olduğu kabul edilmektedir. 

ayrıca çalışanların, üyesi olmaktan mutluluk duyacağı bir işyerinde çalışmaları, on-
ların tatmin duygusunu arttırır. işyerine aidiyet, özelliği itibariyle hem işyerine hem de 
çalışana yararlı sonuçlar doğuracak bir ilişki türüdür. Bu nedenle işverenler, işyerine ai-
diyet konusu üzerinde dikkatlice durmalı ve çalışanların işyerine bağlılıklarını arttıracak 
yöntemleri işyerlerinde bir politika olarak uygulamaya koymalıdırlar.

Çalışanların aynı işyerinde çalışma isteklerini arttırmak ve mevcut istihdamı koru-
mak amacı ile yaptığımız çalışmada öncelikle kuşak kavramı ve sınıflandırması ile örgüte 
bağlılık kavramları literatür çerçevesinde irdelenecek olup sık iş değiştirmenin işgücü pi-
yasasındaki olumsuz etkilerine değinilecektir.

2000 çalışan/iş arayan ve 200 işveren üzerinde bir araştırma yapılmış olup araştırma 
doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlara göre özellikle iş değiştirme sıklığının yoğun olduğu 
hedef gruplara ve mevcut istihdamı korumaya yönelik bir teşvik modeli geliştirilmiş ve 
önerilmiştir.

Ülkemizdeki işsizlik oranının düşürülmesinde yeni istihdamın etkili olabilmesi için 
öncelikle mevcut istihdamın korunması gerektiği gerçeği ile devlet teşviklerinin de bu 
yönde düzenlenmesi ve aynı işyerinde çalışmayı teşvik edici desteklerin sunulması fayda 
sağlayacaktır. isKaP (istihdamı Koruma ve arttırma Projesi) adını verdiğimiz model aynı 
işyerinde çalışma süresini arttırırken yeni istihdamında önünü açarak işsizliği azaltacaktır.

1. Genel BİlGİler
1.1. kuşak kavramı
aynı dönem içerisinde yaşayan, benzer özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu grup-

lara ya da belli bir sosyal gruba mensup olanlar için yapılan tanımlamalara kuşak (jeneras-
yon) denilmektedir.
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Kuşaklar arasında karakter, sosyal ve çalışma yaşantıları bakımından farklılıklar bu-
lunmaktadır. Farklı kuşakların bir arada bulunmasından kaynaklanan sorunların önemli 
bir kısmı kuşaklararası algı, iletişim, yöntem ve uygulama farklılıklarından kaynaklanmak-
tadır. Keza yapılan araştırmaların bahse konu olan farklılıkları tanımlama ve ortaya çıkabi-
lecek sorunlara çözüm önerileri getirmeleri önem arz etmektedir.

Değişen zaman içerisinde sanayi toplumu yerini bilgi toplumuna bırakırken işgücü 
piyasası içerisinde de değişmeler yaşanmaktadır. Özellikle çok sayıda genç kuşağın işgücü-
ne katılması, işgücü piyasası içerisinde hakim yönetim anlayışı X kuşağında iken, çalışan-
ların y kuşağından oluşması iki kuşak arasında çatışmalara neden olmaktadır.

1.2 kuşak türleri
günümüz işgücü piyasası beş kuşağın bireylerinden oluşmaktadır: sessiz Kuşak 

(1925-1945 arasında doğanlar), Bebek Patlaması (Boomers; 1946-1964 doğumlular), X Ku-
şağı (gen X; 1965-1980), y kuşağı ( gen me, gen y, milenyum, ngen ve igen; 1980-2000) 
ve z Kuşağı (2000 ve sonrası). yapılan araştırmalar kişisel özellikler, davranışlar ve tutum-
lar açısından birçok kuşaksal farklılıklar bulunduğunu göstermiştir. 

1.2.1 Sessiz kuşak (1925 -1945) 
Bu kuşağa savaş kuşağı da denilmektedir. 1925- 1945 yılları arasında doğmuş olan 

kişilerin oluşturduğu kuşaktır. Bu kuşakta doğan insanlar ıı. Dünya savaşı çıktığı yıllarda 
savaşa katılamayacak kadar yaşı küçük olan insanlardan oluşmaktadır. Bu kuşağın kültürel 
öğeleri içinde geniş aileler, yerel sosyal gruplar ve yoğun komşuluk ilişkileri yer almaktadır. 
toplumun temel değerleri ise otoriteye saygı, sadakat, çok çalışma ve toplumsal değerlere 
adanmışlıktır. yaşam felsefeleri yaşamak için çalışmaktır (gilbaugh,2010:4). Bugün bu ku-
şağa ait kişilerin yüzde 95’i emekli olmuştur ve çok kısa zamanda gerek endüstri gerekse 
diğer alanlarda çalışanları kalmayacaktır.

1.2.2 Baby Boomers kuşağı (1946 -1964) 
ıı. Dünya savaşı’ndan 1964 yılına kadar doğanları kapsayan bir kuşaktır. Bu dönem-

de doğanlar, sayıca fazla olmaları nedeniyle toplumu yeniden şekillendiren kuşak olarak 
tanımlanabilirler (levickaite,2010:171). Bu kuşağın ana düşüncelerinden bazıları ise; ka-
dın-erkek eşitliği, ırk ayrımına karşı mücadele ve çevreye duyarlı olmaktır (strauss; Howe, 
1991:299).

1.2.3 x kuşağı (1965 – 1979) 
X kuşağı; 1965 yılından 1980 yılına kadar olana doğumları ve demografik olarak ben-

zer özellikler gösteren insanların yer aldığı kuşak olarak adlandırılmaktadır. X kuşağında 
yer alan kişiler kendilerini saygın bir statüye sahip olma, para ve yüksek oranda sosyal-
leşme ile birlikte varoluşlarını açıklamaya çalışmaktadır. Bu kuşağın üyeleri geleneksel iş 
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odaklı çalışma biçimlerinden çok sınırların daha az belirgin olduğu çalışma ortamlarında 
çalışmak isterler. Bu kuşak üyelerinin çalışma stilleri incelendiği zaman kendi özgürlükle-
rini kullanarak açık bir şekilde belirlenmiş beklentilere ulaşmak çabası içerisinde oldukları 
görülmektedir. Bu kuşağın bireyleri tek başlarına çok iyi çalışırlar, sabırsızdırlar ve iş odak-
lıdırlar. iş ve özel yaşam dengesine saygı gösterirler ve diğerlerinden de saygı göstermeleri-
ni beklerler. (coupland, 1989: 83). 

X kuşağında yer alan bireyler, teknolojik gelişmelerin yoğun yaşandığı devirlere denk 
geldiklerinden zorunlu olarak teknolojiyi kullanmaya başlamışlardır. X kuşağında yer alan 
bireyler toplumsal sorunlara duyarlı ve iş motivasyonu yüksek kişilerdir. Bu kişiler gerek 
iş motivasyonunun yüksek olması gerekse otoriteye olan bağlılıkları ile bağlı bulundukları 
işletmelerde uzun süre çalışan bireyler olarak adlandırılırlar. (mengi,2009).  

1.2.4  Y kuşağı (1980 – 2000) 
y jenerasyonu ya da 1980 kuşağı olarak adlandırılan y kuşağı, ilk küresel nesil olarak 

tanımlanmaktadır. y kuşağı bireyleri, küreselleşme etkilerinin ve ekonomik gelişmelerin 
yaşandığı aynı zamanda internet çağının önem arz ettiği zaman sürecinde, işgücüne dâhil 
olan en genç kuşağı oluşturmaktadır. işgücü piyasası içerisinde yer alan y kuşağı bireyler-
nde diğer kuşaklara kıyasla işten ayrılma oranları ve sık iş değiştirme eğilimi daha fazladır. 
Bu kuşağın bireyleri X kuşağı gibi kariyerlerinde esneklik aramakta ve sorumluluğu üzer-
lerine alarak çoklu kariyer hedeflerine yönelebilmektedir. 

1.2.5 Z kuşağı (2000 ve Sonrası doğanlar) 
2000-2020 yılları arasında dünyaya geldiğine veya geleceğine inanılan z kuşağı bi-

reyleri, aynı zamanda “Kristal nesil” olarak adlandırılmaktadır. Oldukça hırslı olan ve ma-
teryalist düşüncelerle hareket eden z kuşağı, önceki kuşaklara kıyasla bilgiyi daha çabuk 
yorumlayabilmektedir. Çünkü diğer kuşaklara göre hızı daha çok seven ve daha hızlı ya-
şayan z kuşağı, internetsiz bir dünya düşünememektedir. Çoklu görevin kelime anlamını 
kavrayabilmek için yaşları oldukça küçük olan bu bireyler günlük işlerinde ise çoklu görev-
leri kolayca yerine getirebilmektedirler. Birden fazla konu ile ilgilenebilmeleri nedeniyle z 
kuşağı üyelerinin el, göz ve kulak motor becerilerinin oldukça gelişmiş olduğu söylenebilir. 
Bu durumun iş yaşamına yansımaları yakın zamanda gözlemlenebilecektir.

internet kuşağı veya i-kuşak olarak da adlandırılan z kuşağı işbirliğine yatkın, yara-
tıcı, amaç odaklı, daha az sadık, esnekliğe önem veren ve uluslararası fırsatları kovalamak 
isteyen bireylerden oluşmaktadır. Dijital dünyaya doğan ilk kuşak olan z kuşağının üyeleri, 
bebek patlaması kuşağının iş dünyasını yavaş yavaş terk etmesi ile birlikte yakın gelecekte 
işgücüne dâhil olan bireylerden oluşmaktadır.
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1.3 Örgütsel Bağlılık
Örgütsel bağlılık, işgücü piyasası içerisinde yer alan iş görenlerin işe yönelik tutum 

ve davranışları ile ilgili bir olgu olmakla birlikte çalışanların işe olan sadakati, iş ile özdeş-
leşmesi ve işe olan uyumluğudur. aynı zamanda, çalışan personellerin işverene ve iş yerine 
olan psikolojik bağlılıklarını da ifade etmektedir. iş gören bireyleri hali hazırda çalışmış 
oldukları iş yerlerinde iş sonuçları, iş tatmini, isteklendirme ve performans düzeyleri açı-
sından incelendiğinde, beklentilerin üzerinde bir beklentiye ulaşılması durumunda bağlı-
lıktan söz edilebilir. (Demirel, 2009:116).

Örgütsel bağlılık kavramını işgücü piyasası açısından şu şekilde ifade edebiliriz. Ça-
lışma hayatı içerisinde yer alan bireylerin bulundukları iş yerine karşı hissettiği aidiyet, 
özdeşleşme ve bütünleşme derecesini ifade etmektedir. (gürkan, 2006: 5). Bu açıdan ba-
kıldığında örgütsel bağlılığın üç önemli unsuru bulunmaktadır. Buna göre, çalışan bireyin 
işletme amaçlarını kabulü ve bu amaçlara güçlü bir biçimde inanması, bunun için çaba 
gösterme isteği içinde olması ve bulundukları işletmede kalmaya devam etme konusunda 
kesin bir arzu duyması örgütsel bağlılığın göstergesidir. (Balay, 2000: 18). 

günümüz iş dünyasının artan rekabet koşulları içerisinde sürekli bir değişim göster-
mesi, entellektüel sermayenin zaman içerisinde daha önemli bir hale gelmesini sağlamak-
tadır. Dolayısıyla işgücü piyasası içerisinde yer alan örgütlerin en ayırt edici özelliği olan 
örgütte devamlılık önem taşır hale gelmiştir. rekabet koşulları altında örgütlere önemli 
değer katan ve rekabet gücünü arttıran, bilgi sermayesi ile donanmış iş görenlerin örgüt-
ten ayrılmalarının önüne geçmek için iş gören bireyler ile örgüt arasında örgütsel bağlılık 
oluşturulmalı ve geliştirilmelidir. (Kolay, 2012: 20). 

işgücü piyasası açısından örgütsel bağlılık kavramı, işletme-çalışan ilişkisi açısından 
sürekli iletişimi ve etkileşimi ifade eden önemli noktalardan birisidir. Özellikle çalışma 
hayatında karşılaşılan sorunlardan en önemlisi bireylerin hali hazırda çalışmakta olduğu 
işletmeye karşı duyduğu memnuniyetsizliktir. Bireylerin yaşamış olduğu memnuniyetsiz-
lik, işletmelerin devamlılığı açısından ortadan kaldırılması gereken hayati bir fonksiyon 
niteliğindedir. iş görenlerin yapmış oldukları işlerinden memnuniyet duymaları işletmeler 
açısından mal ve hizmet üretmek kadar önem arz etmektedir. Çünkü örgüt içinde sağlanan 
örgütsel bağlılık bireylerin örgüt performansını olumlu yönde etkilemesi ve dolayısıyla iş-
letmelerin mal ve hizmet üretimine katkı sağlamasının devamlılığı ülke ekonomileri açı-
sından hayati öneme sahiptir. (Küçük, 2012: 43).

işgücü piyasasında iş görenlerin sürekli bir iş değiştirme eğiliminde olması “örgütsel 
bağlılık” kavramını ortadan kaldırıcı bir etkiye sahiptir. Bu durum gerek kendileri, gerekse 
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işletmeler açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. sık iş değiştirme eğiliminde bulu-
nan bireyler; çok kısa sürelerle çalışmış olduğu işletmelerde örgüt kültürünü benimseye-
meme, işletmeye uyum sağlayamama, mesleki tatminsizlik ve asgari geçimini yerine geti-
rememe gibi olumsuz durumlarla karşılaşabilecektir.

1.4 Sık İş değiştirmenin kuşaklara Göre Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi
tablo 1’de X, y ve z kuşağı bireylerinin iş ile ilgili özellikleri ve düşüncelerine yer 

verilmiştir. tabloda X,y ve z kuşağı performans, güç, bağlılık gibi iş unsurları açısından 
karşılaştırılmaktadır.

tablo1: x, Y ve Z kuşağının İş ile İlgili Özellikleri ve düşünceleri

İş Özelliği x kuşağı Y kuşağı Z kuşağı

iş etiği Dengeli Hevesli Daha gerçekçi

iş Hakkındaki 
görüş

iş, bir meydan
okumadır.

iş, farklılık yaratmak
için yapılır.

iş, heves ve enerji
ile yapılır.

Kişisel
Özellikler

Pratik, esnek,
bireyselci, girişimci,

yaşam kalitesi ile ilgili

siyasal bilince sahip,
yüksek beklentili, takım

kurucu, farklılıklara karşı
anlayışlı, kendine güvenen,

meydan okumalara açık

teknoloji meraklısı,
erken olgunlaşan,

şımartılmış,
güçlendirilmiş,

risk karşıtı, korunan

iş ile ilgili 
Özellikler

– işyeri politikalarını
    sevmeme
– işgörene çok bağlı
    olmama 
– Birden çok görevi
    aynı anda yapabilme
– eşit oranda sorumluluğa
    sahip olunan iş ortamını
    sevme
– Proje yapmayı sevme
– iş unvanlarından çok
    iş sorumluluklarına
    önem verme
– Performansı çıktıya göre
    değerlendirme
– güç yapılarını sevmeme
– Otoriteye karşı esnek olma
– serbest kıyafetin rahat
    olduğunu düşünme

– nedenleri bilmek isteme 
– Herkesin önünde
    övülmek isteme 
– eğlenceli bir işyerinden
    hoşlanma 
– Paranın güdüleyici
    olmadığını düşünme 
– anlık sorumluluk isteme 
– zaman sınırlı küçük
    hedefler isteme 
– iş-yaşam dengesinin
    önemli olduğunu
    düşünme 
– Bir işletme ile uzun
    ömürlü bir ilişki
    istememe 
– yeteneklerine güvenme

– yaratıcı ve işbirlikçi
    olma 
– Oldukça zor çevresel,
    sosyal ve ekonomik
    sorunları çözmek
    zorunda kalma 
– Kendi kendini
    yönlendirebilme 
– Bilgiyi çok hızlı
    işleyebilme 
– Daha zeki olma
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2. mAlAtYA İlİnde İş deĞİştİrme SIklIĞI üZerİne Bİr ArAştIrmA
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
araştırmanın temel amacı iş arayan ve çalışanların iş değiştirme sıklığını ve işe karşı 

tutumlarını belirlemek, sonuçlar üzerinden mevcut sorunları tespit etmek ve çözüm öne-
rileri sunmak. araştırma sonunda önerilen model ile istihdamın korunması, kayıt dışı is-
tihdamın engellenmesi, çalışanların aynı işyerinde çalışma isteğinin arttırılması hedeflen-
miştir.

2.2. Araştırmanın kapsamı ve Sınırları
araştırma; malatya ilinde, çalışan sayısı ve hizmet kolları farklı işyerleri, bu işyerle-

rinde çalışan işçiler ayrıca kurumumuza müracaat ederek aktif iş arayanlar ile yapılmıştır.
2.3. Araştırmanın Varsayımları
araştırmaya katılan işveren, iş arayan ve çalışanların anket sorularını doğru algıla-

dıkları ve doğru cevap verdikleri varsayılmıştır.
2.4. Araştırmanın Yöntemi
araştırma için veriler yüz yüze anket yöntemiyle toplanmıştır. cevaplama oranının 

yüksek olması ve daha fazla soru sorabilme avantajı nedeniyle yüz yüze görüşme tekniği 
tercih edilmiştir. araştırma malatya ilinde türkiye iş Kurumuna kayıtlı işyerleri, bu işyer-
lerinde çalışanlar ve iş arayanlar ile gerçekleştirilmiştir.

araştırma, işçi (iş arayan ve çalışan) ve işveren için ayrı formlar ve sorular üzerinden 
yapılmıştır. Her iki grubun sonuçları değerlendirilerek çözüm önerileri getirilmiştir.

araştırmaya 2000 çalışan ve iş arayan ile 200 işveren katılmıştır.
2.5 Araştırma Verileri ve değerlendirilmesi
2.5.1 İşçi ve İş Arayanların demografik Özellikleri 

Grafik 1: Araştırma yapılan grubun cinsiyet dağılımı
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Grafik 2: Araştırma yapılan grubun yaş aralığı

araştırma yapılan çalışan ve iş arayanların %90.15’inin y kuşağında olduğu görül-
mektedir. z kuşağı ise %9.85’tir. mevcut işgücü piyasasında, çalışanların ve iş arayanların 
büyük çoğunluğunun y kuşağında olduğu anlaşılmaktadır.

Grafik 3: Araştırma grubunun iş arama profili

2000 kişilik araştırma grubunun 365’i (%18.25) işsiz, 1445’i (%72.25) çalışan ve 190’ı 
(%9.5) daha iyi şartlarda iş arayan kişilerden oluşmaktadır. araştırma konusu ve önerilen 
model daha çok mevcut çalışanlara yönelik olacağından araştırmaya katılan kişilerin ço-
ğunluğunun  mevcut çalışanlardan oluşmasına dikkat edilmiştir. işKur’a kayıtlı iş arayan-
ların %46’sı daha iyi şartlarda iş arayan kayıtlı kişilerden oluşmaktadır. araştırmaya katılan 
çalışanlar çalışan olduğunu belirtirken iş arama durumunu belirtmemişlerdir.
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Grafik 4: Araştırma yapılan grubun eğitim durumuna göre dağılımı

 

araştırma yapılan grubun %25.85’i ilköğretim, %38.75’i ortaöğretim, %21.25’i önli-
sans, %13.0’ü lisans ve %1.15’i yüksek lisans mezunudur.

y kuşağında ortaöğretim ve üzeri eğitim durumu çoğunlukta iken X kuşağında ilko-
kul ve ortaokul mezunları yoğunluktadır. 

2.5.2. İş Arayan ve çalışanların İş değiştirme Sıklığı 

Grafik 5: Araştırma yapılan grubun çalıştıkları iş yerlerinde çalışma sıklığı

araştırmaya katılan kişilerin mevcut ve daha önce çalıştıkları işyerlerinin toplamı 
3109’dur. aynı iş yerinde çalışma sıklıkları şu şekildedir; 0-1 yıl süre ile çalışanlar %42.36, 
1-3 yıl süre ile çalışanlar %41.30, 3-5 yıl süre ile çalışanlar %10.97, 5-10 yıl süre ile çalışanlar 
%5.3675, 10 yıldan fazla çalışanlar %0,0025.

araştırma sonuçlarına göre çalışan ve iş arayanların %83.66’sı aynı iş yerinde en fazla 
3 yıl çalışıldığını ve sık iş değiştirildiği görülüyor.

Kuşaklara göre dağılıma bakıldığında X kuşağı ortalama 6 yılda bir iş değiştirirken, y 
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kuşağında bu süre 2 yılda bir olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç y kuşağının karakteristik 
özellikleri ile uyumlu ve beklenen bir sonuçtur.

Grafik 6: Araştırma yapılan grubun “Sık iş değiştirdiğinizi düşünüyor musunuz”
sorusuna verdiği cevap

iş arayanların %90’ı sık iş değiştirdiğini düşünüyor, %20’si ise buna katılmıyor ve sık iş 
değiştirdiğini düşünmüyor. Bu sonuç iş değiştirme sıklığı oranı ile uyumlu görülmektedir.

2.5.3. Aynı meslekte çalışma Sıklığı

Grafik 7: Araştırma yapılan grubunun “Herhangi bir mesleğiniz var mı?”
sorusuna verdiği cevap dağılımı.

araştırma yapılan 2000 kişilik çalışan ve iş arayan grubunun %74’ü meslek sahibi ol-
duklarını belirtirken %24’ü herhangi bir meslek sahibi olmadıklarını bildirmişlerdir. mes-
lek sahibi olmadığını beyan edenlerin iş değiştirme sıklığı 0-1 yıl arasında olup bu durum 
mesleksizliğin iş değiştirme eğilimini arttırdığını göstermektedir.
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Grafik 8: Araştırma grubunun “mevcut ve daha önce çalıştığınız işyerlerinde
kendi mesleğinizde mi istihdam edildiniz?” sorusuna verdikleri cevap

meslek sahibi olanların ise %29.2’si daha önce kendi mesleğinde istihdam edildiğini 
ve çalıştığını belirtirken %70.8’i mesleği dışında çalıştığını belirtmiştir.

işgücü piyasasının en önemli sorunlarından biri de vasıflı işgücünün yetersizliği iken 
sık iş değiştirmenin deneyim kazanmaya ve meslek sahibi olmaya mani olduğu sonuçlar-
dan anlaşılmaktadır. 

2.5.4. İşyeri değiştirme ve işten çıkış nedenleri?
araştırma yapılan 2000 kişilik grup işyeri değiştirme ve işten çıkış nedeni olarak 2546 

neden belirtmiştir. Bu nedenlerden %24.52’si ücretin düşük olması, %23.5’i çalışma saatleri, 
%12.5’i mobbing, %14.5’ü işyeri yönetimi, %4.16’sı iş sağlığı ve güvenliği, %9.5’i işin zorlu-
ğu, %4.45’ü iş ve çalışma arkadaşları, %6.87’si ise diğer nedenler olarak belirtilmiştir. 

Başka bir soruda araştırma grubuna ücret düzenlemesi yapıldığı takdirde aynı iş ye-
rinde çalışıp çalışmayacakları sorulduğunda katılanların %87.35’i çalışmaya devam edecek-
lerini, %12.65’i ise yine de işten ayrılacaklarını belirtmişlerdir.

Her iki anket sonucundan da anlaşılacağı üzere çalışanların en önemli motivasyon 
araçlarından biri ücret olarak görülmekte ve düzenli maaş artırımı halinde aynı iş yerinde 
çalışacakları görülmektedir.  
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2.5.5 Araştırma Yapılan İşveren Grubunun Sektörel dağılımı ve çalışan Sayıları

Grafik 9: Araştırma yapılan işyerlerinin sektörel dağılımı

araştırma yapılan 200 işveren grubunun %50’si hizmet, %44’ü sanayi, %2’si imalat ve 
%4’ü diğer sektörlerden oluşmaktadır.

Grafik 10: Araştırma yapılan işyerlerinin çalışan sayılarına göre dağılımı

Bu işyerlerinden 0-5 arası işçi çalıştıranlar %4, 5-10 arası işçi çalıştıranlar %6, 10-30 
arası işçi çalıştıranlar %32, 30-50 arası işçi çalıştıranlar %28 ve 50+ işçi çalıştıranlar ise 
%30’dur. 
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2.5.6 İşyerlerinde çalışan İşçilerin çalışma Süreleri

Grafik 11: Araştırma yapılan işyerlerinde çalışanların aynı işyerinde çalışma süreleri

araştırma yapılan grupta yer alan 200 iş yerinde toplam 4277 işçi çalışmaktadır. Bu 
işçilerden %25.87’ü 0-1 yıl arası, %35.74’i 1-3 yıl arası, %16.45’i 3-5 yıl arası, %14.51’i 5-10 
yıl arası, %7.43’ü 10 yıldan fazla süre ile aynı işyerinde çalışmaktadır. 

Bu sonuç iş arayanlara yönelik yapılan iş değiştirme sıklığı araştırma sonuçları ile 
uyumlu olup iş yerlerinde çalışanların %61.58’i 0-3 yıl arası aynı işletmede çalışmaktadır. 

Grafik 12: Araştırma yapılan grubun “İşçilerinizi sık değiştiriyor musunuz?”
sorusuna verdikleri cevap

aynı işletmelere sorulan başka bir soruda, araştırmaya katılan grubun %68’i işçilerini 
sık değiştirdiğini belirtirken %32’si sık işçi değiştirmediğini belirtmiştir. 
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2.5.7 İşçileri çıkarma Sebepleri

Grafik 13: Araştırma yapılan işverenlerin işçi çıkarma sebepleri

araştırma yapılan işverenler işçileri çıkarma nedenleri arasında %30.71 işçilik mali-
yetleri, %16.42 performans, %29.64 işçinin kendi isteği ile ayrılması, %16.07 işyeri huzuru 
ve genel işleyişi bozma ve %7.16 diğer nedenleri belirtmişlerdir. 

Grafik 14: “İşverenlerin işçileri çalıştırdığı süre arttıkça işçilik maliyetlerinin düşeceğine yönelik
bir teşvik uygulaması halinde işçiyi çalıştırma isteğiniz artar mı?” sorusuna verilen cevap

Ücret maliyetlerinin düşürülmesi halinde işverenlerin %62’si işçisini çalıştırma iste-
ğinin artacağını, %38’i ise kararının değişmeyeceğini belirtmiştir.



318

OTURUM II-B

Grafik 15: İşverenlerin işçilik maliyetlerine yönelik bir teşvik uygulanması halinde çalışan
sayılarının nasıl etkileneceğine verdikleri cevap

ayrıca işçilik maliyetlerine yönelik bir teşvik uygulanması halinde işverenlerin 
%64.7’si çalışan sayısının artacağını, %3’ü azalacağını, %32.3’ü ise değişmeyeceğini belirt-
miştir.

3. SOnuç ve deĞerlendİrme
araştırma sonuçlarına göre işyerlerinde çalışanların büyük çoğunluğu y kuşağında 

yer alan 18-37 yaş aralığında bulunmaktadır. sık iş değiştirmenin yoğun olduğu gruplarda 
bu kuşağa mensuptur. yine aynı kuşağın işten çıkış nedenlerinden en önemlisi ücret bek-
lentisinin karşılanmaması ve kariyer imkanı bulamama olarak belirtilmiştir.

işsizliğin önlenmesi hususunda yeni istihdamların etkili olabilmesi için öncelikle 
mevcut istihdamın korunması gerektiği bilinmektedir. sık iş değiştirmek bir yandan mes-
leksizliğe ve vasıfsız iş gücüne neden olurken öte taraftan işsizliğin de artmasına neden 
olmaktadır.

Bu sonuçlar doğrultusunda işverenlerin aynı işçiyi çalıştırmaları ve işçileri aynı işye-
rinde tutmak gayesine bağlı olarak bir teşvik zarureti doğmaktadır.

işçilerin ve işverenlerin beklentisi, kuşakların beklentileri ve öncelikleri, genç istih-
damının sağlanması, aktif işgücü politikalarının etkili ve işlevsel hale getirilmesi amacı ile 
isKaP (istihdamı Koruma ve arttırma Projesi) modeli hazırlanmış ve önerilmiştir.

aşağıda bu modelin detayları incelenmiştir.
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3.1 modelin Amacı
isKaP (istihdamı Koruma ve arttırma Projesi);
  işgücü piyasasında mevcut istihdamın korunmasına 
  ilave istihdamın sağlanmasına, 
  işgücü piyasasının nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına, 
  Kayıt dışı istihdamın engellenmesine, 
  Özel sektörde çalışma eğiliminin arttırılmasına, 
  iş veriminin arttırılmasına, 
  mevcut aktif işgücü hizmetlerinin daha etkili ve işlevsel olmasına, 
  istihdamında güçlük çekilen engelli ve eski hükümlülerin istihdamının arttırılma-

sına
katkı sunmak üzere geliştirilmiştir.

3.2 modelin Amaçları doğrultusunda Gerekçeleri
3.2.1 mevcut İstihdamın korunması 
işgücü piyasasının en önemli sorunlarından biri işçi için sık iş değiştirme ve işveren 

için işçi çıkarma eğilimidir. 
Özellikle 2000’li yıllardan itibaren genç profilinin değişmesi ile beraber işgücü piya-

sasındaki beklentiler ve çalışan profili de doğal bir değişim sürecine girmiştir. 
gerek yaptığımız görüşmelerde ve gerekse işsizlik maaşına başvuru sayısındaki yük-

seliş dikkate alındığında aynı işyerinde çalışma eğiliminin giderek düştüğünü gözlemle-
mekteyiz. Bu durum işsizlik oranını yükseltmekle beraber nitelikli personel yetişmesine de 
mani olmaktadır.

2016 yılı işKur istatistik verilerine göre kurumumuza yapılan 3 316 884 iş arama 
başvurusunun 1 613 039’u yani toplam başvurunun %48,63’ü “Daha iyi şartlarda iş arayan” 
danışanlardan oluşmaktadır. 

Bu orana “Çalışırken işsiz Kalanlar” ilave edildiğinde, çok yüksek bir oran ile karşı-
laşmaktayız. Bu sebeple mevcut istihdamın korunması işsizlikle mücadelede büyük önem 
arz etmektedir.

Projenin temel amacı mevcut istihdamı koruma üzerine bina edildiğinden kullanılan 
yöntem ile aynı işyerinde işçinin çalıştırılması teşvik edilmektedir.

normal statüdeki çalışanlar için en az 3 yıl aynı işyerinde çalışmış olma koşulunu sağ-
layanlara ilerleyen yıllar için artan oranlı teşviklerle hem aynı işyerinde hem de mesleğinde 
çalışması teşvik edilmektedir.
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3.2.2 İlave İstihdamın Sağlanması
Proje ile mevcut istihdam korunduğundan işyeri kapasitesine göre doğacak istihdam 

açığı ilave olarak katkı sağlayacaktır. Bununla beraber proje ile engelli ve eski hükümlülere 
yönelik yapılan düzenleme ile bu kişilerin istihdamı da ilave istihdamı arttıracaktır. 

3.2.3 engelli ve eski Hükümlülerin İstihdamını teşvik
istihdamında güçlük çekilen dezavantajlı gruplar içerisinde en çok güçlük çekilen 

grup malum olduğu üzere engelli ve eski hükümlülerdir.
Proje ile kontenjan zorunluluğu olan işyerleri için kontenjan fazlası, olmayanlar için 

aldıkları her engelli ve eski hükümlü için teşvik düzenlemesi yapılmış olup engelli ve eski 
hükümlülerin istihdamı sağlanmaktadır.

Proje uygulama yönteminde de açıklanacağı üzere normal statüdeki çalışanlar için 
aranan 3 yıl çalışmış olma şartı engelli ve eski hükümlüler için aranmayacak olup istihdam-
larının daha kolay olması sağlanacaktır.

3.2.4 nitelikli Personel Yetiştirilmesi 
Kısa süreli çalışma veya sık iş değiştirme eğilimi aynı işyerinde çalışma ile beraber 

aynı meslekte çalışmaya da mani olmaktadır. Bu durum istihdam da yaşanılan en önemli 
sorunlardan biri olan “nitelikli eleman” sorununu beraberinde getirmektedir. mevcut is-
tihdamın korunmasına yönelik geliştirilen proje ile uzun yıllar aynı meslekte çalışma teşvik 
edildiğinden “nitelikli eleman” ihtiyacının karşılanmasına da katkıda bulunulacaktır.

3.2.5 İş Veriminin Arttırılması
aynı işyerinde yıllarca çalışmasına rağmen maaşın sabit kalması bir süre sonra işçi-

nin motivasyonunun ve performansının düşmesine, işyeri veya meslek değiştirme eğilimi-
ne girmesine sebep olmaktadır. 

işverenin işçilerden daha fazla verim sağlamasının en önemli yollarından biri çalışma 
sürekliliğidir. 2 yıl veya 3 yıl aynı işyerinde çalışmış işçinin işten ayrılması veya çıkarılması 
işveren için yetişmiş personel kaybı ile beraber maddi külfet doğurmaktadır. Çıkan perso-
nelin yerine alınacak personeli arama süreci, bulunsa dahi yetiştirme süreci, deneme süresi 
sonunda işçinin ayrılması veya memnun kalınmaması durumunda çıkarılması ihtimalleri 
işveren için verim kaybıdır.

işçi için de yeni iş arama süreci, yeni girdiği işte uyum sorunları yaşama ihtimali, 
geçmişte edindiği deneyim ve birikimi bir tarafa bırakma durumu düşünüldüğünde birden 
fazla negatif etki doğmaktadır.
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3.2.6 kayıt dışı İstihdamın engellenmesi
işçi maliyetlerinin yüksekliği veya çeşitli sebeplerle kayıt dışı istihdam edilen çalışan-

ların kayıt altına alınması dolaylı olarak amaçlanmakta olup proje ile kayıt dışı istihdamın 
engellenmesine de katkıda bulunulacaktır.

3.2.7 Özel Sektörde çalışmanın teşvik edilmesi
Özellikle lisans mezunu iş arayanların kamuya yönelmeleri hem bu işgücünün kay-

bedilmesine hem de kamudan beklentilerin artmasına sebep olmaktadır. Örneğin 1 milyon 
öğretmen adayı KPss sınavına girmiş ve bu sayı sürekli artarken kamunun ihtiyacı olan 
öğretmen sayısının 2020 yılına kadar 100 bin olması bu kişilerin özel sektöre yönelmelerini 
zaruri kılmaktadır.

aynı durum diğer lisans bölümlerini bitiren üniversite mezunları içinde geçerli olup 
proje ile bu kişilerin özel sektörde istihdamları teşvik edilmektedir.

3.2.8 mevcut Aktif İşgücü Hizmetlerinin daha etkin ve İşlevsel Hale Getirilmesi
Proje mevcut aktif işgücü Hizmetleri kapsamında verilen destekleri de bünyesinde 

barındırarak bunların sonuçları itibari ile daha işlevsel olmalarına katkı sunacaktır.
Projede önerilen yöntem ile kurumumuz bünyesinde meslek edindirme eğitimi alan-

ların aynı işyerinde uzun sürelerde istihdamının yolu açılacaktır.

3.2.9 İşsizlik Ödeneğine keyfi Başvuruları engelleme
2013 yılında kurumumuza işsizlik sigortası için başvuran sayısı 732 409, 2014 yılında 

900 910, 2015 yılında 1 086 293, 2016 yılı verileri ise yayınlanmamış olup 1 300 000 civa-
rında olduğu tahmin edilmektedir. 

türkiye’de kayıtlı çalışan işçi sayısının 14 milyon olduğu düşünüldüğünde çalışanla-
rın %10’unun işten çıkarak işsizlik sigortasına başvurduğunu görmekteyiz.

Kişinin aynı işyerinde çalışmaya teşvik edilmesi işsizlik sigortasına başvuruları düşü-
recektir. işçilerin sigorta gün sayısını hesaplayıp salt işsizlik ödeneği alabilmek için keyfi 
olarak işten çıkmalarına ve fonun amacı dışında kullanılmasına mani olunacaktır.

3.2.10 Sektörel Planlamaya dönük Politika Geliştirme 
Kısa süreli çalışma ve sık iş değiştirme eğilimi çalışanların sektörel planlamasına dö-

nük politika geliştirilmesine de ayrıca mani olmaktadır. 
aynı işyerinde ve meslekte uzun süreli çalışma ülkemizde hem sektörel hem de mes-
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leki sınıflandırma yapıp buna göre politika geliştirilmesine zemin hazırlayacak ve böylece 
uygulanacak projelerin başarılı olma ihtimali artacaktır.

3.3 model Özeti
 Proje kapsamında aynı işyerinde 3 yıl aralıksız çalışmış olmak koşulu ile mev-

cut durumda çalışmaya devam eden işçilere ve istihdamı sağlayan işyerine artan 
oranlarda istihdamın korunması gayesi ile teşvik programı uygulanacaktır. ayrıca 
geçerli sebeplerle işten çıkan işçiyi bir ay içerisinde çıktığı meslekten işe alan 
işveren ve işçi de teşvik programına dahil edilecektir. Bu vesile ile nitelikli perso-
nelin, mesleğinde istihdamının devamı sağlanacaktır.

 yine proje kapsamında teşvik oranları dezavantajlı gruplara göre düzenlenerek 
özellikle bunlar içerisinde istihdamında güçlük çekilen eski hükümlülerin ve en-
gellilerin istihdamının teşvik edilmesi sağlanacaktır.

 Üniversite mezunları için proje uygulama yönteminde belirtilen teşvik oranları 
işe başladığı anda başlar.

 aktif işgücü hizmetlerinden faydalanan kursiyerler için kurs süresi ve istihdam 
taahhüdü istihdam süresinden sayılacaktır.

 Proje, çalışan kişinin emeklilik hizmet gününü tamamlamasına kadar devam ede-
cektir.

 Destek oranları çalışanın maaşına göre belirlenecektir ancak brüt asgari ücretin 2 
katından fazla maaş alanlar için asgari ücretin 2 katı olan tutar esas alınacaktır.

 Belirtilen oranlar bütçe ve hedefler ile hedef kitle göz önüne alınarak değiştirile-
bilir.

3.4.  modelin uygulanması
3.4.1.  normal statüdeki iş arayan ve işçilerin istihdamı:
Bu kapsamda 3 yıl aralıksız çalışmış olan işçiye ve işverene 4. yıl ve 5. yıl için alınan 

maaşın %10’u, 6. ve 7. yıl için aldığı maaşın %15’i, 8., 9. ve 10. yıllar için %20’si kadar destek 
verilecektir. 

aşağıdaki örneklerde geçen maaş tutarları örnek amaçlı verilmiştir. maaş, kişinin iş-
yerinde almış olduğu ve sgK verilerinde geçen net tutarı ifade eder.

Örnek: 1400 TL maaş alan bir işçi teşvik programı kapsamına girme şartlarına haiz 
ise maaşına ilave olarak %10 (140 TL) destek verilecek olup aldığı maaş 1540 TL olacaktır. 
İşverene de aynı şekilde %10 (140 TL) maaş desteği verilecek olup işçiye ödediği 1400 TL 
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maaşın 140 TL’lik kısmı teşvik kapsamında desteklenecektir. Böylece işçi 1540 TL maaş alır 
iken işveren işçiye 1260 TL ödeyecektir. Kalan kısım işçinin hesabına İŞKUR tarafından 
işveren adına yatırılacaktır.

Kısaca 1400 TL maaş alan bir işçi için, işveren 1260 TL maaş ödeyecek olup 140 TL 
işçi desteği 140 TL’de işveren desteği olmak üzere 280 TL İŞKUR tarafından işçinin hesabı-
na yatırılacaktır.

1 kişi için işçi ve işverene sunulan teşvikin aylık maliyeti 280 TL,  yıllık maliyeti 3360 
TL olacaktır. 

işçiyi çalıştırmaya devam eden aynı işveren ve aynı yerde çalışmaya devam eden işçi-
ye 6. ve 7. yıllar için alınan maaşın %15’i kadar destek verilecektir.

Örnek: 1500 TL maaş alan bir işçi aynı işyerinde 5 yıl çalışmış ise 6. ve 7. yıllar için 
aldığı maaşın %15’i (225 TL) kadar destek verilecek olup aldığı maaş 1725 TL olacaktır. 
İşverene de aynı şekilde %15 (225 TL) maaş desteği verilecek olup işçiye ödediği 1500 TL 
maaşın 225 TL’lik kısmı teşvik kapsamında desteklenecektir. Böylece işçi 1725 TL maaş alır 
iken işveren işçiye 1275 TL ödeyecektir. Kalan kısım İşçinin hesabına İŞKUR tarafından 
işveren adına yatırılacaktır.

Kısaca 1500 TL maaş alan ve aynı iş yerinde 5 yıl çalışmış olan bir işçiye 8., 9. ve 
10. yılında işveren 1275 TL maaş ödemesi yapacak olup kalan 22S TL işçi desteği, 225 TL 
işveren desteği olmak üzere 450 TL İŞKUR tarafından işçinin hesabına yatırılacaktır.

Aynı işçiyi 7 yıl çalıştırmaya devam eden işveren ve aynı işyerinde 7 yıl çalışan 
işçiye 8., 9. ve 10. Yıllar için alınan maaşı %20’si kadar destek verilecektir.

Örnek: 1600 TL maaş alan bir işçi aynı işyerinde 7 yıl çalışmış ise 8., 9.  ve 10. yıllar 
için aldığı maaşın %20’si (320 TL) kadar destek verilecek olup aldığı maaş 1920 TL olacak-
tır. İşverene de aynı şekilde %20 (320 TL) maaş desteği verilecek olup işçiye ödediği 1600 TL 
maaşın 320 TL’lik kısmı teşvik kapsamında desteklenecektir. Böylece işçi 1920 TL maaş alır 
iken işveren işçiye 1280 TL ödeyecektir. Kalan kısım İşçinin hesabına İŞKUR tarafından 
işveren adına yatırılacaktır.

Kısaca 1600 TL maaş alan ve aynı iş yerinde 7 yıl çalışmış olan bir işçiye 8., 9. ve 
10. yılında işveren 1280 TL maaş ödemesi yapacak olup kalan 320 TL işçi desteği, 320 TL 
işveren desteği olmak üzere 640 TL İŞKUR tarafından işçinin hesabına yatırılacaktır.

Çalışma süresi 10 yıl ve üzeri olanlar için emeklilik hizmet süresi dolana kadar üst 
limit destek oranı olan %25 üzerinden işçi ve işverene destek verilecektir. 
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3.4.2. engelli ve eski Hükümlülerin İstihdamı: 
Destek programı engelli ve eski hükümlüler için herhangi bir istihdam süresi aran-

maksızın işe başladığı anda başlar. işe yeni başlayan eski hükümlü ve engelli işçiler için 
işverene 1., 2. ve 3. yıllar için verdiği maaşın %10’u oranında maaş teşvik desteği verile-
cektir. işçiye ilk 3 yıl için herhangi bir destek verilmeyecektir. 3. yılını dolduran engelli ve 
eski hükümlü işçiler normal statüdeki işçiler için uygulanan yukarıda bahsi geçen teşvik 
programına dâhil olur. 

Bu yıllar için işçiye herhangi bir teşvik ödenmemesinin sebebi mevcut iş ve işçi dü-
zenini ve maaş dengesini bozmamak. ayrıca engelli ve eski hükümlüler mevcut durumda 
çalışmak isteyen ancak işverenlerin istihdamına sıcak bakmadığı grup olduğundan ilk 3 yıl 
için işverene teşvik uygun görülmüştür.

engelli istihdamı destek programı 50+ çalışanı olan firmalarda kontenjan fazlası 
için geçerlidir.

Örnek: 1400 TL maaş ile işe başlayan engelli veya eski hükümlü statüsündeki işçi için 
işverene %10 (140 TL) maaş teşviki verilir. Böylece çalıştırdığı engelli ve eski hükümlü için 
1260 TL işveren tarafından işçiye ödenirken kalan kısmı İŞKUR tarafından işçinin hesabı-
na yatırılır.

3.4.4. İşbaşı eğitim Programının Projeye dâhil edilmesi
işbaşı eğitim programından faydalanan işyerlerinde istihdam edilen çalışanların kurs 

süresi ve zorunlu istihdam süresi çalışma süresinden sayılır.
Örnek: işbaşı eğitim Programından 320 fiili gün yararlanan işveren aynı kişiyi istih-

dam zorunluluğundan dolayı 1 yıl istihdam edecektir. istihdam zorunluluğundan sonra 
da 400 gün çalıştırırsa aynı iş yerinde 3 yıl çalışmış sayılacak ve 4. yıl için belirtilen teşvik 
programına dâhil edilecektir.

Böylece işbaşı eğitim Programı sonrası işverenlerin kursiyerlerin istihdamına devam 
etmesi teşvik edilerek işbaşı eğitim Programının daha işlevsel bir program olması sağlana-
caktır.

3.4.4. lisans mezunları İçin teşvik Programı
Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan iş arayanları desteklemek ve kamu 

kurumlarına atanma kısıtlılığını ortadan kaldırmak için mezun oldukları bölüm ile ilgili 
istihdam edildikleri takdirde işe başladıkları anda teşvik programı başlar.

ilk 3 yıl alınan maaşın %10’u çalışana ve %10’u işverene olmak üzere destek programı 
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uygulanır. 4. ve 5. yıllar için %15, 6. ve 7. yıllar için %20, 8.,9. ve 10. yıllar için %25 maaş 
desteği verilir. 10. yıldan sonra emeklilik hizmet yılı doluncaya kadar tavan %30 olmak 
üzere desteğe devam edilir.

 
3.4.5. İşten çıkma Halinde
Kişi işsizlik ödeneğine hak kazanma nedenlerinden biri ile işten çıkmış ise 1 ay içe-

risinde aynı meslekte farklı bir işyerinde istihdam edildiği takdirde teşvik programı işçi ve 
işveren için kaldığı yerden devam eder.
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Y Ve Z kuşAĞI Gençlerİn İşGüCü PİYASASInA İlİşkİn
AlGIlArI Ve GeleCek VİZYOnlArI: merZİFOn ÖrneĞİ

nazan kAHrAmAn*

ÖZet
yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını ve sıkıntılarını paylaşan, benzer yükümlülük-

lere sahip topluluklar olarak kuşakların, kendilerine özgü bakış açıları, iletişim biçimleri ve iş görme biçimleri 
vardır. Bu kuşaklar içerisinde yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte refah ve kalkınma adına en önemli kuşak, 
hareketliliği yüksek, dinamik, risk alabilme özellikleriyle gençleri ifade eden y ve z kuşaklarıdır.  

teknolojiyle kendilerinden önceki kuşaktan daha erken tanışan, beklentileri yüksek bunun yanı sıra 
iyimserlikleri de bir o kadar güçlü, yüksek hareket kabiliyetine sahip olan y kuşağı ile teknolojinin içine do-
ğan ve teknolojiyi gündelik hayatın en önemli parçası haline getiren z kuşağı sadece türkiye ölçeğinde değil, 
tüm dünya için en önemli (potansiyel) işgücüdür. Ülkelerin en önemli insan kaynağı olarak gençlerin hayatın 
her alanında yaşayacakları/yaşadıkları erişim ve katılım sorunları ülkelerin geleceği açısından telafisi mümkün 
olmayan beşeri sermaye kaybına neden olabilmektedir. Dolayısıyla gençlerin işgücü piyasası ve istihdama ka-
tılımları hem bireysel hem toplumsal bağlamda son derece önemlidir. Bir başka ifadeyle y kuşağı için meslek 
yüksek okulu öğrencileri, z kuşağı için lise öğrencileri seçilmiştir. geliştirilen anket formları ile veri toplanmış 
ve toplanan veriler sPss programı aracılığıyla analiz edilmiştir.

anahtar Kelimeler: y kuşağı, z kuşağı, algı, işgücü piyasası, 

ABStrACt
The generations, who are born in closer terms and share problems and conditions of same age and un-

dertake similar responsibilities, share genuine outlook, communication styles and similar forms of work. The 
most important among these generations, in terms of global scale development and welfare, are y and z gene-
rations, who are able to take risks with their high mobility and dynamism. 

The y generation, who meet with technology earlier than the previous generations, having high expecta-
tions with a significant optimism, has got high mobility and z generation, who was born into technology and 
adopt technology as a major part of daily life constitute the most important (potential) labor force not only in 
turkey but also in the World.  The access and participation problems that these generations, who are the most 
important individual capital, face may cause noncoverable individual capital loss in any sphere of life. so that 
participation of these youngsters in labor market and employment is very important in individual and social 
level. 

ın other words, we chose college students as y generation and high school students as z generation. 
Data was collected through survey forms and the collected data was analyzed through sPss program.

Key Words: y generation, z generation, Perception, labor market

Gİrİş
gerçekçi, risk alabilen, mobilitesi yüksek nitelikleri ile toplumların en dinamik unsu-

ru ve toplumların geleceğinin önemli bir göstergesi olan gençler (erkal, 1987), yerel, böl-
*) amasya Üniversitesi, nazkahraman@gmail.com
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gesel, ulusal ve küresel ölçekte refah ve kalkınmanın en önemli paydaşlarıdır. ekonomik ve 
sosyal hayata etkin katılımları son derece önemlidir. zira toplumun bu denli önemli bir ke-
simi olarak gençlerin “erişim” ve “katılım” sorunu yaşamaları, hem gençlerin tüm hayatını 
etkileyen sorunlara, hem de ülkelerin geleceği açısından telafisi mümkün olmayan beşeri 
sermaye kaybına neden olabilmektedir (erdayı, 2009:135). Fakat siyasal, toplumsal hayata 
katılımları gittikçe azalan (Özer, 2011: 44), işgücü piyasasına katılımları ve istihdamı eriş-
kinlere göre daha zor olan gençler (Kılıç, Bülbül; 2012: 40), dezavantajlı gruplar arasında 
sayılabilirler.

genç nüfusun fazla olduğu ülkemiz için gençlerin hayatın tüm alanlarına erişimi ve 
etkin olarak yer almaları oldukça önemli olmakla birlikte, konumuz açısından daha önemli 
olan bir nokta, okuldan işe geçişleri, işgücü piyasasına katılımları ve istihdamda sürdürü-
lebilir olarak yer almalarıdır. tüm bunları sağlama yolundaki en büyük adım ise, gençlerin 
ekonomik, sosyal ve politik hayata katılım konusunda özendirilmesi ve desteklenmesidir. 
Bu da bizi sosyal politikaları oluşturan ve uygulayan iradeler olarak çok sayıda kurumsal 
yapılanmayla karşılaştırır. gençlerin ve aslında tüm nüfusun, işgücü piyasasına ilişkin ihti-
yaç duyduğu hizmetleri veren kurum ise türkiye iş Kurumu (işKur) dur.

Bu çalışma, gençlerin tüm türkiye’de örgütlü ve hizmet yelpazesi oldukça gelişmiş 
olan işKur’a ilişkin farkındalıklarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmada eğitimdeki genç nüfus 
iki kuşak üzerinden irdelenmiştir. ilki, lise eğitim seviyesindeki y kuşağı ve ikincisi, meslek 
yüksekokulu seviyesindeki z kuşağıdır.

1. kurAmSAl çerçeVe
1.1. Y ve Z kuşağı
y ve z kuşağı gençlerin işKur farkındalığını ölçmek ve gençlerin geleceklerini nasıl 

gördüklerini anlamak için yapılan bu çalışmada, öncelikle belirtilmesi gereken husus, ku-
şak ayrımının tamamen işlevsel olarak yapıldığıdır. Bu ayrımdan beklenti ise, lise ve mes-
lek yüksekokulu seviyesindeki öğrencileri ayırmanın iki grup arasında kıyaslamaya imkan 
vermesi beklentisidir. 

Bu nedenle de çalışmada merzifon meslek yüksekokulu’nda öğrenim gören, 1981-
1999 arasında doğan gençler, y kuşağını (castellano, 2014:40’tan aktaran, Çetin ve Kara-
lar, 2016:159); merzifon’da eğitim veren liselere devam eden 2000 yılı ve üstünde doğan 
gençler ise z kuşağını temsilen seçilmiştir (Çetin ve Karalar, 2016: 159). 

literatürde, kuşak ayrımının tutum, davranış ve alışkanlıkları üzerine fazla sayıda ça-
lışma bulunmaktadır ve bu çalışmalarda her iki kuşağın belirgin özelikleri detaylı olarak ta-
rif edilmektedir. Öncelikle teknolojiyi kendilerinden önceki kuşaktan oldukça iyi kullanan 
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y Kuşağı için internet en önemli iletişim aracıdır. teknoloji konusundaki yetkinlikleri,  ba-
ğımsız çalışma isteklerini desteklemektedir ve esnek çalışmaya yatkındırlar.  Özgürlük için 
savaşmaya hazır, vatanseverdirler. ilişki odaklıdırlar ve soysal bilince sahip, işbirliğine açık 
bireylerdir. iş değiştirmek konusunda sorun yaşamayan y kuşağı için işin maddi tatmin 
kısmı önemlidir. siyasal bilince sahip, yüksek beklentili, anlayışlı, ekip çalışmasına yatkın 
ve kendilerine değer verilmesi konusunda istekli olmalarının yanı sıra iletişim becerileri 
teknik becerileri kadar gelişmiştir. internet ve çok kanallı televizyon ile birlikte büyüyen y 
kuşağı, kendinden önceki kuşağa göre kendine güvenleri fazla ve sadakat duyguları zayıftır. 
rahatlarına düşkün, hırslı ve sabırsızdırlar (Keleş, H.n., 2011; adıgüzel vd, 2014: 174; Çe-
tin ve Karalar, 2016:163; Kılıç,2012:14’te aktaran Kuyucu, 2014: 60). 

yeni teknolojik imkânlarla, iletişim ve ulaşım kolaylıkları ile hep bir arada olan ve 
teknoloji meraklısı z kuşağı, aynı zamanda çeşitli ağların üyesidir ve sosyal medyayı ken-
dinden önceki kuşaktan daha etkin kullanmaktadır. uzaktan da ilişki kurabildikleri için 
yalnız yaşayabilirler. aynı anda birden fazla konu ile ilgilenebilme becerilerini gelişmiş, 
bilgiyi daha hızlı işleyebilen, hevesli ve gerçekçidirler (Çetin ve Karalar, 2016:163; adıgüzel 
vd, 2014: 174).

teknoloji ile doğan z kuşağı, bilgisayarı kitaba ve konuşmayı metne tercih eden, yal-
nız yaşamayı tercih eden bireylerdir. Bu kuşağın en önemli özelliği, bilgisayar, tablet ve 
akıllı telefon gibi teknolojileri çok erken öğrenmeleri ve etkin kullanabilmeleridir (süer vd, 
2017:191; mercan, 2016: 63; türk, 2013).

1.2. türkiye’de eğitim İstihdam İlişkisi 
türkiye’de genç nüfusun önemli sorunları, istihdam, sosyal dışlanma, yoksulluk ola-

rak sayılırsa, tüm bu sorunlara aracık eden temel sorun alanının eğitim olduğunu söyle-
mek yanlış olmaz. Fakat burada belirtilmesi gereken durumun genç kadınlar için daha da 
olumsuz olduğu, yani cinsiyetleri dolayısıyla erkeklere göre daha fazla sosyal dışlanmaya 
uğradıkları; eğitim ve istihdama erişimlerinin daha zayıf olduğu ve bunun da büyük bir 
kısmının toplumsal önyargılardan kaynaklandığıdır (BKssgm, 2000: 10). 

gençlerin ve aslında çalışma çağındaki bireylerin, eğitim seviyesi arttıkça işgücü 
piyasasına katılımının arttığı işgücü istatistikleri üzerinden görülebilir. Bununla birlikte 
özellikle gençlerin işgücü piyasasının dışında kalmalarının da en büyük nedenlerinden bi-
risi, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelliklere sahip olmamadır.

Burada belirtilmesi gereken husus, dünyanın her yanında gençlerin iş bulmaları için 
fırsat yaratacak stratejilerin geliştirildiğidir. gençlerin işgücü piyasasına girişlerini destek-
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leme amaçlı uluslararası ölçekte yapılan çalışmalar oldukça önemlidir. Bu çalışmalardan 
birisi de, türkiye’nin gençlere istihdam yaratmaya yönelik çalışmalarına katılacağını 2006 
yılında taahhüt ettiği, Birleşmiş milletler (Bm), Dünya Bankası (DB) ve uluslararası Çalış-
ma Örgütü (ılO)’nün ortaklığıyla bir “gençlik istihdam ağı”dır. 

eğitim ve istihdam arasında bir ilişki kurmak ya da var olan ilişkiyi iyileştirmenin te-
mel uğrakları (meslek) liseler ve meslek yüksekokullarıdır. Bunlardan meslek yüksekokul-
ları (myO), işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara-elemanı yetiştiren örgün eği-
tim kurumlarıdır. Her ne kadar lisans düzeyinde eğitimi devam ettirmek için bir basamak 
olarak görülmelerine rağmen bu okullar, ara-öğrenci değil, ara-eleman yetiştirmek için 
kurulurlar (alatlı, 2012: 25). meslek liseleri ise, ülkemiz iş insanlarından birinin gündeme 
getirdiği ve süreç içinde milli eğitim Bakanlığı ile sürdürülebilir bir projeye de isim veren 
“meslek lisesi memleket meselesi” sloganında ifadesini bulan bir öneme sahiptir.  myO ve 
meslek lisesi gençlere mesleki beceri kazandıran ve işgücü piyasasına geçişi sağlayan eğitim 
kurumlarıdır. Diğer taraftan meslek liseleri myO’lar için de öğrenci kaynağıdırlar. meslek 
liseleri dışındaki liseler ise, asıl amacı öğrencileri yüksek öğrenime hazırlamak olmakla 
birlikte, ülkemiz şartlarında gençlerin iş gücü piyasasına girişlerine de destek olmaktadır.

1.3. Araştırmanın Amacı, Önemi ve kapsamı
Bu araştırma, y ve z kuşağına dâhil (edilen) gençlerin, işgücü piyasasının görünen 

yüzlerinden birisi olan işKur üzerinden işgücü piyasası farkındalıklarını belirlemek ve 
gençlerin gelecek vizyonlarında çalışma hayatının yerini tespit etmektir. ayrıca bu kuşak-
lar arasında işKur farkındalığı ve vizyon açısından bir fark olup olmadığını ortaya çıkar-
mak bu çalışmanın alt amaçlarından birisidir. Çalışmada erişilen lise ve myO öğrencileri 
evren içinde oldukça önemli bir yer işgal etmektedir. Dolayısıyla bu çalışma bir taraftan da 
işKur’un farkındalığına katkı sağlamayı da (alt) amaç olarak edinmiştir. 

Bu araştırma, gençlerin işgücü piyasasına giriş konusunda çok sayıda sorunla kar-
şılaştıkları varsayımından hareket etmektedir*. yaygın teknoloji ve internet kullanan bu 
gençlerin, ülkemizin kamu istihdam kurumu işKur’dan ne düzeyde haberdar olduklarının 
tespiti işgücü piyasasına geçmeden sürece müdahale etmek, yani gençlere bu seviyede eriş-
mek açısından önemlidir. 

araştırmanın evreni, merzifon meslek yüksekokulu ve merzifon’da eğitim veren li-
*) gençlerin işgücü piyasasına girişte yaşadıkları sorunlara ilişkin çok sayıda çalışma mevcuttur. Bunlara ek olarak, merzifon 

meslek yüksekokulunun 2005-2015 yılları arasındaki mezunlarına ilişkin yapılan bir alan araştırmasında da bu durum 
tescil edilmiştir. Bkz. Kahraman ve Koparan (2016).  meslek yüksekokulu mezunlarının istihdam Durumları  merzifon 
myO Örneği.  isvet 2016, 1, 65 
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selerdir. merzifon myO’da mevcut dokuz programda öğrenime fiili olarak devam eden 
1533 öğrenci evrenin myO bölümünü oluşturmaktadır. Bu programlar: Basın ve yayıncı-
lık, Bilgisayar Programcılığı, Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, iş sağlığı ve güvenliği, 
makine, mekatronik, sivil Hava ulaştırma işletmeciliği ve inşaat programlarıdır. evrenin 
lise kısmını merzifon’da eğitim öğretime devam eden 13 lisede öğrenim gören 4061 öğ-
renci oluşturmaktadır. Bu liseler: merzifon anadolu lisesi,  abide Hatun anadolu lisesi, 
irfanlı anadolu lisesi,  merzifon mesleki ve teknik anadolu lisesi, merzifon şehit Dursun 
Özsaraç mesleki ve teknik anadolu lisesi,  merzifon ziya Paşa mesleki ve teknik anadolu 
lisesi, mithat Paşa mesleki ve teknik anadolu lisesi, Fen lisesi, şehit ahmet Özsoy Kız 
anadolu imam Hatip lisesi, merzifon anadolu imam Hatip lisesi, Özel murat yıldırım li-
sesi’dir. Bu liselerden Fen lisesi ve Final temel lisesi hariç tüm liselere erişim sağlanmıştır.

Bu araştırma ile ilgili kurulan hipotezler ile öncelikle y ve z kuşağı gençlerin işKur 
farkındalığı ve gelecek vizyonları arasında bir farklılık olup olmadığı ölçülmüştür. ayrıca 
seçilen bazı bağımsız değişkenler ile araştırmanın temel sorunsalı arasındaki ilişki sorgu-
lanmıştır. araştırmada cevap aranan sorulardan bazıları şunlardır:

– y ve z kuşağı gençlerin eğitim seviyeleri ile işKur farkındalıkları arasında bir 
ilişki var mıdır?

– ailelerin eğitim durumu ve sigortalılık durumları gibi bağımsız değişkenler, y ve 
z kuşağı gençlerin işKur farkındalıklarını etkilemekte midir?

– y ve z kuşağı gençlerin temel işgücü göstergeleri hakkındaki bilgi seviyeleri ne-
dir?

– y ve z kuşağı gençler, gelecekte işgücü piyasası ile aralarında mesafeyi nasıl algı-
lıyorlar?

1.4. Yöntem
Çalışmada elde edilen verilerin sayısal olarak ifade edilmesi nicel araştırma yöntemi 

seçilmiştir. z kuşağını temsilen 9, 10, 11, 12’nci sınıftaki 404 lise öğrencisine ve y kuşağını 
temsilen seçilen 263 myO öğrencisine hazırlanan anket formu, sınıf ortamlarında uygu-
lanmıştır. 

1.5. Bulgular
araştırmaya ilişkin bulgular şöyledir:
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tablo 1: demografik değişkenlere İlişkin Frekans Analizi Sonuçları 

Frekans Yüzde   Frekans Yüzde

Cinsiyet 
Kadın 318 47,7

kuşak
y 290 43,5

erkek 349 52,3 z 377 56,5

eğitim
lise 404 60,4 Öğrenci 

çalışma

evet 300 45

myO 263 39,4 Hayır 364 54

Anne
eğitim
düzeyi

Okuma-yazma   60   9

Baba 
eğitim 
düzeyi

Okuma-yazma   30   4,5

ilkokul 342 51,3 ilkokul 217 32,5

Orta okul 125 18,7 Orta okul 133 19,9

lise 115 17,2 lise 189 28,3

Üniversite   21   3,1 Üniversite   78 11,7

tablo 1 incelendiğinde ankete cevap veren y ve z kuşağı gençlerin 349’unun erkek 
ve 318’inin kız öğrenci olduğu ve 377 öğrencinin z kuşağı ve 290 öğrencinin y kuşağına 
ait olduğu görülmektedir. Bu gençlerin ailelerine ilişkin veriler incelendiğinde ise, her iki 
kuşak bir arada değerlendirildiğinde anne ve baba eğitim seviyesinde ilkokul ilk sıradadır. 
lise eğitim seviyesi hem anne hem baba eğitim seviyesinde ikinci sıradadır.

tablo 2: İşkur nedir Sorusuna İlişkin Frekans Analiz Sonuçları 

Frekans Yüzde

Bilmeyen 362   54,3

Bilen 289   43,3

Diğer   16     2,4

toplam 667 100,0

tablo 2 incelendiğinde işKur kısalmasının açılımını bilen y ve z kuşağı öğrencilerin 
oranı % 43,3 iken, bilmeyen öğrencilerin oranı % 54,3’tür.
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tablo 3: İşkur’un Faaliyetlerine İlişkin Frekans Analiz Sonuçları

Frekans Yüzde

Bilmeyen 117   17,5

Bilen 550   82,5

toplam 667 100,0

tablo 3 incelendiğinde, y ve z kuşağı öğrenciler arasında işKur’un faaliyet alanını 
bilenlerin oranının  %82,5, bilmeyenlerin oranının % 17,5 olduğu görülmektedir.

tablo 4: İşkur’ İle tanışmaya İlişkin Frekans Analiz Sonuçları

Frekans Yüzde

evet   90   13,5

Hayır 577   86,5

toplam 667 100,0

tablo 4 incelendiğinde,  ankete cevap veren gençlerin % 86,5’nin işKur ile tanışma-
dığı, % 13,5’inin tanıştığı görülmektedir.

tablo 5: türkiye’de İşsizlik rakamlarına İlişkin Frekans Analiz Sonuçları

Frekans Yüzde

%   1 6 ,9

% 10 112 16,8

% 20 167 25,0

% 30 353 52,9

Bilmiyor 29 4,3

toplam 667 100,0

y ve z kuşağı gençlerin işsizlik rakamlarına ilişkin bilgi seviyelerini ölçen tablo 5 in-
celendiğinde, ankete cevap verenlerden 29’u işsizlik rakamlarını bilmediğini belirtirken, % 
52,9’u işsizliğin % 30 olduğunu, % 20’si % 25 olduğunu, % 10’u % 16,8 olduğunu belirtmiştir. 
yani ankete katılanlardan 353 kişi işsizlik rakamlarını % 30 olduğunu belirtmiştir.
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tablo 6: türkiye’de Genç İşsizlik rakamlarına İlişkin Frekans Analiz Sonuçları

Frekans Yüzde
%   1     8     1,2
% 10 137   20,5
% 20 225   33,7
% 30 266   39,9
Bilmiyor   31     4,6
toplam 667 100,0

tablo 6 incelendiğinde, ankete cevap veren gençlerin yaklaşık % 40’ının genç işsizliği 
oranın % 30 olduğunu, % 33,7’sinin % 20 olduğunu ve ankete cevap veren 31 öğrencinin 
genç işsizliği rakamını bilmediği görülmektedir.

tablo 7: mezun Olduktan Sonra ne Yapmak İstiyorsunuz
Sorusuna İlişkin Frekans Analiz Sonuçları

Frekans Yüzde
eğitime Devam 338 50,7
sigortalı iş   88 13,2
Kendi iş   60   9,0
aile işletmesi     3     ,4
memur 103 15,4
Diğer   43   6,4
total 635 95,2

tablo 7 incelendiğinde, ankete cevap veren gençlerden 338 kişinin -ki bu oran % 50,7 
ile yarıdan fazladır, eğitime devam edeceğini belirmiştir. yine ankete cevap verenlerden 
103 kişi mezun olduktan sonra devlet memuru olmayı istediğini, 88 kişi (%13,2) sigortalı 
bir işte çalışmayı istediğini ve 60 öğrenci (% 9) kendi işini yapmak istediğini belirtmiştir. 

tablo 8: mezun Olduktan Sonra ne Yapmak İstiyorsunuz Sorusuna
İlişkin Frekans Analiz Sonuçları

Frekans Yüzde
Kamu 427 64,0
Özel 199 29,8
total 626 93,9
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tablo 8 incelendiğinde, ankete cevap verenlerin % 64’ünün mezun olduktan sonra 
kamuda yaklaşık % 30’unun özel sektörde çalışmak istediği görülmektedir.

tablo 9: Gençlerin kolay İş bulmalarına İlişkin Frekans Analiz Sonuçları

Frekans Yüzde

evet 105 15,7

Hayır 556 83,3

total 661 99,1

tablo 9 incelendiğinde, ankete cevap verenlerin yaklaşık  % 84’ünün gençleri kolay iş 
bulmadıklarını, yaklaşık % 16’sının ise gençlerin kolay iş bulduklarını söyledikleri görül-
mektedir. 

tablo 10: İş Ararken en Sık kullanılan İş kanallarına İlişkin Frekans Analiz Sonuçları

Frekans Yüzde

işKur 188 28,2

Özel istihdam büroları   17   2,5

Kariyer siteleri   19   2,8

akraba arkadaş eş-dost 185 27,7

Kendi imkânlarım   97 14,5

sınav 113 16,9

total 619 92,8

tablo 10 incelendiğinde ankete cevap verenlerin % 28,2’sinin (188) ş ararken en sık 
kullanılan iş arama kanalı olarak işKur’u gördükleri görülmektedir. Bunu % 27,7 ile ak-
raba-eş dost izlemekte ve ardından da % 16,9 ile sınav gelmektedir. Özel istihdam bürosu 
seçeneği ve kariyer siteleri en son sıradadır.

tablo 11: Yurt dışında Yaşamayı tercih eder misiniz? Sorusuna İlişkin
Frekans Analiz Sonuçları

Frekans Yüzde

evet 443 66,4

Hayır 215 32,2

total 658 98,7
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y ve z kuşağı gençlerin gelecek vizyonlarına ilişkin hazırlanan tablo 11 incelendiğin-
de, ankete cevap verenlerin % 66,4’ünün yurt dışında yaşamayı tercih ettiğini, % 32,2’sinin 
ise tercih etmediği görülmektedir.

tablo 12: Gençlerin Yeterince temsil edildiğine İlişkin Frekans Analiz Sonuçları

Frekans Yüzde
evet 140 21,0
Hayır 494 74,1
total 637 95,5

y ve z kuşağı gençlerin yeterince tercih edilip edilmediği konusundaki görüşlere iliş-
kin olarak hazırlanan tablo 12 incelendiğinde, gençlerin % 74,1’, yeterince temsil edilme-
diklerini, % 21’i ise temsil edildiklerini belirtmişlerdir.

tablo 13: Gençlerin kullandığı sosyal medya kanallarına ilişkin Frekans Analiz Sonuçları

Frekans Yüzde
instegram 469 70,3
Facebook 341 51,1
twitter 84 12,6

y ve z kuşağı gençlerin kullandıkları sosyal medya araçlarına ilişkin frekansı gösteren 
tablo 13 incelendiğinde, ilk sırada % 70,3 ile instegram, ikinci sırada % 5,1 ile Facebook ve 
üçüncü sırada % 12,6 ile twitter gelmektedir.

tablo 14: 10 Yıl Sonra nerede Olduklarına ilişkin Frekans Analiz Sonuçları

Frekans Yüzde

memur 243 36,4

yönetici 99 14,8

Kendi işi 175 26,2

Diğer 124 18,6

total 641 96,1

y ve z kuşağı gençlerin gelecek vizyonlarına öğrenmek amacıyla hazırlanan tablo 14 
incelendiğinde, ankete cevap verenlerden % 36,4’ünün kamu personeli memur, % 26,2’sinin 
kendi işini yapmak istediği,  % 14,8’inin kendi işini yapmak istediği görülmektedir. Diğer 
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başlığında belirtilen % 18,6’nın ise oldukça önemli bir kısmı “asker” ve “polis” olarak belirtil-
miştir. ayrıca diğer kısmında belirtilen en önemli başlıklar arasında “savaş”, “suçlu” ve “ölmüş 
olmak” ifadelerini de belirtmek gerekir.

Burada tablolaştırılmayan bir soruda da, y ve z kuşağı gençlerden  “işsizlik” kavra-
mını metaforik olarak neye benzettikleri sorulmuş ve tek kelime ifade etmeleri istenmiş-
tir.  Bu soruya verilen cevaplar sıralandığında en fazla, “boşluk”, “çaresizlik”, “parasızlık” ve 
“yoksulluk” kavramları yazıldığı görülmektedir.

Bir diğer tablolaştırılmayan soru ise, y ve z kuşağı gençlerin en önemli sorununun ne 
olduğudur. gençler, en nemli sorunlarının “eğiti sistemi”, “işsizlik”, “teknoloji bağımlılığı” 
ve madde bağımlılığı” olarak belirtmişlerdir. 

tablo 15: Y ve Z kuşağı Gençlerin eğitim Seviyeleri ile İşkur Farkındalıkları
Arasındaki İlişki

Correlations

Kuşak işKur’u tanıma

v2
yas

Pearson correlation 1 ,172**

sig. (2-tailed) ,000

n 667 667

v12
iş

Kurumu

Pearson correlation ,172** 1

sig. (2-tailed) ,000

n 667 667

**. correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

y ve z kuşağı gençlerin işKur farkındalığı arasında bir fark olup olmadığına ilişkin 
korelasyon analizini gösteren tablo 15 incelendiğinde, y Kuşağının z kuşağına göre işKur 
farkındalığı daha fazla olduğu görülmektedir. 

tablo 16: Y ve Z kuşağı Gençlerin Gelecek Algısı Arasındaki İlişki

Coefficientsa

model
unstandardized

coefficients
standardized 
coefficients t sig.

B std error Beta

1
(constant) 1,794 ,146 12,309 ,000

v1 cinsiyet   ,320 ,091 ,138   3,517 ,000

a. Dependent variable: v33 On yıl sonrası
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tablo 16, korelasyon analizi incelendiğinde, cinsiyet ile gelecek algısı arasında anlam-
lı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Kuşak farkı gözetmeksizin erkekler daha 
çok kendi işini kurmak isterken;  kız öğrenciler,  kamuda çalışmak istemektedirler. “Diğer” 
şıkkını işaretleyen erkek öğrencilerin sayısı, kız öğrencilerden oldukça fazladır.  Hatta bu 
şıkkı işaretleyen kız öğrenci sayısı neredeyse yoktur.

tablo 17: Y ve Z kuşağı Gençlerin Sosyal medya kullanımı Arasındaki İlişki

Coefficientsa

model
B

unstandardized
coefficients

standardized 
coefficients t sig.

std. error Beta

1
(constant) ,616 ,037 16,532 ,000

v2 yas -,105 ,023 -,178 -4,620 ,000

a. Dependent variable: sosyal_medya

tablo 17 korelasyon analizi incelendiğinde,  sosyal medya araçları ve yaş arasında an-
lamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. araştırma verilerine göre  z kuşağı, y kuşağına göre 
instegram ve twitter’ı daha çok kullanmaktadır.

2. SOnuç Ve tArtIşmA
y ve z kuşağı gençlerin işKur farkındalıkları ve gelecek vizyonlarına ilişkin bir alan 

araştırması olan bu çalışmada,  z kuşağını temsil ettiği varsayılan merzifon ilçesindeki 
liseler ile y kuşağını temsil ettiği varsayılan merzifon myO öğrencileri örneklem olarak 
seçilmiştir. 

araştırmada elde edilen sonuçlar: 
1. araştırmada elde edilen sonuçlardan birisi, ailelerin eğitim durumu ve sigortalılık 

durumları y ve z kuşağı gençlerin işKur farkındalıklarını arasında anlamlı bir ilişki yok-
tur.

2. y ve z kuşağı gençlerin temel işgücü göstergeleri hakkındaki bilgi seviyeleri arasın-
da anlamlı bir farklılık yoktur.

3. y ve z kuşağı gençlerin gelecekte işgücü piyasası ile aralarında mesafeyi nasıl algı-
ladıkları sorusunun kuşaklar arasında farklılık göstermemekte, yani gelecek algısı ile kuşak 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır.

4. y ve z kuşağı gençlerin genel işsizlik ve genç işsizliği rakamlarına ilişkin algıları 
oldukça yüksektir. Bu algının, gençlerin kendi yaşam deneyimleri ve toplumsal hayat içinde 
şekillendiği söylenebilir.
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5. gelecek algısı ile ilgili cevaplarda erkek öğrencilerin “asker” “polis” gibi cevaplar 
verirken, kız öğrencilerin “evli”, “çocuk sahibi” “evde kalmış” gibi cevaplar vermeleri gele-
neksel cinsiyet rolleriyle açıklanabilir.

6. Kuşaklar arasında bir belirgin bir farklılık olmaksızın gençlerin işKur’u tanıyor 
olmaları, hem işKur faaliyetlerinin amasya işKur özelinde oldukça etkili olduğu, hem 
de gençlerin işgücü piyasasına girişte önemli bir rehberlerinin olduğunu göstermesi bakı-
mından önemlidir. Bunun yanı sıra internet ve sosyal medyayı etkin kullanan bu gençlere 
erişim için işKur’un soysa medyayı daha etkin kullanması gerekebilir.

kAYnAkçA

adıgüzel Orhan ve Batur z, ekşili n. (2014).  Kuşakların Değişen yüzü ve y Kuşağı ile Ortaya Çıkan yeni Çalışma 
tarzı: mobil yakalılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yıl: 2014/1, sayı:19.

 alatlı alev (2011). yükseköğretimde yeniden yapılanma ve işKur, istihdamda 3i, s 2 s.24-25
Başbakanlık Kadın statüsü ve sorunları genel müdürlüğü, (2000). Kadın istihdamı için yeni Perspektifler ve Ka-

dın işgücüne muhtemel talep. ankara: cem
Çetin canan ve s. Karalar (2016). X, y ve z Kuşağı Öğrencilerin Çok yönlü ve sınırsız Kariyer algıları Üzerine Bir 

araştırma, Yönetim Bilimleri. cilt: 14, sayı: 28, ss.: 157-197.
erdayı, a. (2009). Dünyada genç işsizliği sorununun Çözümüne yönelik ulusal Politikalar ve türkiye. Çalışma ve 

toplum(3), (133-162)
erkal mustafa  e.  (1987).  “toplumda  Bir  sosyal  grup  Olarak  gençlik”,  Prf. Dr.  sabri  F. Ülgener’e armağan, 

i.Ü. iktisat Fakültesi mecmuası, c.43, s.1-4.
Kahraman ve Koparan (2016).  meslek yüksekokulu mezunlarının istihdam Durumları  merzifon myO Örneği.  

isvet 2016, 1, 65  
Keleş, n. Hatice (2011). “y Kuşağı Çalışanlarının motivasyon Profillerinin Belirlenmesine yönelik Bir araştırma”, 

Bahçeşehir Üniversitesi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi cilt 3, sayı 2
Kılıç cem & O Bülbül (2012). genç işsizliğine ilişkin teorik Çerçeve ve Dünyada genç istihdamının Durumu, 

istihdamda 3i sayı 7 (40-46)
Kuyucu mihalis (2014). y Kuşağı ve Facebook: y Kuşağının Facebook Kullanım alışkanlıkları Üzerine Bir incele-

me. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar-2014 cilt:13 say4950 (55-83) http://www.esosder.org/ 
mercan nuray (2016). X, y ve z Kuşağı Kadınların Farklı tüketim alışkanlarının modern Dünyada inşa edilmesi. 

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, cilt 2 sayı 1 (59-70)
Özer, yunus emre (2011). gençlerin toplumsal yaşama Katılımı ve yerel yönetimlerin rolü, Dokuz Eylül Üniver-

sitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt:26, sayı:1, (43-65).
-süer sedef ve K. sezgin, B. Oral (2017). z Kuşağındaki Öğrencilerin internete ilişkin algılarının Belirlenmesi: 

Bir metafor Çalışma. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi. yıl:2017 cilt: 6 sayı: 12 (190-203). http://www.
ejedus.org/ 

türk, aycan (2013). y Kuşağı, istanbul: Kafekültür yayıncılık 





341

Oturum III-A
15 ArAlIk 2017 CumA

SAlOn - 1

Oturum BAşkAnI
dOç. dr. YüCel uYAnIk





343

BİLDİRİ KİTABI

AktİF İşGüCü HİZmetlerİ kAPSAmIndA
İşBAşI eĞİtİm PrOGrAmInIn İşVerenlerİn

BAkIş AçISIYlA deĞerlendİrİlmeSİ

Işıl YAlçInkAYA*

Vahide AlkAn**

ÖZet
Kamu istihdam hizmetleri devlet tarafından işgücü piyasasında dengenin korunması, aktif ve pasif is-

tihdam politikaları ile işsizlikle mücadele edilmesinde ön plana çıkmaktadır. son yıllarda tüm dünyada ve tür-
kiye’de önemli bir sorun haline gelen işsizliğin önüne geçmek için aktif işgücü hizmetleri kapsamında işbaşı 
eğitim programının, işsizlere teorik bilgilerini pekiştirmelerini ve mesleki deneyim kazanmalarını sağlayarak, 
işverenlere ise kendi 343personelini yetiştirme fırsatı tanıyarak kamu istihdamına katkı sağladığı görülmek-
tedir. Bu çalışmada, işKur tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programından Ocak 2016 ve Haziran 2017 
tarihleri arasında yararlanmış işverenlerin program hakkındaki bakış açılarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 
Bu doğrultuda izmir ili Bornova, Kemalpaşa ve Bayraklı ilçelerinde bulunan farklı sektörlerdeki işyerleri seçil-
miştir. seçilen bu işyerlerinin çalışan sayısı da farklılık göstermektedir. işbaşı eğitim programından yararlanmış 
bu işyerlerine 3 bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır. anket formundaki sorular aktif işgücü hizmetleri 
genelgesine göre hazırlanmış ve soruların geçerliliği için bu alanda uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. anket 
formunun ilk bölümü işyeriyle ilgili genel bilgileri, ikinci bölümü işyerinde uygulanan işbaşı eğitim programına 
yönelik temel bilgileri, üçüncü bölümü ise işbaşı eğitim programının işverenler açısından değerlendirilmesine 
yönelik ifadeleri içermektedir. işverenlerle birebir görüşülerek ya da eposta yoluyla toplanan anket formları 
sPss programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları doğrultusunda işbaşı eğitim programının 
daha verimli ve etkin hale getirilmesi için çeşitli öneriler sunulmuştur.

anahtar Kelimeler: işKur, kamu istihdam hizmetleri, işbaşı eğitim programı

Gİrİş
1. İşGüCü PİYASASInA Genel BAkIş
işgücü piyasası, bir malı satmak isteyenlerle o malı satın almak isteyenlerin tümünü 

oluşturur. Dolayısıyla piyasa kavramı arz ve talep kanunlarının geçerli olduğu alıcı ve satı-
cıların oluşturduğu bir mübadele ağıdır (Dinler, 2017, s.23). işgücü piyasası ise bir ülkedeki 
toplam işgücü arzının toplam işgücü talebiyle buluşma yeri olarak tanımlanmaktadır (me-
tin, 2004, s.10). işgücü piyasası diğer piyasalardan belli özelliklerle ayrılmaktadır. temel 
yapıtaşı insan olan bu piyasada mal ve hizmetler gibi alım satım yapmak ve fiyat belirlemek 
mümkün değildir. Bu özellik göz önüne alındığında belli bir mal ve hizmet gibi standart bir 
özelliği bulunmayan insanın ikamesi mümkün değildir. ayrıca diğer piyasalardaki mal ve 
sermayenin hareketliliğine göre işgücü piyasasının daha hareketsiz olması da diğer sektör-
lerden ayıran bir özelliktir (metin, 2004, s.11).
*) iş ve meslek Danışmanı, izmir Çalışma ve iş Kurumu Bornova Hizmet merkezi,isil.ustunkaya@iskur.gov.tr
**)  iş ve meslek Danışmanı, izmir Çalışma ve iş Kurumu Bornova Hizmet merkezi,vahide.alkan@iskur.gov.tr
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2. İStİHdAm POlİtİkAlArI
Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ortak sorunu halini alan işsizlik top-

lumların potansiyel işgücünü aktif ve verimli olarak kullanamamasından kaynaklanan baş-
ta bireysel, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel olarak olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle 
pasif ve aktif istihdam politikaları ile işgücü piyasasında dengenin sağlanması amaçlan-
maktadır.

2.1. Pasif İstihdam Politikaları
Ülkemizde türkiye iş Kurumu tarafından yürütülen pasif işgücü programları, işsizlik 

sigortası, ücret garanti fonu, kısa çalışma ödeneği ve iş kaybı tazminatıdır. Ücret garanti 
fonu ve kısa çalışma ödeneği işsizlik sigortası fonu kapsamında değerlendirilmektedir.

aktif istihdam politikalarına nazaran sosyal politika uygulamalarında daha öncelikli 
sırada uygulanan pasif istihdam politikalarını işsizlik sigortası ve işsizlik yardımı olarak 
ayırmak mümkündür. Pasif istihdam politikaları işgücü piyasada gerçekleştirilen düzenle-
melerle denge sağlanamadığında işgücünün maruz kalacağı zararı telafi etmeye yöneliktir. 
Buradaki temel amaç işsiz kalan kişilerin maddi açıdan desteklenerek bireysel ve toplumsal 
açıdan oluşacak zararın önüne geçmektir (metin, 2004, s.49). Bir başka ifadeyle pasif istih-
dam politikaları işsiz kalınan sürede oraya çıkan gelir kaybını gidererek işsiz kalan birey-
lerin yaşam düzeyinin zayıflamasına engel olur. Diğer yandan bu ödemeler gelir güvencesi 
sağlayıp piyasayı düzenler.

işsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterlili-
ğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir 
kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşme-
lerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, devlet tarafından kurulan zorunlu 
bir sigorta koludur (alabaş, 2007, s.105). işsizlik nedeniyle kişinin uğradığı gelir kaybının 
giderilerek asgari seviyede ekonomik güvence sağlamada primli ve primsiz olmak üzere iki 
sistem mevcuttur. Primsiz rejimi benimseyen ülkeler sosyal yardım ve işsizlik yardımları 
ile güvence sağlamaktadır. Primli rejim olan sosyal sigorta tekniğine dayanan ve başta aB 
ve OecD ülkelerinin benimsediği sistemde işsizlik ödeneği ile gelir güvencesi sağlanmak-
tadır. Ülkemiz de 4447 sK ile 2000 yılında yürürlüğe girmiş ve şubat 2002 yılından itibaren 
bu sistemi kullanmaktadır (metin, 2004, s.50).

2.2. Aktif İstihdam Politikaları
aktif istihdam politikaları işsizlikle mücadelede her geçen gün daha fazla önem ka-
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zanmaktadır. gelişen teknoloji ve sanayi ile birlikte nitelikli işgücü açığı her geçen gün 
artmaktadır. işgücü piyasasında ortaya çıkan yeniliklerle birlikte nitelikli istihdamın ortaya 
çıkması için aktif istihdam politikalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. aktif istihdam 
politikaları gerek türkiye gerekse avrupa’da işsizlikle mücadele etmekte önemli bir yere 
sahiptir. Bireylere geçici gelir sağlamaya yönelik uygulanan aktif istihdam politikaları bi-
reyin işgücü piyasasından uzaklaşmasına engel olmak adına istihdam sürecine katkıda bu-
lunmaktadır. aktif istihdam politikalarıyla işgücü piyasasında kolaylıkla iş bulma imkânı 
olmayan dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliği sağlanarak işgücü piyasası dışında 
kalmalarına engel olunmaya çalışılmaktadır (Çoban, 2013, s.55).

Kamu istihdam kurumları tarafından yürütülen aktif istihdam politikalarını genel 
olarak işe yerleştirme, doğrudan iş yaratma programları, ücret sübvansiyonları, mesleki 
eğitimler, girişimciliğin desteklenmesi, iş ve meslek danışmanlığı olarak gruplandırmak 
mümkündür. aktif istihdam politikalarının temel amacı işsizlere yalnızca gelir desteği sağ-
lamak yerine onların iş yaşamına dönüşlerini kolaylaştırmaktır. Diğer bir ifade ile aktif is-
tihdam politikaları kişinin istihdam edilebilirliklerini arttırarak kolay iş bulmalarına destek 
olur. aktif istihdam politikaları genellikle işsizlikten en çok etkilenen grupları ve bölgeleri 
hedef almaktadır. Öncelikli hedef kitlesi iş bulma şansı çok zayıf olan dezavantajlı gruplar 
olarak adlandırılan kadınlar, gençler, uzun dönemli işsizler, eski hükümlü ve engellilerdir 
(uşen, 2007, s.66).

işini değiştirmek isteyen bireylere için işe yerleştirme hizmetleri aktif istihdam politi-
kalarının en temel aracıdır. Bu hizmetler başta kamu istihdam kurumları tarafından yürü-
tülür. Hizmetin temellinde mevcut işler hakkında erişim ve bilgilendirmenin en yüksek se-
viyede olması vardır. Diğer bir ifadeyle kamu istihdam kurumları işsiz kalan kişilere maddi 
destek sağlamanın ötesinde onları bilgi ve becerilerine uygun işlere yönlendirmeyi amaçlar. 
Bu bakımdan işe yerleştirme hizmetinin temel amacı iş arama ve bulma sürecini kolaylaş-
tırıp işsiz kalınan süreyi en aza indirmektir. Doğrudan iş yaratma programları özellikle is-
tihdam konusunda sıkıntı yaşanan gruplar ve dönemlerde işsizliğin neden olduğu olumsuz 
sonuçları gidermek ve kişilerin işgücü piyasasından kopmalarını engellemek için devlet eliy-
le temizlik ve güvenlik gibi hizmetlerde yaratılan kısa süreli ve geçici iş ilişkisini içermekte-
dir. Ülkemizde istihdamında zorluk çekilen işsizlerin iş yaşamına entegresinin sağlanması 
ve gelir elde etmeleri için toplum yararına Programlar (tyP) düzenlenmektedir. Özellikle 
belli dönemlerde kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde düzenlenen bu programlar 
çevre temizliği, bakım onarım, ağaçlandırma, vadi ve dere ıslahı gibi kamu yararı güdülen 
işlerde düzenlenip katılımcıya asgari ücret ve uzun vadeli sigorta primleri ödenmektedir. 
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Ücret sübvansiyonları, genellikle firmalara ya da nadiren kişilere hükümet tarafından 
verilen finansal teşviklerdir. Bu teşvikler, gençler gibi özel grupların istihdamını arttırmak 
konusunda, sık olmamakla birlikte başvurulan bir yöntemdir (aktaran erdayı, s.150). Ülke-
mizde türkiye iş Kurumu himayesinde istihdam garantili ve garantisiz olarak düzenlenen 
mesleki eğitim kurslarıyla hiçbir mesleki bilgi ve becerisi olmayan mesleki eğitim kursla-
rıyla birlikte çalışmamızın son bölümünde üzerinde duracağımız kişilerin iş yaşamında 
deneyim kazanmalarını sağlayan iş başı eğitim programları mevcuttur. ayrıca türkiye iş 
Kurumu ile birlikte Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri geliştirme ve Destekleme idaresi 
Başkanlığı (KOsgeB) gibi kurumlar da çeşitli hibe destekleri ile girişimciliği yaygın hale 
getirmektedir. Ocak-ekim 2017 tarihleri arasında türkiye iş Kurumu tarafından düzenle-
nen aktif işgücü programları ve katılımcı sayıları tablo 1’de verilmiştir.

tablo 1: Programları (detaylı)*

PrOGrAm türü

Ocak-ekim 2017

Program 
Sayısı (**)

katılımcı Sayısı2

erkek kadın toplam

işbaşı eğitim Programı (ıeP) 94.962 127.467 130.677 258.144

girişimcilik eğitim Programı 2.974 38.255 37.380 75.635

meK/Özel Politika 1.764 6.756 27.426 34.182

meK/istihdam garantisiz 1.574 4.324 26.549 30.873

meK/ istihdam garantili 826 8.021 10.781 18.802

Çalışanların mesleki eğitimi 386 8.875 1.518 10.393

Hükümlü Kursu/Kurum Kaynaklı 63 955 58 1.013

engelli Kursu/Kurum Kaynaklı 70 353 278 631

eski Hükümlü Kursu/Kurum Kaynaklı 6 42 44 86

eski Hükümlü Kursu/Kurum Kaynaklı 1 19 0 19

Genel toplam 102.626 195.067 234.711 429.778

*) tyP (toplum yararına Programlar) hariçtir.
**) yalnız ilgili Dönemde başlayan programları içermektedir.

işgücü piyasası hakkında yeterli bilgiye sahip olmama istihdamı olumsuz yönde et-
kilemektedir. Bu bakımdan aktif istihdam politikası araçlarından olan rehberlik ve danış-
manlık hizmeti her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. iş ve meslek danışmanlığı 
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kapsamında uygulanan bu hizmet; kişinin özellikleri ile mesleğin özelliklerini karşılaştı-
rarak, kişinin kendi istek ve durumuna göre uygun mesleği seçmesi, seçtiği meslekle ilgili 
eğitim alması, işe uyum sağlaması ve işe yerleşmede oluşacak sorunları çözmede kişiye 
sistemli yardım sürecidir (işKur, 2005, s.34).

3. türkİYe İş kurumu tArAFIndAn uYGulAnAn
   İşBAşI eĞİtİm PrOGrAmI deĞerlendİrmeSİ
Ülkemizde istihdamda yaşanan en temel sorunlardan biri kişilerin eğitim hayatla-

rında almış oldukları teorik bilginin mevcut iş piyasasında karşılılık bulmasında sorun ya-
şanmasıdır. Bu nedenle kişinin okulda edindiği teorik bilgiyi işyeri ortamında uygulamaya 
dökerek deneyim kazanma gerekliliği ortaya çıkmıştır. Diğer yandan kişilere eğitim hayatı 
boyunca meslek ile ilgili teorik bilginin yanında yeterli uygulama yapma imkanı verilme-
mesi, teorik bilgilerin pratikteki iş hayatına yabancı olmasına neden olmaktadır. ayrıca 
sürekli değişen teknoloji edinilen bilgilerin revize edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 
eğitim kurumlarından yeni mezun olmuş bireylerin meslekleri iş yaşamına girişinde kar-
şılaştıkları başka bir sorun ise meslekleri ile ilgili deneyim sahibi olmayışlarıdır. Bu ba-
kımdan tecrübesi olmayan bireyin işe tercih edilmemesi kişinin iş yaşamına giriş süresini 
uzatmakla bu durum kısır döngü halini almaktadır. yaşanan bu eksikliğin giderilmesi için 
türkiye iş Kurumu tarafından tasarlanan işbaşı eğitim programı kişinin okulda edindiği 
bilgileri işletmede pekiştirip, iş hayatının kendinden beklediği özellikleri kazanıp istihdam 
edilebilirliğini arttırdığı programlar olarak düzenlenmektedir.

Bu bakımdan işbaşı eğitim programları; istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, 
yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olma görev ve sorum-
luluğu kapsamında işgücünü istihdam edilebilirliğinin arttırılmasına yönelik işgücü ye-
tiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirilmesinin ve uygulanmasının 
sağlanması amacıyla 2009 yılının ağustos ayında ‘staj Programları’ adıyla uygulanmaya 
başlamıştır. 2011 yılında işbaşı eğitim Programı adını alan uygulama 2013 mart ayında 
yürürlüğe konan aktif işgücü yönetmeliği ile kişilerin işyerlerinde mesleki deneyim kazan-
ması amaçlanarak uygulanmaya devam etmektedir.

3.1. İşbaşı eğitim Programının uygulanma esasları
aktif işgücü yönetmeliği gereğinde işveren bakımından işbaşı eğitim programından 

yaralanmanın ilk şartı kuruma kayıtlı olmaktır. Diğer bir şart ise personel sayılarına iliş-
kindir. en az iki çalışana sahip olan işveren bu programdan yararlanabilir (aktif işgücü 
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Hizmetleri yönetmeliği, 2013, md 47/1). ayrıca 5018 sayılı Kanunun eki ı, ıı, ııı ve ıv sayılı 
cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler ve il özel idarelerinde ve Kurumca 
bu yönetmelik kapsamında yaptırım uygulanan işyerlerinde yaptırım süresince işbaşı eği-
tim programı düzenlenemez. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya bu ku-
ruluşların ortak olduğu işletmelerle de ortaklık yapısında kamunun payına bakılmaksızın 
ilgili mevzuatı gereği en az iki çalışanı olma şartının sağlanması halinde program düzenle-
nebilir (aktif işgücü Hizmetleri yönetmeliği, 2013, md 47/2). yönetmeliğin 50. maddesi-
nin ilk fıkrası dikkate alındığında, işverenlerden iki ile on arasında çalışanı bulunanlar bir, 
on bir ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı 
eğitim programı katılımcısı talep edebilir (aktif işgücü Hizmetleri yönetmeliği, 2013, md 
50).

Katılımcı bakımından ise Kuruma kayıtlı olma en temel şarttır. son bir ayda en fazla 
uzun vadeli primi yatırılmış olan on beş yaşını tamamlamış, daha önce katılmış olduğu 
kurs ve programlardan yaptırımı olmayan tüm kişiler işbaşı eğitimine katılabilmektedir. 
işbaşı eğitim programının amacının Kuruma kayıtlı işsizlerin daha önceden edindikleri te-
orik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağ-
lamak olması da göz önüne alındığında öğrencilerin programa katılması da oldukça faydalı 
olacaktır. Bu doğrultuda, programa devam etme anlamında herhangi bir engeli olmadığı 
il müdürlüğünce değerlendirilen ve yönetmeliğin 52. maddesinde yer alan şartlara aykırı 
durumu bulunmayan tüm kademelerdeki öğrenciler (ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğ-
retim, açık lise vb.) programdan yararlanabilecektir (aktif işgücü Hizmetleri yönetmeliği, 
2013, md 52).

ayrıca işverenin birinci ve ikinci derece kan hışmı ve eşi olmamak diğer bir şarttır 
emekli olmamak ve programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde program dü-
zenlenecek işverenin çalışanı olmamak katılımcının sahip olması gereken diğer şartlardır 
(aktif işgücü Hizmetleri yönetmeliği, 2013, md 52/1). iş ve meslek danışmanlığı hizme-
tinden yararlanmış olma şartı da kişinin sahip olduğu nitelik ve becerilerini tanıyıp doğru 
eşleştirmenin yapılabilmesini sağlamaktadır. Düzenlenecek olan program günlük en az beş 
en fazla sekiz saat olmak üzere (dinlenme süreleri hariç), haftalık kırk beş saatten, yine 
haftada altı günden ve toplamda üç yüz yirmi fiili günden fazla olamaz (aktif işgücü Hiz-
metleri yönetmeliği, 2013, md 53).

ayrıca program katılımcılarına yönetim Kurulunca belirlenen katılımcı zaruri gideri 
ödenir. (mülga). ayrıca programlara devam edilen süre içinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 
sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında her bir katılımcı için 
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tahakkuk edecek sigorta primleri Kurumca ödenir (aktif işgücü Hizmetleri yönetmeliği, 
2013, md 55). Bu bakımdan 2017 yılı uygulamasıyla katılımcıya çalıştığı her gün için öde-
nen günlük zaruri gider miktar (54 tl) öğrenciler için %75’i (40,5 tl), işsizlik ödeneği 
alanlar için % 50’si (27 tl) oranında katılımcı zaruri gider ödenmektedir.

3.2. İşbaşı eğitim Programının Faydaları ve İstihdama katkıları
temel amacı teorik mesleki bilgilerini işyeri ortamında bizzat uygulayarak pekiştirip 

deneyim kazanmak olan işbaşı eğitim programı katılımcının sahip olduğu bilgi ve becerisi-
ni geliştirip işgücü piyasasının beklentilerini karşılar bir nitelik kazanmaktadır. Bu bakım-
dan kişinin istihdam edilebilirliği artmaktadır. 

gelişen ve değişen teknolojik yapıyı en güncel şekliyle takip etmeye imkan sağlayan 
işbaşı eğitim programı kişinin sürekli gelişimine katkı sağlamaktadır. işbaşı eğitim prog-
ramı işveren ve katılımcının karşılıklı olarak birbirini tanıması için önemli bir süredir. iş-
veren bakımından ise işgücü yetiştirme maliyetinden kurtulma ve belli süre için üretim 
maliyetinden kurtulma imkânı sağlamaktadır (mercan, 2016, s.46).

YÖntem
1. Araştırma modeli: 
Bu araştırmada, işKur tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında uygulanan iş-

başı eğitim programından Ocak 2016 ve Haziran 2017 tarihleri arasında yararlanmış işve-
renlerin program hakkındaki bakış açılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. araştırma 
tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan tara-
ma araştırmaları, geniş gruplar üzerinde yürütülen, gruptaki bireylerin bir olgu ve olayla 
ilgili olarak görüşlerinin, tutumlarının alındığı, olgu ve olayların betimlenmeye çalışıldığı 
araştırmalardır (Karakaya, 2009, s.59).

2. Örneklem Grubu:
araştırmada izmir ili Bornova, Kemalpaşa ve Bayraklı ilçelerinde bulunan farklı sek-

törlerdeki toplam 60 işyeri seçilmiştir. işbaşı eğitim programında işverenlerin en az 2 çalı-
şanı olma şartı bulunduğu için bu işyerlerinde çalışan personel sayısı 2-9, 10-49 ve 50 üstü 
olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. işyerlerinin çalışan sayısının gruplandırılmasının diğer 
nedeni programdan yararlanılacak katılımcı kontenjanının firmanın çalışan sayısına bağlı 
olarak değişmesidir. işbaşı eğitim programından yararlanma süresi 3 aydan az, 3-6 ay, 6-9 
ay ve 9-12 ay olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Bu gruplandırmanın yapılmasının nedeni 
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farklı tarihlerde program başlatan işverenlerin programdan yararlanma süresinin değiş-
kenlik göstermesidir. işyerlerinin faaliyet gösterdiği sektörler de farklılık göstermektedir. 
anket formları firma yetkilisi, insan kaynakları birimi, muhasebe ve programın işyerindeki 
diğer sorumluları (büro memuru, idari işler vb.) tarafından yanıtlanmıştır

3. Veri toplama Araçları:
işbaşı eğitim programından yararlanmış bu işyerlerine 3 bölümden oluşan anket 

formu uygulanmıştır. ilk bölüm işyeriyle ilgili genel bilgileri, ikinci bölüm işyerinde uy-
gulanan işbaşı eğitim programına yönelik temel bilgileri, üçüncü bölüm ise işbaşı eğitim 
programının işverenler açısından değerlendirilmesine yönelik ifadeleri içermektedir. an-
ket formunda toplam 20 soru bulunmaktadır. son bölümde işverenlerin işbaşı eğitim prog-
ramıyla ilgili görüş ve önerileri alınarak maddeler halinde bulgular bölümünde verilmiştir. 
anket formundaki sorular aktif işgücü hizmetleri genelgesine göre hazırlanmış ve soru-
ların geçerliliği için bu alanda uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. anket formunun son 
bölümü “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum”, “Kesinlikle 
Katılıyorum” şeklinde 5’li likert tipi sorulardan oluşmaktadır. likert tipi sorular araştırılan 
konu hakkındaki tutum veya görüş içeren bir ifade ve bu ifadeye katılım düzeyini belirten 
seçenekler içerir (akt. turan ve diğ., 2015).

4. Verilerin Analizi:
işverenlerle birebir görüşülerek ya da eposta yoluyla toplanan anket formları sPss 

15.0 (statistical Package fort he social sciences)  paket programı kullanılarak analiz edil-
miştir. verilerin analizi frekans dağılımı ve yüzde dağılımları şeklinde verilmiştir. Frekans 
dağılımı; bir ya da daha çok değişkene ait değerlerin ya da puanların dağılımına ait özellik-
lerini betimlemek amacıyla verileri sayı ve yüzde olarak verilir (Büyüköztürk, 2009, s.21).

BulGulAr Ve YOrum
araştırmanın bu bölümünde işbaşı eğitim programı ile ilgili anket maddeleri 3 alt 

başlıkta analiz edilmiştir.

1. işbaşı eğitim programına yönelik işyerlerinin genel bilgileriyle ilgili bulgular:
Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 60 işverenin bulundukları ilçelere (Bornova, Bay-

raklı, Kemalpaşa)  ve çalışan sayılarına göre dağılımı tablo 2’de gösterilmiştir.
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tablo 2. İşyerlerinin Bulundukları İlçe ve çalışan Sayılarına göre
Frekans ve Yüzde dağılımları

İlçe
çalışan Sayısı

Frekans Yüzde
2-9 10-49 50 üstü

Bornova 16   9 10 35   58

Bayraklı   5   6   2 13   22

Kemalpaşa   3   3   6 12   20

toplam 24 18 18 60 100

işverenlerin faaliyet gösterdikleri ilçe ve çalışan sayılarının frekans ve yüzde dağılımı-
na bakıldığında 50’den fazla çalışan sayısı toplam 18 işyeri varken, 2-9 arası çalışan sayısı 
olan işyeri sayısı 24’dür. ayrıca ankete cevap işverenlerin % 58 Bornova,  %22’si Bayraklı, 
%20’si Kemalpaşa ilçesinde faaliyet göstermektedir. işbaşı eğitim programından yararlanan 
işyerlerinin program açtıkları yıllara göre (2016, 2017 ve 2016-2017) dağılımları grafik 1’de 
gösterilmiştir.

Grafik 1. İşbaşı eğitim Programlarının Yıllara Göre dağılımı

grafik verileri incelendiğinde 2016 yılında 6 işveren, 2017 yılında 29 işveren, hem 
2016 hem de 2017 yılında toplam 25 işveren programdan yararlanmıştır. 2017 yılında 
programdan yararlanan işveren sayısındaki artış programın tanınırlığının artmasıyla 
açıklanabilir. Çünkü işverenlere yönelttiğimiz “işbaşı eğitim programından nasıl haber-
dar olduğunuz?” sorusuyla ilgili 60 işverenden 17’si iş ve meslek danışmanlığı hizmetle-
ri ile 11’i muhasebe bürolarından, 6’sı ticaret odalarından, 7’si tv, radyo, kamu spotları 
ile 4’ü belediyeler, 5’i eş-dost tanıdık vasıtasıyla işbaşı eğitim programını duyduklarını 
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belirtmiştir. geriye kalan 10 işveren hem iş ve meslek danışmanları aracılığıyla hem 
de şirketlerinin bağlı oldukları muhasebe büroları sayesinde programdan haberdar ol-
duğunu anket formuna işaretlemiştir. iş ve meslek danışmanlarının işyeri ziyaretleri 
sırasında kurum hizmetleri kapsamında işverenlere program hakkında bilgilendirme 
yapmalarının programın tanınırlığını arttırdığını söyleyebiliriz.

2. İşyerlerinin işbaşı eğitim programının uygulanma
    süresine yönelik bulgular:
anketin uygulandığı 60 işveren işbaşı eğitim programından farklı sürelerde yararlan-

mıştır. işverenlerin programdan yararlanma süreleri 3 aydan az, 3-6 ay, 6-9 ay, 9-12 ay, 3-6 
ve 9-12 ay, 3-6, 6-9 ve 9-12 ay olmak üzere 6 farklı kategoride değerlendirilmiştir. işveren-
lerin programdan yararlanma sürelerinin frekans ve yüzde dağılımı tablo 3’de verilmiştir.

tablo 3. İşbaşı eğitim Programı Sürelerinin Frekans ve Yüzde dağılımları

Programdan yararlanma süresi Frekans Yüzde

3 aydan az 12 20

3-6 ay 33 55

6-9 ay 1 2

9-12 ay 5 8

3-6 ve 9-12 ay 7 12

3-6   6-9   ve 9-12 ay 2 3

toplam 60 100

işbaşı eğitim programı süreleri programın uygulandığı yıllara göre değişiklik göster-
mektedir. 2016 şubat ayında aktif işgücü Hizmetleri yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 
birlikte program süresi 160 günden ( 6 ay) en fazla 320 (12 ay)  güne çıkarılmıştır.

3. İşbaşı eğitim programının işverenler açısından değerlendirilmesine
    yönelik bulgular:
Bu bölümde işverenlere yöneltilen sorular programa katılım koşulları, programın uy-

gulanmasında ilişkin esaslar ve programla ilgili genel değerlendirme olmak üzere 3 başlık 
altında analiz edilmiştir. Programa katılım koşulları ile ilgili frekans ve yüzde dağılımı tab-
lo 4’ de gösterilmiştir.
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tablo 4. İşbaşı eğitim Programına katılım koşulları Frekans ve Yüzde dağılımları

Programa katılım koşulları 

maddeler* 1 2 3 4 5

Frekans ve yüzde dağılımları f % f % f % f % f %

1. Katılımcının programın başlama tarihin-
den önceki belirli dönemde(1 yıl/3 ay) 
firmanın çalışanı olmama şartı programın 
personel yetiştirme amacına uygundur.

6 10 4 7 7 12 32 53 11 18

2. Program için gerekli evrakların sade ve 
anlaşılır olduğu kanısındayım. 2 3 10 17 8 13 34 57 6 10

3. Programa ilişkin evrakların elektronik or-
tamda ibrazı ve internet üzerinden baş-
vuru yapılabilmesinin faydalı olacağını 
düşünüyorum.

4 7 1 1 4 7 21 35 30 50

4. Katılımcının programın başlama tarihin-
den önceki belirli dönemde (son 3 ay / son 
1 ay) uzun vadeli sigorta primi olmaması 
şartı katılımcı bulmayı zorlaştırmaktadır.

7 12 5 8 7 12 23 38 18 30

5. Firmanın programın düzenlendiği meslek-
te çalışana sahip olması programın etkin-
liğini arttırmaktadır.

1 2 5 8 4 7 33 55 17 28

6. Programdan yararlanacak firmadan vergi, 
sgK prim borcu vb. şartların aranmaması 
programdan faydalanacak firma sayısını 
olumlu etkilemektedir.

2 3 6 10 5 8 28 47 19 32

*) Kesinlikle katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Kesinlikle katılıyorum (5)

Programa katılım koşulları ile ilgili verilen cevaplar incelendiğinde program için ev-
rakların sade, anlaşılır olması (Katılıyorum, % 57) ve evrakların elektronik ortamda alın-
masıyla ilgili (Kesinlikle katılıyorum, % 50) işverenlerin büyük bir bölümünün işbaşı eğitim 
programının bu koşuluyla ilgili benzer görüşlerde olduğu tespit edilmiştir. ayrıca progra-
ma başvuracak firmanın herhangi bir borcu olup olmaksızın programdan yararlanmasıyla 
ilgili 28 işveren (Katılıyorum, % 47), 19 işveren (Kesinlikle katılıyorum, % 32) bu şartın 
programa başvuru sayısını arttıracağını düşünmektedir. Programın uygulanmasına ilişkin 
frekans ve yüzde dağılımı tablo 5’ de gösterilmiştir.
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tablo 5. İşbaşı eğitim Programının uygulanmasına İlişkin esaslarla İlgili
Frekans ve Yüzde dağılımları

Programın uygulanmasına ilişkin esaslar

maddeler 1 2 3 4 5

Frekans ve yüzde dağılımları f % f % f % f % f %

7. Program kapsamında alınabilecek 
katılımcı kontenjan oranının (çalışan 
sayısının % 10’undan % 30’una kadar) ye-
terli olduğunu düşünüyorum

4 7 9 15 15 25 28 46 4 7

8. Programın uygulanma süresi katılımcının 
mesleki deneyim kazanması için yeter-
lidir.

9 15 18 30 10 17 17 28 6 10

9. Program sonunda istihdam yükümlülüğü 
olması programın uygulanabilirliğini 
olumlu etkilemektedir.

5 8 7 12 5 8 35 59 8 13

10. Programın bittiği tarihteki çalışan 
sayısının programın başladığı tarihteki 
çalışan sayısından düşük olmama şartı 
istihdamın korunması amacına uyundur.

5 8 10 17 10 17 28 47 7 11

11. Programda katılımcıya ödenen zaruri 
giderlerin  (iş arayan 54 tl, öğrenci 40,5 
tl, işsizlik ödeneği alan 27 tl) farklılık 
göstermesi katılımcının programa de-
vamını olumsuz etkilemektedir.

4 7 8 13 14 23 20 34 14 23

12. Programla ilgili sözleşme şartlarına 
uyulmaması halinde firmaya uygulanan 
yaptırım süresinin (12 ay) uzun olduğunu 
düşünüyorum.

1 2 6 10 13 21 21 35 19 32

13. Katılımcıyla ilgili devam bilgilerinin 
sisteme işlenmesi ve kuruma teslim 
edilmesi için evrak hazırlama sürecinin 
zaman alıcı olduğu kanısındayım.

3 5 13 21 4 7 24 40 16 27

Programın uygulanmasına ilişkin esaslarla ilgili verilen cevaplar incelendiğinde prog-
ram süresinin katılımcının mesleki deneyim kazanması için yeterli olduğunu düşünen top-
lam 23 işveren (17’si katılıyorum, 6’sı kesinlikle katılıyorum) bulunurken, sürenin yeterli 
olduğu fikrine katılmayan 27 işveren (18’i katılmıyorum, 9’u kesinlikle katılmıyorum) var-
dır. ayrıca katılımcıya ödenen zaruri giderin iş arayan, öğrenci, işsizlik ödeneği alan gibi 
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durumlarda farklılık göstermesinin katılımcının devam durumunu olumsuz etkilediğini 
düşünen 34 işveren (20’si katılıyorum, 14’ü kesinlikle katılıyorum) bulunmaktadır. işbaşı 
eğitim programıyla ilgili genel değerlendirmeye ilişkin frekans ve yüzde dağılımı tablo 6’ 
da gösterilmiştir.

tablo 6. İşbaşı eğitim Programının Genel değerlendirmesiyle İlgili

Frekans ve Yüzde dağılımları

Programla ilgili genel değerlendirme

maddeler 1 2 3 4 5

Frekans ve yüzde dağılımları f % f % f % f % f %

14. işbaşı eğitim programı herhangi 
bir maliyete katlanmadan personel 
yetiştirmeyi sağlar.

3 5 4 7 6 10 28 47 19 31

15. işbaşı eğitim programı insan kaynağı 
politikaları kapsamında önemli bir yere 
sahiptir.

1 2 3 5 4 7 35 58 17 28

16. işbaşı eğitim programı işgücü 
maliyetlerini azalttığı için firmaya rekabet 
avantajı sağlar

1 2 5 8 11 18 26 44 17 28

17. işbaşı eğitim programı ile katılımcılara 
yapılan ekstra ödemelerin vergi 
matrahından düşme imkânı olması 
katılımcının programa katılması ve devam 
etmesine olumlu etki etmektedir.

2 3 3 5 6 10 35 59 14 23

18. işbaşı eğitim programı firmanın ihtiyaç 
duyduğu nitelikte personel yetiştirmesine 
katkı sağlar.

1 1 3 5 4 7 36 60 16 27

19. işbaşı eğitim programı ile firmanın 
istihdam ettiği katılımcılar için teşvikten 
yararlanması personel giderlerini 
azaltmaktadır.

1 1 4 7 3 5 31 52 21 35

20. işbaşı eğitim programının istihdama 
olumlu katkı sağladığını düşünüyorum. 2 3 2 3 3 5 27 45 26 44

Programın herhangi bir maliyete katlanmadan personel yetiştirmeyi desteklediğini 
(%47’si katılıyorum, %31’i kesinlikle katılıyorum) ve firmanın ihtiyaç duyduğu nitelikte 
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personel yetiştirmesine katkı sağladığını (% 60’ı katılıyorum, %16’sı kesinlikle katılıyorum) 
işverenlerin verdikleri cevaplar neticesinde tespit edilmiştir. ayrıca işverenlerin istihdam 
ettiği katılımcılar için teşvikten yararlanması personel giderlerini azalttığı yönünde bulgu-
lar mevcuttur (%45’i katılıyorum, %26’sı kesinlikle katılıyorum).

SOnuç Ve Önerİler
anket formunun son bölümüne eklenen görüş ve öneriler başlığı altında işverenlerin 

işbaşı eğitim programıyla ilgili fikirleri şu şekildedir:
 Firmanın katılımcıyı tanıması, katılımcının işi öğrenmesi ve firmaya oryantasyonu 

için programın uygulanma süresi daha uzun olmalıdır. ayrıca hizmet sektöründeki işyer-
leri için süre yetersizdir

 Programın başvuru evrakları web tabanlı olarak hazırlanmalıdır. Bu nedenle katı-
lımcı devam çizelgeleri mail yoluyla ya da online olarak takip edilmelidir.

 Öğrenci, iş arayan, işsizlik ödeneği alan katılımcılar arasında ücret farklılığı olma-
malıdır.

 Programdan kendi isteğiyle ayrılan katılımcıların programı düzenleyen işyerinin 
istihdam taahhüdüne etki etmemesi gerekmektedir.

 Programın katılımcılara meslek kazandırması ve istihdama katkısı oldukça yüksek-
tir.

 Programla ilgili duyuruların daha fazla yapılması daha çok katılımcının istihdam 
edilmesini sağlayacaktır.

 Program kapsamında alınabilecek katılımcı kontenjan oranı yüksektir.
 Program ileriye dönük personel seçimimiz konusunda katkı sağlamaktadır.
2009 yılından beri uygulanmakta olan işbaşı eğitim programı yeni mezun gençlerin 

mesleki becerilerini geliştirmesine ve işgücü piyasasında deneyim kazanmalarına katkı sağ-
lamaktadır. ayrıca işbaşı eğitim programı giderek artan genç işsizliğin istihdam sorununa 
çözüm üretmektedir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işverenlerin cevapları doğrultu-
sunda işbaşı eğitim programı nitelikli personel yetiştirmeyi kolaylaştırmakta ve personel 
yetiştirmeye maliyetleri konusunda işverene destek sağlamaktadır. Katılımcıları istihdam 
eden işverenlerin teşviklerden yararlanması programın etkinliğini daha da arttırmaktadır.
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türkİYe İşGüCü PİYASASIndA İşkur’un İStİHdAm
HİZmetlerİ etkİnlİk AnAlİZİ

mustafa nAl*, menekşe şAHİn**, Fatih kAYA***

ÖZet
türkiye işgücü piyasasında iş arayanlar ile açık işler arasındaki eşleşmeyi gerçekleştirme hizmetleri, tür-

kiye iş Kurumu’nun (işKur) en temel görevleri arasında gelmektedir. işKur, düzenli olarak yaptığı türkiye 
işgücü Piyasası araştırması ile firmalardan açık iş taleplerini ve iş arama maksadıyla kuruma başvurularla işçi 
kayıtlarını alarak bunlar arasında eşleştirme hizmeti vermektedir. Diğer yandan, iş arayanlar ve eleman arayan 
firmalar işgücü piyasasının sağladığı bilgi olanaklarıyla işKur hizmeti kullanmadan da birbirleriyle eşleşebil-
mektedir. işKur herhangi bir kısıtlamaya tabi tutmaksızın tüm başvuruları kabul ettiğinden iş arayan kişiler 
her iki iş arama kanalını veya herhangi birini kullanabilmektedirler. Bu çalışmada, işKur ve tÜiK (türkiye 
istatistik Kurumu) verileri kullanılarak, piyasa iş bulma oranı ve işKur iş bulma oranı karşılaştırılması ile 
işKur’un işe yerleştirme hizmetinin etkinliği analiz edilmiştir. işKur’un iş bulma oranı bir ayda yaratılan 
eşleşmelerin aynı ay içerisinde yapılan başvurulara oranı ile hesaplanmıştır. Bu oran işKur iş bulma oranı için 
bir üst sınırdır. Piyasa iş bulma oranı ise shimer (2005)’ın kullandığı yöntem ile tÜiK iş arama süresi verisinden 
hesaplanmıştır. araştırma sonucunda, işgücü piyasasında genel iş bulma oranının işKur aracılığı ile iş bulma 
oranına yakın olduğu görülmüştür. işKur aracılığı ile iş bulma oranının en yüksek olduğu grup ise düşük eği-
time sahip işgücüdür. Çalışmanın sonuçlarına ilişkin veriler işKur’un açık işlere yerleştirme noktasında resmi 
bir iş arama kanalı olarak özellikle de eğitim seviyesi yüksek işgücü için beklenen düzeyde olmadığına işaret 
etmektedir. Bu bağlamda, aktif istihdam politikaları içerisinde eşleştirme ve danışmanlık hizmetlerinin eğitimli 
işgücü üzerinde uygulanabilirliğinin artırılması önem arz etmektedir.

anahtar kelimeler: kamu istihdam hizmetleri, iş bulma oranı, işsizlik, iş arama kanalları

emPlOYment SerVİCe eVent AnAlYSİS OF İSkur İn tHe turkİSH lABOr mArket

ABStrACt
The service for that matching between job seekers and vacant jobs in the turkish labor market is main 

task of turkish employment agency. isKur, through the regular labor market research in turkey, provides 
matching services between  vacant job supplies from companies and workers registerations with applications 
for job search, On the other hand, without using isKur’s service, job seekers and companies looking for emp-
loyees can match each other with the information facilities provided by the labor market. since isKur accepts 
all applications without any restrictions, job seekers can use both job search channels or any of them. ın this 
study, using the data of both ısKur and turkish statistical ınstitute (tÜiK), the effectiveness of isKur’s job 
placement service has been analyzed with the comparsion of market job finding rate and ısKur job finding 
rate. isKur’s job finding rate has been calculated by the ratio of the matches created in one month to the appli-
cations made in the same month. This rate is the ceiling limit for  isKur job finding rate. The market job finding 
*)  Hitit Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, iktisat Bölüm, arş. gör.  mustafanal@hitit.edu.tr
**) Hitit Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri Bölümü, yrd. Doç. Dr. 

meneksesahin@hitit.edu.tr
***) Hitit Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, iktisat Bölüm, yüksek lisans, fthky35@gmail.com
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rate has been calculated by using the method used by shimer (2005) and the isKur’s job search duration data. 
as a result of the research, it is observed that the general job finding rate in the labor market is similiar with the 
job finding rate through isKur. ıt is also observed that the highest job finding rate through isKur is low edu-
cated labor force . The datum of the results of the study indicate that isKur is not considered at expected level 
for employment to vacant jobs as an official job search channel especially by low educated labor force. ın this 
context, in active employment policies, it is important to increase the applicability of matching and counseling 
services on the educated workforce.

Key Words: public employment services, job finding rate, unemployment, job search channels

Gİrİş
1990 yıllardan itibaren yüksek seviyeli ve yapısal işsizlikle mücadele için uygulanan 

politika alternatifleri arasında aktif işgücü piyasası politikaları (aiPP) ulusal ve uluslararası 
istihdam politikası uygulayıcıları tarafından önemli destek görmeye başlamıştır (sheldon, 
2003). aiPP, iş arayanların istihdam edilebilirliğini etkin bir şekilde arttırmak ve kümü-
latif işsizliği azaltmak amacıyla devlet tarafından uygulanan kamu müdahale aracı olarak 
değerlendirilmektedir (Bonoli, 2010). OecD, aiPP’yi “çalışanların işle ilgili niteliklerini 
geliştirmeye ve daha etkin bir iş piyasasını teşvik etmeye yönelik tedbirler’’ olarak tanımlar-
ken, analitik ve politik amaçlarına göre aktif ve pasif tedbir olarak iki şekilde gruplandır-
mıştır. evrensel olarak kabul edilmiş olan ve uluslararası karşılaştırmalarda da kullanılan 
aktif istihdam politikaları; (i) Kamu istihdam hizmetleri, (ii) işgücü eğitimi, (iii) istihdamın 
sübvanse edilmesi, (iv) gençlere yönelik politikalar, (v) Dezavantajlı grupların istihdamına 
yönelik tedbirler olarak sıralanmaktadır. Pasif tedbirler kapsamında ise işsizlik sigortası 
ve erken emeklilik sistemi yer almaktadır (martin, 2000) (asa & turnham, 1994). Bu ted-
birlere ilişkin kamu harcamaları ulusal kaynakların önemli paylarını absorbe etmektedir 
(martin, 2000).

aiPP programları tedbirleri, ülkelerin işsizlik yapısına göre çeşitlilik, sıklık ve ağırlık 
olarak farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle, bu politikaların işsizlerin işgücü piyasası-
na entegre edilmesindeki etkinlikleri de değişkenlik gösterebilmektedir (auer, efendioğlu, 
& leschke, 2007). Bununla birlikte, son on yıldır yapılan çalışmalarda, bu programların 
pek çoğunun işsizlerin işgücü piyasasına entegre edilmesindeki etkinliklerinin iyimser bir 
tablo ortaya koymadığı görülmüştür. mikro verilere dayanan amprik çalışmaların genel 
sonuçları aiPP’nin iş bulma oranları üzerindeki etkilerinin oldukça küçük olduğu yönün-
dedir (Boone & van Ours, 2004). OecD, iş stratejileri (2006) değerlendirme raporunda 
“iyi tasarlanmış programların olumlu bir etkisi olabilir (...) ancak birçok mevcut program 
bunu başaramadı” sonucuna varılmış ve aiPP’nin verimliliğinin geliştirilmesine dikkat 
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çekilmiştir. Birçok OecD ve avrupa ülkelerinde, aiPP’nin etkilerinin araştırılması ve ve-
rimliliklerinin geliştirilmesi çalışmaları yoğunlaştırılmıştır. sheldon (2003), programların 
verimliliğini, işsizlerin iş arama ve iş bulma hızı olarak belirtmektedir. Bu çalışmada, aktif 
istihdam politikaları kapsamında türkiye’de türkiye iş Kurumu (işKur) tarafından yürü-
tülen kamu istihdam hizmetlerinin (işe yerleştirme ve danışmanlık)  etkinliği analiz edil-
meye çalışılmıştır.

ilgili ulusal mevzuatlarda işKur’un görevleri; ulusal istihdam politikalarının hazır-
lanmasına katkı sağlamak, işgücü piyasası verilerini derlemek, analiz etmek ve yorumla-
mak, işgücü arz ve talebi arasında aracılık hizmeti yapmak ve aktif / pasif istihdam po-
litikalarını yürütmek olarak sıralanmaktadır (işKur, 2010). türkiye’de işgücü piyasası 
politikalarının temel uygulayıcısı işKur’un, en temel görevlerinden biri de işgücü piya-
sasında iş arayanlar ile açık işler arasındaki eşleşmeyi gerçekleştirecek aracılık hizmetle-
rin verilmesidir. Kamu eşleştirme ve danışmanlık hizmetleri; işgücü piyasalarındaki bilgi 
eksikliğini gidermeye, işçi-işveren eşleşmesini sağlama ve geliştirmeye yönelik hizmetleri 
içermektedir (Planas, 2010). işKur tarafından yürütülen kamu istihdam hizmetleri ara-
sında iş arama yardımları, iş ve meslek danışmanlığı, özel sektör işyeri ziyaretleri, açık iş 
talepleri ve işe yerleştirme hizmetleri, engelli ve eski hükümlü istihdamı, toplum yararına 
programlar, hizmet merkezleri/hizmet noktaları, istihdam fuarı ve kariyer günleri gibi fa-
aliyetler yürütmektedir. (işKur, 2016)

türkiye’de kamu istihdam hizmetleri işKur tarafından yapılmakta iken, 25 Hazi-
ran 2003 yılında kabul edilen 4904 sayılı türkiye iş Kurumu Kanunu ile iş ve işçi bulmaya 
aracılık faaliyetlerinin özel istihdam bürolarınca da yapılmasına izin verilmiştir (Özkan, 
2014). Kişilerin iş arama sürecinde; kamu ve özel istihdam büroları dışında arkadaş, eş, 
dost, tanıdık, medya ilanları, doğrudan işverenlere yapılan başvurular gibi farklı kaynak-
lardan yararlandıkları da görülmektedir. Diğer yandan kamu istihdam hizmetlerine katılım 
gönüllük esasına dayalı olup, kişiler birden fazla iş arama kanalı kullanabilmektedir. tüm 
bu değişkenler göz önüne alındığında işgücü piyasasında iş arama kanallarından hangileri-
nin daha etkin olduğunun belirlenmesini güçleştirmektedir.

Bu çalışmanın amacı, türkiye istatistik Kurumu eğitim düzeylerine ayrıştırılmış veri-
leri ile hesaplanan piyasa iş bulma oranı ile işKur’un kendine başvuran işçilere sağladığı iş 
bulma oranları karşılaştırılarak kamu eşleştirme hizmetlerinin etkinliği analiz etmektir. Bu 
amaç doğrultusunda yazında kullanılan yöntemler ile piyasa iş bulma oranı tÜiK verileri 
ile işKur aracılığıyla iş bulma oranları ise kurumun kendi yayınladığı verilerle hesaplan-
mıştır. 
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1. YÖntem
Bu çalışma emek piyasasına iş aramak için giriş yapan bir işçinin, işe yerleşme ola-

sılığı farklı olan iki yöntem kullanabileceği varsayımına dayanmaktadır. Birinci yöntem, 
piyasanın sağladığı bilgi akışı(internet, gazete ilanı vb.) ve kişinin bireysel bilgi ağını kul-
lanarak açık işe sahip firmalara ulaşarak bir işe yerleşmesidir. ikinci yöntem ise iş talebi 
için işKur’a başvurmasıdır. Bu yöntemlerin her birinde iş bulma olasılıkları farklıdır. Bu 
olasılıklar iş bulma oranı ile ölçülmektedir.

iş bulma oranının hesaplanmasında kullanılabilir veri türüne göre üç ayrı yöntem 
kullanılabilmektedir. teorik olarak iş bulma oranı; belirli bir dönemdeki açık iş-işçi eşleş-
melerinin o dönemde iş arayan kişi sayısına bölünmesi olarak hesaplanmaktadır. iş arayan 
kişilerin sadece işsizler olduğu varsayılırsa iş bulma oranı, eşleşmelerin işsizlere oranı ola-
rak hesaplanabilir. ancak türkiye’de dahil olmak üzere bir çok ülkede işgücü piyasasındaki 
toplam açık iş sayısı ve toplam eşleşme sayısı ile ilgili veri tutulmamaktadır. Bu nedenle iş 
bulma oranını hesaplamak için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. (shimer, 2005) kısa ve orta 
dönem işsiz sayısının dinamiğinden iş bulma oranı için şöyle bir yaklaşım kullanmıştır;

ft=
        ut+1 –ukısa dönem                                     

t + 1
1   — –————————————

              ut

Denklemde ft iş bulma oranını, u ve u kısa dönem

                                                                                                            
      t + 1

sırasıyla t + 1 dönemi için orta ve kısa dönem işsiz sayısını göstermektedir.
Diğer yaklaşımda ise ayrılma oranı serisi ile işsizlik oranının zaman içerisinde geliş-

me dinamiğinden faydalanarak iş bulma oranı hesaplanmaktadır. 
ut+1 = ut – Ftut + stnt

(2)
Denklemde nt istihdamı ve st ayrılma oranını göstermektedir. türkiye işgücü piyasası 

için resmi kurumlarca hesaplanan bir ayrılma oranı serisi bulunmadığından piyasa iş bul-
ma oranı için Denklem 2 kullanılamamaktadır. tÜiK işgücü istatistiklerinde eğitim duru-
mu ve işsizlik süresi olarak beraberce ayrıştırılmış aylık frekansta veriler yayınlanmaktadır. 
Bu verilerin kullanımı ile Denklem 1’den her bir eğitim düzeyindeki işsizler için piyasa iş 
bulma oranı hesaplanmıştır.
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işKur aracılığıyla iş bulma oranını ölçmek için ise iki yöntem kullanılmıştır. Birinci 
yaklaşımda bir ayda alınan tüm açık iş ilanlarının aynı ay içerisinde iş arama amacıyla iş-
Kur’a başvuran kişiler ile eşleştiği varsayılmıştır. Bu yaklaşım işKur aracılığıyla iş bulma 
oranı için üst sınırdır. Çünkü gerçekte bir eşleşme geçmiş dönemde işKur’a başvurmuş 
kişilerle de gerçekleşebilir. tersi olarak da geçmiş dönemdeki bir açık iş ilanı ile bu dönem-
ki iş başvurusu da eşleşebilir. ancak muhtemelen ilk durum ikinci durumdan daha fazla 
sayıda gerçekleşecektir.

ikinci yaklaşım ise ortalama iş arama süresinin kullanımıdır. iş bulma oranının tersi 
ortalama iş arama süresini vermektedir. işKur aylık faaliyet raporlarında eğitim durum-
larına göre işçilerin kaç ay bekleme ile bir işe yerleştiği verisi sunulmaktadır. 1 yıldan az 
süre bekleyenler dikkate alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemi ile ortalama iş arama süresi 
hesaplanmıştır. Bu süresinin bire oranlanması ile iş bulma oranı tahmin edilmiştir.  Bu he-
saplama da işKur iş bulma oranı için ortalama bir alt sınır tanımlamaktadır.

2. BulGulAr
işKur iş bulma oranı üst ve alt sınır olarak ve piyasa iş bulma oranı grafik 1,2 ve 3’te 

gösterilmektedir.
Grafik 1: İşkur İş Bulma Oranı (üst sınır)

Dalgalanmalar ihmal edilip ana trende bakıldığında her iki yaklaşıma göre de işKur 
iş bulma oranları artmıştır. Üst sınır yaklaşımına göre 2009 yılında işKur’a iş için başvu-
ran her on kişiden biri aynı ay (bir ay) içerisinde iş bulabilirken 2017 yılında her on kişiden 
ikisi aynı ay içerisinde iş bulabilmektedir. grafik 2’de görülen alt sınır değerler ortalama 
bekleme süresinden elde edilmiştir. Bu yaklaşıma göre iş bulma oranının yükselmesi orta-
lama bekleme süresinin azaldığı anlamına gelmektedir.
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Grafik 2: İşkur İş Bulma Oranı (Alt Sınır)

grafik 3 ise işgücü piyasasında genel iş bulma oranını göstermektedir. Kalın çizgi 
nokta tahminini kesikli çizgiler ise %10 hata bandını göstermektedir. sonuçlara göre 2009-
2017 döneminde piyasa iş bulma oranında yaklaşık bir puan artış gerçekleşmiştir. grafik 
1,2 ve 3’ün beraberce değerlendirilirse işKur emek piyasasında iş bulma oranını artırıcı 
faktörlerin (örneğin açık iş sayısındaki artış) olumlu seyrinden faydalanabilmektedir. Fakat 
ortalama olarak piyasa ile aynı seviyede iş bulma oranına sahip olduğundan işsizlik oranı 
üzerine etkisi sınırlı kalmaktadır.

Grafik 3: tüİk İş Bulma Oranı
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işgücünün eğitim düzeylerinin iş bulma oranları üzerindeki etkisini değerlendirebil-
mek için her bir eğitim seviyesi iş bulma oranı hesaplanmış ve grafik 4, 5, 6, 7,8 oluşturul-
muştur.

Grafik 4: Okur Yazar Olmayan İş Bulma Oranı

Grafik 5: Okur Yazar İş Bulma Oranı

Grafik 6: İlköğretim mezunu İş Bulma Oranı
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Grafik 7: Ortaöğretim mezunu İş Bulma Oranı

Grafik 8: Fakülte veya Yüksekokul mezunu İş Bulma Oranı

grafikler beraberce değerlendirilirse; ekstrem gruplar (okuma-yazma bilmeyen ve fa-
külte/yüksek okul mezunu) hariç tutulursa diğer tüm eğitim düzeylerinde piyasa iş bulma 
oranı ve işKur iş bulma oranı ortalama olarak benzerlik göstermektedir. ekstrem grup-
larda ise piyasa iş bulma oranı işKur iş bulma oranından daha yüksektir. yani iş bulma 
oranına piyasadaki diğer iş arama kaynakları işKur’un sağladığı bilgiden daha fazla katkı 
sağlamaktadır.   

işKur iş bulma oranları eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde; en yüksek iş 
bulma oranına sahip grup ilköğretim düzeyindedir. Bu grubu ortaöğretim düzeyi ve okuma 
yazma bilen ama diploma sahibi olmayan işgücü takip etmektedir. Okuma-yazma bilme-
yen grup ise iş bulma oranı değişkenliğinin en yüksek olduğu grup olarak görülmektedir. 
yükseköğrenime sahip kişiler en düşük işe yerleştirilme oranına sahip kişilerdir. yani bu 
gruptaki temsili bir kişi için işKur’a iş için başvurmak ortalama olarak bir işe yerleşme 
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olasılığı artırmamaktadır.  Bu durumun farklı nedenleri olabilir.  işKur etkisiyle iş bulma 
oranlarının eğitim seviyesi yüksek kişilerde daha düşük olması, nitelikli ve tecrübeli olan 
eğitimli işgücünün iş arama sürecinde işKur hizmetlerini daha az tercih ettiğinin göster-
gesi olarak öne sürülebilir. aynı şekilde işverenlerin yüksek eğitim düzeyine sahip nitelikli 
işçiyi aramakta işKur aracılığını tercih etmiyor olabilir. Bu durumda nitelikli iş ve işgücü 
açından işKur’un aracılık hizmetlerine yönelik güven eksikliği söz konusu olabilir.

SOnuç
İş bulma oranı ve işsizlik oranı birbiri ile yakından ilişkili kavramlardır. diğer 

faktörler sabitken iş bulma oranı arttıkça işsizlik oranı düşmektedir. İş bulma oranı 
üzerine pozitif katkı yaparak işsizliği azaltmak İşkur’un temel görevleri arasında 
gelmektedir. Bu araştırmada elde edilen bulgular istihdam politikaları uygulamaları 
için önemli olabilecek iki sonuç ortaya koymaktadır. Bunlardan birincisi; İşkur’un 
yoğun arabuluculuk yöntemleri uygulayarak işsizlerin ve boş pozisyonların eşleşti-
rilmesini geliştirebildiğidir. Zaman içerisinde İşkur’un işe yerleştirme oranları art-
mıştır. diğer bir ifade ile açık iş ilanlarını ve iş arayanların stoklarını daha fazla ha-
vuzlayarak kendi iş bulma oranını yükseltebilecektir. Ancak bunun piyasa iş bulma 
oranı üzerine etkisi sınırlı kalacaktır. Çünkü işKur iş bulma oranı piyasadan daha yüksek 
değildir. ikincisi ise; eşleştirme verimliliğinin artırılması için türkiye işgücü piyasasında 
işsizliğin en yoğun olduğu eğitimli işgücüne yönelik tedbirlerin alınmasına olan ihtiyaçtır. 

tÜiK verilerine göre yükseköğrenime sahip kişiler, işgücü piyasasında en hızlı bü-
yüyen grup olmasına karşın iş bulma oranının en düşük olduğu gruptur.  yükseköğrenim 
düzeyindeki işgücünün iş bulma oranının düşük olması işsizler içerisinde payının zamanla 
giderek artması anlamına gelmektedir. Bu durumda; aktif istihdam politikalarının öncelik-
li olarak yükseköğrenime sahip işsizlerin işgücü piyasasına entegre edilmesini sağlayacak 
önlemlere yer vermesi gerekmektedir.
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kAmu İStİHdAm HİZmetlerİnİn GelİştİrİlmeSİ Ve
çeşİtlendİrİlmeSİne YÖnelİk deneYSel Bİr çAlIşmA:

BüYükçekmeCe’dekİ İş kulüPlerİ PrOJeSİ uYGulAmA çAlIşmASI

Can şenol AkAnSu*

tarık BOZkurt**

ÖZet
Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı işsizlikle mücadelede iş Kulüpleri adı altın-

da pilot bir proje uygulamaktadır. Projenin istanbul Büyükçekmece ilçesinde uygulandığı gruplardaki kişilerden 
anket yöntemi ile katıldıkları programla ilgili değerlendirmeleri alınmıştır. 

iş Kulüpleri Projesi ilk etapta projede görev alacak iş ve meslek Danışmanlarının eğitim almaları ile 
başlamıştır. Dört gün süren eğitimlerde Kulüp lideri olarak adlandırılan kurum çalışanlarının program ve yön-
temler hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Projenin amacı iş arama becerileri ile ilgili adaylara farklı bir ba-
kış açısı kazandırmak ve çalışmak isteyen herkese göre bir iş olduğu fikrinin işsizlerde oluşmasını sağlamaktır.
(Kılınç, 2017, s.3) 

araştırmanın amacı, iş Kulüpleri Projesi’ne katılan adayların, iş Kulüpleri programının iş arama süreçleri 
üzerine etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla katılımcıların eğitim durumu, yaşı, cinsiyeti ve iş arama süre-
cindeki durumlarını da içeren bir anket uygulanmıştır. 

anket ile program uygulanan adaylarda;
 iş arama sürecinde özgüvenlerine etkisi,
 Daha kolay iş bulmalarına yardımcı olacağına dair inançları,
 Kendilerini mülakatlara hazır hissedip hissetmedikleri,
 sahip olunan  becerilerin (sosyal-teknik ve uzmanlık)  mülakat süreçlerinde hangi ölçüde ifade edebi-

leceklerine dair inançları,
gibi konularda adayların düşüncelerini içeren görüşler yer almaktadır. Bu görüşlere yönelik adaylardan e posta 
veya telefonla birebir görüşme yoluyla alınan cevapların ortalamalarına tablo ve grafiklerle yer verilecektir.

anahtar Kelimeler : iş Kulübü, mülakat, Özgeçmiş, iş arama Becerileri, genç işsizliği

Gİrİş
Ülkemizde işsizlik ve genç işsizliği kavramları üzerinde hükümetimiz tarafından cid-

diyetle durulmakta ve Kamu Kurumları vasıtası ile özel sektör ve iş gücü piyasası ihtiyaç-
larına yönelik düzenlemeler yapılarak istihdamı kolaylaştıran teşvik ve programlara her 
geçen gün bir yenisi eklenmektedir.  gerek ülke insan kaynağının faal olması ve iş gücüne 
katılımı, gerekse hane halklarında kazanç harcama ilişkisi ile piyasaya hareketlilik getir-
mesi bakımından da işsizliğin azaltılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle genç nüfusta 
*) Çalışma ve iş Kurumu istanbul il müdürlüğü, Büyükçekmece Hizmet merkezi,
 can.akansu@iskur.gov.tr;
**) Çalışma ve iş Kurumu istanbul il müdürlüğü, Büyükçekmece Hizmet merkezi,
 tarik.bozkurt@iskur.gov.tr 
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işsizlikle mücadele etmek ve iş arama sürecinde onların yanında olmak için türkiye iş 
Kurumu genel müdürlüğü  “Değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak, hizmet kalitesi ve 
çeşitliliği ile işsizlikle mücadelede etkin rol oynayan, işgücü piyasasında öncü ve saygın bir 
kurum olmak” vizyonuna uygun olarak her geçen gün yeni projelerle iş gücü piyasasındaki 
konumunu daha saygın hale getirmektedir. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen pro-
jelerden bir tanesi de  Kalkınma Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen “iş Kulüpleri” projesidir. 
Özellikle işsizlik oranın 2017 ekim ayında 10,6, genç işsizlik oranının da aynı dönemde 
%20,6 olarak gerçekleşmesi, bu alandaki projelere verilen desteğin de haklılığını ortaya 
koymaktadır. işsizlik sürelerinin uzamaması ve işsizlerin psikolojik ve ekonomik neden-
lerle toplumdan uzaklaşmalarının da önüne geçilmesi önemli bir hedef olarak karşımıza 
çıkmaktadır.(alabaş,2007:1).

Proje öncelikle pilot olarak seçilen hizmet merkezlerinden “iş Kulübü lideri” ola-
rak adlandırılan iş ve meslek Danışmanlarının bir araya getirilerek proje içeriği, uygulama 
adımları ve yöntemleri hakkında bilgilendirilmeleri ile başlamıştır. Projenin amacı iş arama 
sürecinde problemler yaşayan adayları bir araya getirerek, iş arama sürecinde yaşadıkları 
problemleri sorgulamalarını sağlamak, problemlerin bir araya gelen grup tarafından tar-
tışılmasına imkan sağlayan bir ortam oluşturmak ve sahip olunan olumsuz düşünce ve 
inançların yerine adaylarda “Ben de iş gücü piyasasında beceri ve  özelliklerime uygun bir 
iş bulabilirim” duygusunu oluşturmaktır.

Ülkemizde özellikle genç işsizlerde yeni mezun olunması veya meslek değiştirme gibi 
nedenlerle iş deneyiminin eksikliği sonucu iş bulamama görüşü yaygındır. iş kulübü eği-
timlerinde katılımcılara sahip olduğumuz sözlü iletişim, ikna kabiliyeti, kendimizi ifade 
edebilme gibi çok sayıda  “sosyal becerileriler” sayesinde iş deneyimine sahip olmasak da 
bu becerilerimizi kullanarak iş bulabileceğimizi ifade etmekteyiz.

genç işsizlerde yaygın olan bir diğer inanış da her iş talebine aynı özgeçmiş ile baş-
vuru yapmak hususudur. Halbuki her iş talebi ayrı özellikleri taşımakta ve ayrı işveren 
beklentilerini kapsamaktadır. Bu nedenle bu projede katılımcılara iş başvurularını gerçek-
leştirirken öncelikle iş talebinde beklentileri oluşturan anahtar kelimeleri belirleme ve bu 
beklentileri karşılayacak özgeçmiş hazırlamaları gerektiği ifade edilmektedir. ayrıca eği-
timde iş arayanların yeni mezun, deneyimli vb. profillerine göre özgeçmiş çeşitleri uygula-
malarla işlenmektedir. Örneğin hiç iş deneyimi olmayan bir kişiye “becerilerin”  ön plana 
çıkarıldığı “ fonksiyonel özgeçmiş” hazırlaması önerilmektedir.

Proje kendi içinde farklı modülleri olan adımlardan oluşmaktadır. Bu adımlarda iş 
arama sürecinin her bir bölümü ayrı ayrı olarak ele alınıp yapılan uygulamalar ve grup 
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çalışmaları ile adaylara iş arama sürecinin hangi alanlarında ne gibi farklı yöntemler uygu-
layabileceklerine yönelik canlı örnekler sunulmaktadır. Her modülün altında tartışılması 
beklenen konu başlıkları yer almakta, tartışmalar sonucu grup çalışması şeklinde adayların 
bir araya gelerek tartışılan konuları değerlendirip bir sonuç çıkarmaları beklenmektedir. 
Bu modüllerin yanı sıra kişilerin meslek seçiminden karar verme yöntemlerine kadar bir-
çok alanda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle kişinin meslek seçimi sürecini na-
sıl tamamladığı, sahip olduğu mesleğin gelecek planları içindeki yeri ve sahip olduğu kişilik 
özellikleri ile ilgili iş gücü piyasasında sıklıkla kullanılan kişilik envanterleri uygulamaları 
hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. günümüzde bilgilerin derinliği ve genişliği art-
makta, bu durum insanları hayatlarını devam ettirmek için daha çok bilgi edinmeye zorla-
maktadır(Başaran, 1996, s.120). Bu nedenle kulüp ortamındaki bireylerin meslek seçimi ve 
iş arama süreçleri hakkında doğru bilgi kaynaklarına yönlendirilmeleri önem taşımaktadır.  

ankara’daki eğitim tamamlandıktan sonra Hizmet merkezlerine dönen Kulüp lider-
leri projenin uygulamaya geçmesi için ilk etapta bu projeye kimlerin nasıl dahil edileceği ve 
projenin tanınırlığı ile ilgili nasıl bir yol izleneceği konusuna öncelik vermiştir. Bu noktada 
Büyükçekmece Hizmet merkezi olarak hizmet merkezi alanına giren Belediyeler ve Kariyer 
merkezlerinin yanı sıra yüksek Öğretim Kurumları ile de iletişim kurarak iş gücü piyasası-
na katılmış veya katılmak üzere olan ancak iş arama becerileri ile ilgili bu programa katıl-
ması faydalı olacak bireylere ulaşılması hedeflenmiştir.  Belediyelerle yapılan işbirlikleri ile 
belediyenin sağladığı eğitim ortamında da proje çalışmaları başlatılmıştır. Üniversitelerle 
yazışmalar gerçekleştirilerek stant açılması faaliyetleri yürütülmüş, öğrencilerin talepleri 
alınmıştır. Bildirinin hazırlandığı dönemde de istanbul Üniversitesi işletme Fakültesi’nde 
öğrencilerin iş Kulübüne katılım talepleri alınumış ve program planlanmış, Kadir Has Üni-
versitesi’nde de uygun adaylardan oluşan bir grubun programı başlatılmıştır. Kuruma gün-
lük gelen başvuruların değerlendirilmesi için de kurum içinde görevli diğer iş ve meslek 
danışmanlarına iş kulübü projesi ve içeriği ile ilgili bilgilendirme sunumları yapılmış, gelen 
adaylardan beklenen kriterler paylaşılmış ve gelen adayların programa nasıl yönlendirile-
ceği ile ilgili süreç paylaşılmıştır. Halen kuruma iş arama süreci ile ilgili destek almak için 
gelen adaylara diğer iş ve meslek danışmanları tarafından genel bilgilendirme yapılmakta, 
programa katılmak isteyen adaylar dolduracakları bir form aracılığı ile iş kulübü liderine 
yönlendirilmektedir. iş Kulübü lideri adayla yaptığı görüşme neticesinde ihtiyaç ve bek-
lentileri netleştirerek uygun olan tarih planına göre adayları programa davet etmektedir. 

Bir diğer önemli kaynak da kuruma bu zamana kadar başvuruda bulunmuş, kurum 
havuzunda bulunan adaylardan oluşmaktadır. Bu adaylara da ulaşmak için muhtelif za-
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manlarda toplu smsler gönderilmiş, geri dönüş yapan adaylara telefonda kısa bilgilendir-
meler yapılarak projeye davet edilmiş ve kurumda da projenin devamlılığı sağlanmıştır. 

Projenin uygulama süreci grup sayısına bağlı olarak değişmekle beraber toplam 
modüllerin uygulanması yaklaşık 3 iş gününde tamamlanmaktadır. Projenin katılımcılar 
tarafından daha dikkatle takip edilmesi için projenin son gününde talep eden adaylarla 
mülakat simülasyonu yapılmaktadır. mülakat simülasyonu projede üzerinde konuşulan 
konuların hemen akabinde deneyimleyerek öğrenme sağladığı için de Kulüp liderleri ta-
rafından önemli bulunan bir süreçtir. Bu simülasyon için Kulüp liderleri hizmet merkezi 
alanına giren önemli firmaların insan kaynakları bölümlerinde seçme yerleştirme sürecin-
de mülakatları gerçekleştiren profesyonelleri davet etmekte ve simülasyon uygulamalarını 
bu profesyoneller aracılığı ile gerçekleştirmektedir. tamamlanan mülakat simülasyonları 
sonrasında adaylara mülakatın başlangıcından vücut dili ve iletişimlerine kadar geniş bir 
çerçevede geri bildirim verilerek hangi alanlarda daha iyi sonuçlara ulaşabilecekleri ko-
nusunda bilgi verilmektedir. Programa katılan bir çok adayın mülakat tecrübesi ile ilgili 
yeterli deneyimi olmadığı ve simülasyon sonrasındaki deneyimlerinin paylaşımı esnasında 
bu uygulamayı çok faydalı bulduklarına dair düşüncelerini paylaşmalarına Kulüp liderleri 
olarak sıklıkla şahit olunmaktadır. 

iş Kulübü uygulamasının bitmesi ile adaylarla iletişim koparılmamakta, iş arama sü-
reçleri ile ilgili talep ettikleri her noktada Kulüp lideri ile irtibatta olmaları istenmektedir. 
Kulübe katılmış adaylardan da iş bulma süreçlerinde bu programdan önemli fayda gördük-
lerini duymak Kulüp lideri için de tarifi yapılamayacak bir mutluluk kaynağını oluştur-
maktadır. anket uygulanan bireylerde de sonuçların büyük çoğunluğunun olumlu yönde 
olması, iş bulmuş adaylardan bazılarının gönüllü olarak kulübe gelerek yeni katılımcılara 
programın faydalarını anlatabileceğini belirtmesi proje uygulama adımları olarak doğru 
yönde ilerlediğimizi gösteren önemli bulgulardır.  aynı zamanda projenin son gününde 
de adayların eğitim ve eğitimci ile ilgili geri bildirimlerini yaptıkları formlar doldurtularak 
program bazında bu formların analizleri yapılmaktadır. 

iş Kulübünün yukarıda geçen faaliyetlerinin belirli bir sistematik düzen içinde kayıt 
altına alınması ve yapılan işlemlerin genel müdürlük tarafından da anlık olarak takip edil-
mesi için Kurum tarafından kullanılmakta olan yazılım programına iş Kulüpleri ile ilgili 
ayrı bir modül eklenmiştir. Bu modülün oluşturulması için de kulüpte görev yapan iş ve 
meslek danışmanlarından seçilen kişilerle genel müdürlükte yazılım ekibi çalışanları bir 
araya gelerek iş akış şemaları ve ekran görünümlerine son hali verilmiştir. ayrıca Kulüp 
liderleri ve Projenin genel müdürlükte koordinasyonundan sorumlu uzmanların bir araya 
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gelerek oluşturduğu iletişim grupları sayesinde anlık olarak bilgi paylaşımı ve deneyimler 
paylaşılmakta, iyi uygulamalarla ilgili Kulüp liderleri arasında fikir alışverişi yapıldığı gibi 
yapılan çalışmalarla ilgili kurumsal kimliğe uygunluk doğrultusunda genel müdürlükteki 
uzmanlarımızdan bilgi alınabilmektedir. 

1. YÖntem
1.1.katılımcılar
Katılımcılar istanbul Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü Büyükçekmece Hizmet 

merkezi’ndeki iş Kulübü Projesine katılan 92 kişiden anket yöntemi kullanılarak geri dönüş 
alınan 62 kişiden oluşmaktadır.  

1.2.Araçlar
Kişilerin temel demografik bilgileri ile iş kulüpleri programının iş arama süreçlerin-

deki katkılarını ölçmeyi hedefleyen 5’li likert ölçeği ile oluşturulan sorulardan oluşan an-
ketler e posta ve birebir telefon görüşmeleriyle kişilere uygulanmıştır.

1.3.İşleyiş
toplanan sonuçların ağırlıkları ve ortalamaları alınarak ifadeler bazında kişilerin de-

ğerlendirmeleri grafiklerle yansıtılmıştır. 

2. SOnuçlAr
Projenin katılımcısı olan 92 adaydan 20’si bay 72’si bayandır. 92 kişilik gruptan 62 

kişiden geri dönüş alınabilmiştir. Bundan sonrasında da katılımcı olarak ifade edildiğinde 
62 kişilik grup ve cevapları yer alacaktır. anketi cevaplayan 62 kişinin de 47’si bayan 15’i 
baylardan oluşmaktadır. Bu yönüyle anket uygulanan kitle ana kitleyi %67 oranında temsil 
etmektedir. anketi cevaplayan adayların yaş ortalaması 22’dir. 

alttaki şekilde adayların eğitim durumları yer almaktadır. Projenin ilk başlangıç aşa-
masında lise ve üstü mezuniyeti olan adaylar hedeflendiği için eğitim grubunda lise ve ön 
lisans mezunu adaylar ön plana çıkmaktadır 

şekil-1 eğitim durumuna Göre katılımcılar
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Programa katılan 62 katılımcıdan 11’i iş bulduğunu belirterek aktif iş aramadığını 
belirtmiştir. Kalan 51 kişiden de özellikle eğitim hayatı devam ettiği için önümüzdeki 3-6 
aylık dönemde iş arayış sürecinde olmayacağını belirten 20 kişi bulunmaktadır. Programa 
dahil olup halen iş arama sürecini devam ettiren kişi sayısı ise 31 kişi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kişilerle yapılan görüşmelerde genellikle hareketli bir iş arama süreci geçir-
diklerini, iş görüşmelerine gidip geldiklerini ve teklifler aldıkları bilgisi alınmaktadır. iş 
bularak iş arayışını sonlandırmış olan 11 kişinin 3’ü bay, 8’i bayandır. alttaki şekilde de iş 
arama sürecine göre adayların detay durumlarını da içeren şekil yer almaktadır. Projenin, 
katılımcılarını %20’ye yakın bir oran ile istihdama kazandırmış olması, %30’unun iş arama 
sürecinde aktif olarak yer almaması ve iş arayışı devam eden kalan %50 lik grubun hareketli 
bir iş arama sürecinde olması, yeni başlayan bir proje olarak doğru yolda olduğumuzu his-
settiren göstergeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

şekil-2 İş Arama Sürecinde katılımcılar

aşağıda yer alan tablo 1’de ifadeler ve karşılığında bay, bayan ve genel ortalama so-
nuçları yer almaktadır. tablodan da görüleceği üzere projeye katılan katılımcıların büyük 
bir çoğunluğu programla ilgili duydukları memnuniyeti ve kendilerine olan katkılarını ifa-
de sonuçlarına yansıtmıştır. Birçok oranda ifade sonuçları %90’a yaklaşmış, genel sonuçlar-
da da hiçbir ifadenin değeri %80’lik dilimin altına düşmemiştir. 

tablo-1 Ankette Yer Alan İfadeler ve Sonuçları

İfadeler
Sonuçlar

Genel Bay Bayan

Katıldığım iş Kulübü eğitiminde iş arama süreci ile ilgili yeni bilgiler ed-
indim. 88% 85% 89%
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Katıldığım iş Kulübü eğitimi sonrasında özgeçmiş hazırlama konusunda 
kritik noktalara daha fazla hakim olduğumu düşünüyorum. 87% 80% 90%

Katıldığım iş Kulübü eğitiminden sonra özgeçmişimi yeni bir bakış açısı 
ile güncelledim. 87% 83% 88%

Katıldığım iş Kulübü eğitiminde bilgilendiğim vücut dili ve sözsüz 
iletişim unsurlarının işe kabul edilmemde etkili olacağına inanıyorum. 87% 85% 87%

Katıldığım iş Kulübü eğitimini iş arama sürecindeki arkadaşlarıma tav-
siye ederim. 86% 81% 88%

Katıldığım iş Kulübü eğitimi iş arama sürecinde özgüvenimi arttırmıştır. 86% 84% 87%

Katıldığım iş Kulübü eğitiminden sonra sahip olduğum becerileri iş 
görüşmelerinde daha iyi ifade edebileceğime inanıyorum. 86% 81% 88%

Katıldığım iş Kulübü eğitiminden sonra mülakatlara daha hazır olduğu-
mu düşünüyorum. 85% 79% 87%

Katıldığım iş Kulübü eğitimi sonrasında mülakatı yapan kişilerin beklen-
tilerini daha iyi görebildiğimi düşünüyorum. 84% 80% 85%

Katıldığım iş Kulübü eğitiminin daha kolay iş bulmama yardımcı ola-
cağına inanıyorum. 83% 83% 83%

Çalışma ve iş Kurumu tarafından düzenlenecek diğer eğitim 
programlarından da haberdar olup katılım sağlamayı istiyorum. 82% 79% 83%

Katıldığım iş Kulübü eğitimi sonrası iş bulabileceğime dair kendime in-
ancım arttı. 81% 76% 82%

Çalışma ve iş Kurumu olarak iş gücü piyasasında kurumun etkinliğini ortaya koy-
mak, geliştirilmesi gereken alanları belirlemek ve bu alanlara ait aksiyon planlarını faali-
yete geçirmek amacıyla hedeflerle yönetim sistemi uygulanmaktadır. iş kulübü projesi ile 
ilgili faaliyetlerin de ne kadar etkili olduğunun ortaya konmasında hedef belirleme üzerine 
değerlendirmeler devam etmektedir. Bu noktada düzenlenen program sayısı, programa ka-
tılan kişi sayısı, iletişimde bulunulan kurum sayısı ve eğitim değerlendirme sonuçları ile 
katılımcı kişilerin istihdama katılımlarının ölçülmesi önem taşımaktadır. Belirli dönemler-
le bu çalışma paralelinde katılımcı kişilerin program üzerine belirli alanlardaki geri bildi-
rimlerinin de önemli bir veri olduğu düşünülmektedir. sadece katılımcı kişiler arasında iş 
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bulanların ölçümü konusunda bireylerin iş arama süreçlerindeki durumlarının da göz ardı 
edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. yine istihdamın önündeki iş gücü piyasası kaynaklı 
başka problemlerin de varlığı göz önüne alındığında, istihdam sağlanmasının tek ölçüt ola-
rak belirlenmesi halinde proje sonuçları ile ilgili eksik değerlendirme yapılmasına neden 
olacağı düşünülmektedir. 

Bir diğer konu da kurum hizmetleri arasında iş Kulübü faaliyetlerinin konumlan-
dırılması noktasındadır. Kurumun hizmet verdiği iş gücü yapısı düşünüldüğünde birçok 
farklı kesime programın adapte edilerek uygulanabilmesi mümkündür. Kulüp liderlerinin 
projedeki uygulama tecrübesinin artması ile birlikte projenin toplumdaki diğer dezavan-
tajlı gruplara yönelik de çalışmalarını arttırması planlanmaktadır. Kamu hizmetlerindeki 
çeşitliliğin arttırılmasına yönelik olarak da iş Kulübü faaliyetlerinin gelecek zaman dilimin-
de daha fazla ilde daha fazla Kulüp liderinin katılımı ile daha fazla vatandaşa ulaştırılması 
beklenmektedir. 
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SAmSun İlİ ÖlçeĞİnde SOn Beş YIldA
kAdInlArA YÖnelİk düZenlenen kurSlArIn

kAdIn İStİHdAmInA YAnSImASI Ve teknİk
dOnAnIm Gerektİren meSleklerde
kAdIn İStİHdAmInIn  İnCelenmeSİ

Ayşegül şİrİn uYGun*

çiğdem çAkIr BeYHAn**

nurhan ÖĞer*** 

ÖZet

samsun ili ölçeğinde son beş yılda açılan istihdam garantili/garantisiz mesleki eğitim kursları ve  son 
beş yılda  yapılan işgücü Piyasası analizi çalışmaları içerik analizi yöntemiyle incelendi  ve yorumlandı. açılan 
kursların meslekleri, iPa raporlarında temininde güçlük çekilen meslekler ve istihdamın en çok olduğu mes-
leklerde kadın erkek oranları karşılaştırıldı. Kadınların erkeklere kıyasla teknik vasıf gerektiren işlerde çalışma 
oranları, son beş yılda yapılan iPa sonuçları baz alınarak incelendi. tespit edilen; açılan tüm kuslardaki kadın 
katılımcı sayısının fazla olmasına rağmen son beş yılda yapılan iPa sonuçlarına göre kadın katılımcı sayısının 
fazla olduğu kurslarda bile kadın istihdamının oransal olarak düşüklüğüdür. ayrıca düzenlenen kursların ka-
dınlara teknik vasıf kazandıracak mesleklerde düzenlenmediği tespit edilmiş ve bunun istihdam oranlarına 
yansıdığı görülmüştür.

Düzenlenen kurslarda kadın katılımcılara yapılan günlük ödeme, işsiz kadının yol ve yemek parasını 
düşünmeden, mesleki eğitim kurslarına katılımını sağlarken aynı zamanda ev kadınları için geçici bir gelir an-
lamına gelmektedir. Bu durum kadınların kurslara bu harçlıktan yararlanmak için katıldıklarını göstermektedir. 
Dolayısıyla açılan bu kursların içeriğine güçlendirme, girişimcilik ve iş arama becerileri eğitimlerinin de dahil 
edilmesi gerekmektedir. mesleki eğitim kurslarının içeriğine eklediğimiz bu eğitimlerle kadının kurslara bakış 
açısını değiştirmiş ve kadını işgücü piyasasına daha güçlü hazırlamış, yaptığımız bu çalışmalarla işKur olarak 
kadınlara yönelik düzenlediğimiz kurslarında niteliğini arttırmış oluruz. 

anahtar Kelimeler: kadın, kadın istihdamı, meslek kursları, kurs, eğitim

*) samsun Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
 aysegul.sirin@iskur.gov.tr
**) samsun Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü*
 cigdem.cakir@iskur.gov.tr
***) samsun Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü,
 nurhan.oger@iskur.gov.tr
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Gİrİş
samsun ili ölçeğinde düzenlenen istihdam garantili/garantisiz mesleki eğitim kurs-

larına katılan kursiyerlerin cinsiyetlerine bakıldığında, kadınların erkeklerden daha fazla 
kursa katıldığı ancak bu sayısal üstünlüğün istihdam oranlarına yansımadığı görülmüştür. 
Bu durumun nedenlerinin araştırılması, kadınların teknik donanım gerektiren mesleklerde 
istihdam oranlarının tespiti ile bu oranların arttırılması için çözüm önerileri aşağıdaki ve-
rilerin doğrultusunda geliştirilmiştir.

1. 2012-2016 YIllArI ArASIndAkI İStİHdAm
 GArAntİlİ/GArAntİSİZ kurSlArIn CİnSİYetlere GÖre
 dAĞIlImlArI Ve YIl YIl İPA SOnuçlArI İle YOrumlAmASI

1.1.2012 Yılı İstihdam Garantili/Garantisiz kursların Cinsiyetlere Göre
        dağılımları ve 2012 İPA Sonuçları ile Yorumlanması:

tablo1.1.

2012 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantili/Garantisiz kurslar

Açılan kurs Sayısı erkek kursiyer Sayısı kadın kursiyer Sayısı

istihdam garantili 182 1006  1924

istihdam  garantisiz 32 89 486

2012 yılı içerisinde istihdam garantili 182, istihdam garantisiz 32 olmak üzere toplam 
214 kurs açılmıştır. Kursiyerlerin 2410 u kadın 1095 i erkektir. sonuçlar karşılaştırıldığında 
kadın katılımcıların oranı %68.75 olarak belirlenmiştir.

tablo1.1.2.

2012 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantili kurslar

kurs Adı / Sayısı erkek kadın toplam

Konfeksiyon işçisi / 70 209 856 1065

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi / 62 298 632   930

Kasiyer / 11   80 104   184

servis elemanı (garson) / 6   54   22     76

muhasebe yardımcı elemanı / 3   15   55     70
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tablo 1.1.3.
2012 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantisiz kurslar

kurs Adı / Sayısı kadın toplam

takı teknolojisi ve tasarim uzmanı / 4 0 92 92

evde Çocuk Bakım elemanı / 2 0 43 43

Hasta ve yaşlı refakatçisi / 3 10 60 70

Konfeksiyon işçisi / 2 1 26 27

satiş Danışmanı / 2 17 21 28

istihdam garantili/garantisiz olarak açılan kurslar incelendiğinde imalat sektöründe 
konfeksiyon işçisi, takı teknoloji ve tasarım uzmanı mesleklerinde kurslar açılmıştır. Bu 
açılan kurslara katılım oranları karşılaştırıldığında kadın katılımcıların oranının %81.93 
olduğu görülmüştür. 2012 iPa verilerinde imalat sektöründe kadın çalışanların oranı %20
.5tir. Bilgi iletişim sınıfında olan Çağrı merkezi müşteri temsilcisi mesleğinde toplam 62 
kurs açılmış, kadın katılımcıların oranı %68 tir. 2012 iPa verilerinde Bilgi iletişim sınıfında 
kadın çalışanların oranı %13.5 dir. Bu oran kursa katılım oranın altında kalmıştır. Konak-
lama ve yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sınıfında servis elemanı (garson ) mesleğinde 6 kurs 
açılmıştır. Kadın katılımcıların oranı %28,9 dur. 2012 iPa verilerinde Konaklama ve yiye-
cek Hizmeti Faaliyetleri sınıfında çalışanların oranı %17 olduğu görülmektedir. insan sağ-
lığı ve sosyal Hizmet Faaliyetleri sektöründe  hasta ve yaşlı bakım elemanı ve evde çocuk 
bakım elemanı kursları açıldı. Katılımcı oranları karşılaştırıldığında ise bu oran  %91.15 ile 
kadınların lehinedir. ancak 2012 iPa verilerinde insan sağlığı ve sosyal Hizmet Faaliyet-
leri sektöründe kadın çalışanların oranı %57.3 tür. Bu sektörde de kadın çalışanlar oransal 
olarak fazla olmasına ragmen kursa katılım oranının altında kalmıştır.

tablo 1.1.4.

İPA 2012 Samsun’da çalışanların Sektörlere ve Cinsiyete Göre dağılımı

Sektör erkek kadın

imalat % 79.5 % 20.5

Bilgi ve iletişim % 86,5 % 13.5

Konaklama ve yiyecek Hizmeti Faaliyetleri % 83 % 17

insan sağlığı ve sosyal Hizmet Faaliyetleri % 42.7 % 57.3
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tablo 1.1.5.
teminde Güçlük çekilen meslekler

meslek Dağılım
Konfeksiyon işçisi % 21.5
satış Danışmanı %  9.8
Pazarlamacı %   9.8
servis elemanı (garson) %   9.1
elektronik teknikeri %   6.1

iPa 2012 verileri incelendiğinde, temininde güçlük çekilen mesleklerde kurslar açıl-
mıştır. yine iPa 2012 verilerine gore teknik donanım gerektiren meslekleri içeren Finans 
ve sigorta Faaliyetlerinde kadın çalışanların oranı %33.3 , gayrimenkul Faaliyetlerinde ka-
dın çalışanların oranı %6 dır. 2012 yılı içerisinde açılan kurslar incelendiğinde bu alanlar da 
kurslar açılmadığı, ön muhasebe gibi alanlarda çok az açıldığı görülmüştür.

1.2.2013 Yılı Garantili/Garantisiz kursların cinsiyetlere göre
         dağılımı ve 2013 İPA sonuçlarına Göre Yorumlanması:

tablo 1.2.1.
2013 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantili/Garantisiz kurslar

Açılan kurs Sayısı erkek kursiyer Sayısı kadın kursiyer Sayısı

istihdam garantili 88 375 903

istihdam garantisiz   5   31 91

2013 yılı içerisinde istihdam garantili 88, istihdam garantisiz 5 olmak üzere toplam 93 
kurs açılmıştır. Kursiyerlerin 994 ü kadın 406  erkektir. sonuçlar karşılaştırıldığında kadın 
katılımcıların oranı %71 olarak belirlenmiştir.

tablo1.2.2
2013 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantili kurslar

kurs Adı / Sayısı erkek kadın toplam

Çağri merkezi müşteri temsilcisi / 32 142 354 496
Konfeksiyon işçisi / 25   82 291 373
Kasiyer / 11   70 124 194
Büro yönetimi ve sekreterlik / 3     7   30   37
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tablo 1.2.3.

2013 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantisiz kurslar

kurs Adı / Sayısı erkek kadın toplam

Kilim Dokuyucusu / 2   0 39 39

Kaynakçı / 1 30   0 30

Hasta ve yaşlı refakatçisi / 1   1 36 37

Kumaş Dokuyucusu   0 16 16

istihdam garantili/garantisiz olarak açılan kurslar incelendiğinde imalat sektörün-
de kilim dokuyucusu, kaynakçı, kumaş dokuyuşu mesleklerinde kurslar açılmıştır. Bu açı-
lan kurslara katılım oranları karşılaştırıldığında kadın katılımcıların oranın %64,7 oldu-
ğu görülmüştür. 2013 iPa verilerinde imalat sektöründe kadın çalışanların oranı %19 dur. 
Konfeksiyon işçisi mesleğinde açılan kurslarda kadın katılımcı oranı %78 dir.  2013 iPa 
sonuçlarına göre konfeksiyon işçisi mesleğinde kadın çalışanların oranı %72,5 dir. Büro 
hizmetleri olarak açılan  Çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve Büro yönetimi ve sekreterlik  
mesleğinde toplam 35 kurs açılmış, kadın katılımcıların oranı %72 dir. 2013 iPa verilerinde 
Büro hizmetleri  sınıfında kadın çalışanların oranı %48 dir. Bu oran kadın çalışan lehine gö-
rünse de kursa katılım oranının altında kalmıştır. Hizmet ve satış elemanları sınıfına giren 
kasiyer mesleğinde kurs açılmış ve katılım oranı %63,9 dur. 2013 iPa verilerinde Hizmet 
ve satış elemanları sınıfında kadın çalışan oranı %22dir. insan sağlığı ve sosyal Hizmet Fa-
aliyetleri sektöründe hasta ve yaşlı bakım refakatçisi kursu açıldı. Katılımcı oranları karşı-
laştırıldığında ise bu oran  %97,2 kadınların lehinedir. 2013 iPa verilerinde insan sağlığı ve 
sosyal Hizmet Faaliyetleri sektöründe kadın çalışanların oranı %60 dır. Bu sektörde kadın 
çalışanlar oransal olarak fazla olmasına rağmen kursa katılım oranının altında kalmıştır.

tablo 1.2.4.

İPA 2013 Samsun’da çalışanların Sektörlere ve Cinsiyete Göre dağılımı

Sektör erkek kadın

imalat % 64,7 % 35,3

Büro Hizmetleri % 52 % 48

Hizmet ve satış elemanları % 78 % 22

insan sağlığı ve sosyal Hizmet Faaliyetleri % 40 % 60

Konfeksiyon işçisi % 27,5 % 72,5
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tablo1.2.5

teminde Güçlük çekilen meslekler
meslek dağılım
makineci (Dikiş) 6,7%
Pazarlamacı 4,1%
garson (servis elemanı) 3,8%
satış Danışmanı 3,6%
aşçı 1,9%

iPa 2013 verileri incelendiğinde, temininde güçlük çekilen mesleklerde kurslar açıl-
mıştır. yine iPa 2013 verilerine gore teknik donanım gerektiren meslekleri içeren Finans 
ve sigorta Faaliyetlerinde kadın çalışanların oranı %46 , gayrimenkul Faaliyetlerinde kadın 
çalışanların oranı %6 dır. 2013 yılı içerisinde açılan kurslar incelendiğinde bu alanlar da 
kurslar açılmadığı, ön muhasebe gibi alanlarda çok az açıldığı görülmüştür.

1.3.2014 Yılı Garantili/Garantisiz kursların cinsiyetlere göre
        dağılımı ve 2014 İPA sonuçlarına Göre Yorumlanması:

tablo  1.3.1.

2014 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantili/Garantisiz kurslar
  Açılan kurs Sayısı erkek kursiyer Sayısı kadın kursiyer Sayısı
istihdam garantili 79 336 778
istihdam garantisiz 13 87 216

2014 yılı içerisinde istihdam garantili 92, istihdam garantisiz 13 olmak üzere toplam 
79 kurs açılmıştır. Kursiyerlerin 994 i kadın 423 i erkektir. sonuçlar karşılaştırıldığında ka-
dın katılımcıların oranı %70 olarak belirlenmiştir

tablo  1.3.2.
2014 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantili kurslar

kurs Adı / Sayısı erkek kadın toplam
Çağri merkezi müşteri temsilcisi / 44 202 418 620
Dokuma Konfeksiyon makineci / 14   38 152 190
Konfeksiyon işcisi / 7   18  76   94
makinist / 1     0   11   11
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tablo  1.3.3.

2014 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantisiz kurslar

kurs Adı / Sayısı erkek kadın toplam

aşçı yardımcısı / 4 18 78 96

satış Danışmanı / 2 22 18 40

saç Bakım (Kuaför) / 2 0 34 34

Hasta ve yaşlı Bakım elemanı / 1 14 13 27

muhasebe yardımcı elemanı / 1 8 20 28

istihdam garantili/garantisiz olarak açılan kurslar incelendiğinde imalat sektöründe 
dokuma konfeksiyon makineci ve konfeksiyon işçisi mesleğimde kurslar açılmıştır. Bu açı-
lan kurslara katılım oranları karşılaştırıldığında kadın katılımcıların oranın %80 olduğu gö-
rülmüştür. 2014 iPa verilerinde imalat sektöründe kadın çalışanların oranı %23.5 dir. Bilgi 
ve iletişim sektöründe çağrı merkezi müşteri temsilcisi kursu 44 adet açılmıştır. Kursa katı-
lan kadın katılımcı oranları %67.4 tür.2014 iPa sonuçlarına göre Bilgi ve iletişim sektörün-
de çağrı merkezi müşteri temsilcisi mesleğinde çalışanların oranı %42.9 dur. Konaklama 
ve yiyecek hizmetleri faaliyetlerinde aşçı yardımcısı mesleğinde toplam 4 kurs açılmış ve 
kadın katılımcıların oranı %81 dir. 2014 iPa verilerinde  bu sektörde çalışan kadınların ora-
nı %25.9 dur. Hizmet ve satış elemanları sınıfına giren satış danışmanı  mesleğinde 2 kurs 
açılmış ve katılım oranı %45 dir . 2014 iPa verilerinde Hizmet ve satış elemanları sınıfında 
Kadın çalışanların oranı %25.7 dir. insan sağlığı ve sosyal Hizmet Faaliyetleri sektöründe  
hasta ve yaşlı bakım elemanı kursu açıldı. Katılımcı oranları karşılaştırıldığında ise bu oran 
%48 dir. 2014 iPa verilerinde insan sağlığı ve sosyal Hizmet Faaliyetleri sektöründe ka-
dın çalışanların oranı %58.8 dir. ulaştırma ve depolama sektöründe makinist kursu 1 adet 
açılmıştır.Katılımcı oranları karşılaştırıldığında ise bu oran %100 dür. 2014 iPa verilerinde 
ulaştırma ve depolama sektöründe   kadın çalışanların oranı %10 dur.

tablo  1.3.4.

İPA 2014 Samsun’da çalışanların Sektörlere ve Cinsiyete Göre dağılımı

Sektör erkek kadın

imalat % 76.5 % 23.5

Bilgi ve iletişim % 57.1 % 42.9
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Hizmet ve satış elemanları % 74.3 % 25.7

insan sağlığı ve sosyal Hizmet Faaliyetleri % 40 % 60

Konaklama ve yiyecek içecek Faaliyetleri % 74.1 % 25.9

tablo 1.3.5

teminde Güçlük çekilen meslekler

meslek dağılım

makineci (Dikiş) % 6,3

satış Danışmanı % 5.4

garson (servis elemanı) % 4.1

Pazarlamacı % 2.7

Konfeksiyon işçisi % 1,8

iPa 2014 verileri incelendiğinde, temininde güçlük çekilen meslekler ile açılan  kurs-
lar örtüşmektedir. iPa 2014 verilerine göre teknik donanım gerektiren meslekleri içeren 
Finans ve sigorta Faaliyetlerinde kadın çalışanların oranı %42.9 dur. gayrimenkul faaliyet-
lerinde  kadın çalışanların oranı %8 dır. 2014 yılı içerisinde açılan kurslar incelendiğinde 
bu alanlar da kurslar açılmadığı, ön muhasebe gibi alanlarda çok az açıldığı görülmüştür. 

1.4.2015 Yılı Garantili/Garantisiz kursların cinsiyetlere gore
         dağılımı ve 2015 İPA sonuçlarına Göre Yorumlanması:

tablo  1.4.1.

2015 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantili/Garantisiz kurslar

Açılan kurs Sayısı erkek kursiyer Sayısı kadın kursiyer Sayısı

istihdam garantili 56 208 499

istihdam garantisiz 23   91 352

2015 yılı içerisinde istihdam garantili 56, istihdam garantisiz 23 olmak üzere toplam 
89 kurs açılmıştır. Kursiyerlerin 851 i kadın 299’u erkektir. sonuçlar karşılaştırıldığında 
kadın katılımcıların oranı %74 olarak belirlenmiştir.
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tablo  1.4.2.

2015 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantili kurslar

kurs Adı / Sayısı erkek kadın toplam

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi / 27 102 254 356

servis elemanı (garson) / 10   59   37   96

Konfeksiyon işcisi / 7   20   65   85

Dokuma Konfeksiyon makineci / 4     7   63   70

trikotajcı / endüstriyel Örme / 2     0   40   40

tablo  1.4.3.

2015 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantisiz kurslar

kurs Adı / Sayısı erkek kadın toplam

anketör / 2 13 27 40

yapma Çiçek / 2   0 43 43

aşçı yardımcısı / 1   0 26 26

Hasta ve yaşlı Bakım elemanı / 1   0 30 30

servis elemanı  (garson) / 1 12   5 17

istihdam garantili/garantisiz olarak açılan kurslar incelendiğinde imalat sektöründe 
konfeksiyon işçisi, dokuma konfeksiyon makineci, trikotajcı, yapma çiçek mesleklerinde 
kurslar açılmıştır. Bu açılan kurslara katılım oranları karşılaştırıldığında kadın katılımcı-
ların oranın %88,6 olduğu görülmüştür. 2015 iPa verilerinde imalat sektöründe kadın ça-
lışanların oranı %25 tir. Bilgi iletişim sınıfında olan Çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve 
anketör mesleğinde toplam 29 kurs açılmış, kadın katılımcıların oranı %70 olmuştur. iPa 
verilerinde Bilgi iletişim sınıfında kadın çalışanların oranı %57 dir. Bu oran kadın çalışan 
lehine görünsede kursa katılım oranın altında kalmıştır. Konaklama ve yiyecek Hizmeti Fa-
aliyetleri sınıfında aşçı yardımcısı ve servis elemanı (garson ) mesleğinde kurslar açılmıştır. 
Kadın katılımcıların oranı %48,9 dur. 2015 iPa verilerinde Konaklama ve yiyecek Hizmeti 
Faaliyetleri sınıfında çalışanların oranı %26,3 olduğu görülmektedir. insan sağlığı ve sos-
yal Hizmet Faaliyetleri sektöründe  hasta ve yaşlı bakım elemanı kursu açıldı. Katılımcı 
oranları karşılaştırıldığında ise bu oran  %100 kadınların lehinedir.2015 iPa verilerinde 
insan sağlığı ve sosyal Hizmet Faaliyetleri sektöründe kadın çalışanların oranı %60 dır. Bu 



385

BİLDİRİ KİTABI

sektörde kadın çalışanlar oransal olarak fazla olmasına ragmen kursa katılım oranın altında 
kalmıştır.

tablo  1.4.4.

İPA 2015 Samsun’da çalışanların Sektörlere ve Cinsiyete Göre dağılımı

Sektör erkek kadın

imalat % 74,3 % 25,7

Bilgi ve iletişim % 43 % 57

Konaklama ve yiyecek Hizmeti Faaliyetleri % 73,7 % 26,3

insan sağlığı ve sosyal Hizmet Faaliyetleri % 40 % 60

tablo  1.4.5.

teminde Güçlük çekilen meslekler

meslek dağılım

makineci (Dikiş) % 10.1

satış Danışmanı %   5.2

garson (servis elemanı) %   4.8

aşçı %   1.3

Ön muhasebeci %   1.1

iPa 2015 verileri incelendiğinde, temininde güçlük çekilen mesleklerde kurslar açıl-
mıştır. yine iPa 2015 verilerine gore teknik donanım gerektiren meslekleri içeren Finans 
ve sigorta Faaliyetlerinde kadın çalışanların oranı %33.3 , gayrimenkul Faaliyetlerinde ka-
dın çalışanların oranı %6 dır. 2015 yılı içerisinde açılan kurslar incelendiğinde bu alanlar 
kurslar açılmadığı, ön muhasebe gibi alanlarda çok az açıldığı görülmüştür.

1.5.2016 Yılı Garantili/Garantisiz kursların cinsiyetlere göre
dağılımı ve 2016 İPA sonuçlarına Göre Yorumlanması:

tablo  1.5.1.
2016 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantili/Garantisiz kurslar

  Açılan kurs Sayısı erkek kursiyer Sayısı kadın kursiyer Sayısı

istihdam garantili 53 233 549

istihdam garantisiz 57 212 812



386

OTURUM III-A

2016 yılı içerisinde istihdam garantili 110, istihdam garantisiz 57 olmak üzere toplam 
53 kurs açılmıştır. Kursiyerlerin 1361 i kadın 445 i erkektir. sonuçlar karşılaştırıldığında 
kadın katılımcıların oranı %75 olarak belirlenmiştir.

tablo  1.5.2.

2016 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantili/Garantisiz kurslar

  Açılan kurs Sayısı erkek kursiyer Sayısı kadın kursiyer Sayısı

istihdam garantili 53 233 549

istihdam garantisiz 57 212 812

tablo  1.5.3.

2016 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantili kurslar

kurs Adı / Sayısı erkek kadın toplam

Çağrı merkezi müşteri temsilcisi / 20 98 184 282

Dokuma Konfeksiyon makineci / 14 50 166 216

müşteri Hizmetleri görevlisi / 5 41   53   94

trikotajci / 3   4   46   50

vatman / 2   0   29   29

tablo  1.5.4.

2016 Yılı İçerisinde Açılan İstihdam Garantisiz kurslar

kurs Adı / Sayısı erkek kadın toplam

aşçı yardımcisı / 9 12 121 133

servis elemanı (garson) / 5 41 77 118

el nakışcısı / 3 0 56 56

Hasta Kabul görevlisi / 2 0 57 57

lojistik elemanı / 2 14 15 29

istihdam garantili/garantisiz olarak açılan kurslar incelendiğinde imalat sektöründe  
dokuma konfeksiyon makineci, trikotajcı, el nakışcısı mesleklerinde kurslar açılmıştır. Bu 
açılan kurslara katılım oranları karşılaştırıldığında kadın katılımcıların oranı %83 dır. 2016 
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iPa verilerinde imalat sektöründe kadın çalışanların oranı %27,4 tür. Bilgi iletişim sınıfında 
olan Çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve müşteri hizmetleri görevlisi mesleğinde toplam 
27kurs açılmış, kadın katılımcıların oranı %67,6 dır. iPa verilerinde Bilgi iletişim sınıfında 
kadın çalışanların oranı %57 dir. Bu oran kadın çalışan lehine görünsede kursa katılım ora-
nın altında kalmıştır. Konaklama ve yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sınıfında aşçı yardımcısı 
ve servis elemanı (garson ) mesleğinde kurslar açılmıştır. Kadın katılımcıların oranı %78,8 
dur. 2016 iPa verilerinde Konaklama ve yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sınıfında çalışanların 
oranı %39,4 olduğu görülmektedir. insan sağlığı ve sosyal Hizmet Faaliyetleri sektöründe  
hasta Kabul görevlisi kursu açıldı. Katılımcı oranları karşılaştırıldığında ise bu oran  %100 
kadınların lehinedir. 2016 iPa verilerinde insan sağlığı ve sosyal Hizmet Faaliyetleri sektö-
ründe kadın çalışanların oranı %62,2 dır. Bu sektörde kadın çalışanlar oransal olarak fazla 
olmasına ragmen kursa katılım oranın altında kalmıştır. ulaştırma ve Depolama sektörün-
de lojistik elemanı ve vatman kursları açılmıştır. Bu kurslara kadın katılım oranı %75 tir. 
2016 iPa raporlarına gore bu sektörde kadın çalışan oranı %9 dur.

tablo  1.5.5.

İPA 2016 Samsun’da çalışanların Sektörlere ve Cinsiyete Göre dağılımı

Sektör erkek kadın

imalat % 72,6 % 27,4

Bilgi ve iletişim %  43 % 57

Konaklama ve yiyecek Hizmeti Faaliyetleri % 60,6 % 39,4

insan sağlığı ve sosyal Hizmet Faaliyetleri % 37,8 % 62,2

ulaştırma ve Depolama % 91 % 9

2016 teminde Güçlük çekilen meslekler

meslek dağılım

makineci (Dikiş) 6,4%

garson (servis elemanı) 3,8%

satış Danışmanı 3,0%

Konfeksiyon işçisi 2,7%

aşçı 1,7%
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2016 iPa raporları incelendiğinde temininde güçlük çekilen meslekler ile aynı yıl 
içerisinde açılan kurslar paralellik göstermektedir. 

2016 verilerine gore teknik donanım gerektiren meslekleri içeren Finans ve sigorta 
Faaliyetlerinde kadın çalışanların oranı %34,8 , gayrimenkul Faaliyetlerinde kadın çalışan-
ların oranı %33,3 dür. 2016 verilerine gore  teknik donanım gerektiren meslekleri içeren  
gayrimenkul Faaliyetleri, Finans ve sigorta Faaliyetleri gibi sektörlerde yetişmiş elemana 
ihtiyaç oldukça fazladır.  

2.kadınları İşgücü  Piyasasına katacak doğru kursları Açıyor muyuz?
2011 verilerine göre bölgede kadınların işgücüne katılmama sebeplerinin başında ev 

işleri ile meşgul olmak (%59) gelmektedir. Bu sebep, büyük ölçüde çocuk bakımı hizmet-
lerinin yetersizliği veya pahalılığı ve/veya ailede yaşlı ve hasta aile bireyleri gibi bakıma 
ihtiyaç duyan bireylerin sorumluluğunun kadınlar üzerinde olmasıyla ilişkilidir. Bu tür ge-
leneksel toplumsal cinsiyet rollerinin yanı sıra türkiye’de genel olarak kadınların işgücüne 
katılmadığı gerçeği tr83 bölgesinde de karşılık bulabilmektedir. (tÜiK 2011)

tablo  2.1.

Birinci bölümde elde ettiğimiz veriler ve tablo2.1 bize gösteriyor ki işKur tarafın-
dan düzenlediğimiz kurslar kadınları işgücü piyasasından uzak tutan nedenleri ortadan 
kaldırmak yerine kadına toplumun yüklediği cinsiyet rollerine paralel mesleklerde açılıyor.
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Bu durum kadınları ev eksenli çalışmaya itiyor  ve işgücü piyasasından kadını uzaklaştırı-
yor.

SOnuç
samsun ili ölçeğinde son beş yılda işKur tarafından açılan aktif işgücü piyasası po-

litikaları çerçevesinde istihdam garantili/garantisiz düzenlenen eğitimlerdeki kadın erkek 
oranlarının kıyaslanması sonucunda tespit edilen; açılan tüm kurslardaki kadın katılımcı 
sayısının fazla olmasına rağmen son beş yılda yapılan iPa  sonuçlarına göre kadın katılımcı 
sayısının fazla olduğu kurslarda bile kadın istihdamının oransal olarak düşüklüğüdür. ayrı-
ca düzenlenen istihdam garantili/garantisiz kursların kadınlara yönelik teknik vasıf kazan-
dıracak mesleklerde düzenlenmediği tespit edilmiştir. son beş yılda yapılan iPa çalışmaları 
bize gösteriyor ki teknik  donanım gerektiren mesleklerde kadın istihdamı oransal olarak 
erkek istihdamından oldukça düşüktür.

tüm bu tespitlere göre;
Düzenlenen kurslarda kadın katılımcılara yapılan günlük ödeme (cep harçlığı), işsiz 

kadının yol ve yemek parası düşünmeden, mesleki eğitim kurslarına katılımını sağlarken 
aynı zamanda ev kadınları için geçici bir gelir kaynağı anlamına gelmektedir. Bu durum 
kadınların kurslara bu harçlıktan yararlanmak için katıldıklarını göstermektedir. Çünkü 
son beş yılda açılan kurslar tarandığında ,kursların büyük oranda toplumun kadına yük-
lediği rolleri (çocuk bakımı, hasta ve yaşlı bakımı, yapay çiçek yapımı, bez bebek yapımı, 
gibi..) destekleyen mesleklerde olduğu ve bu kursların kadının işgücü piyasasına katılımı-
nı arttırıcı yönde etki yaratmayacak, ev eksenli çalışmayı destekleyen dolayısıyla iş piya-
sasında kadına avantaj sağlamayacak özellikte olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla açılan 
bu kursların içeriğine güçlendirme, girişimcilik ve iş arama becerileri eğitimlerinin  de 
dahil edilmesi gerekmektedir. mesleki eğitim kurslarının içine eklediğimiz bu eğitimlerle 
kadının kurslara bakış açısını değiştirmiş ve kadını işgücü piyasasına daha güçlü hazırla-
mış oluyoruz. yaptığımız bu çalışmalarla işKur olarak kadınlara yönelik düzenlediğimiz 
kursların da niteliği arttırılmış olur. iPa raporlarının incelenmesi bize aynı zaman da tek-
nik vasıf gerektiren işlerde hem kurumun düzenlediği kurs sayısının yetersizliğini  hem 
de kadınların bu alanlarda istihdamının erkeklere oranla çok az olduğunu göstermiştir. 
Kadınların teknik donanımlarını arttıracak mesleklerde kursların açılması ve içeriğine de 
güçlendirme, girişimcilik ve iş arama becerileri eğitimleri eklenerek kursların daha nitelikli 
hale gelmesi sağlanmalıdır. 

Kadınlara özel bir politika  olarak işbaşı eğitimi Programlarını kullanabiliriz. Kurs 



390

OTURUM III-A

içerisinde verdiğimiz eğitimleri kullanabilecekleri bir sistem geliştirebiliriz yani kadın ieP 
ten faydalanacağı işyerini kendi bulabilir,3 ay tecrübe kazandıktan sonra işgücü piyasasın-
da daha güçlü girebilir. ieP düzenlenen firma da (kadının kurs gördüğü meslekte) istih-
dam zorunluluğu aranmazsa “kadın çalışan” kavramının önündeki önyargıların kalkması 
sağlanabilir. Kadının çalışma hayatına katılmasının önündeki en büyük engellerden biri 
de çocuk bakım maliyetidir. Bu hizmetin devlet eliyle yapılması kadın istihdamını olumlu 
etkileyecektir. ayrıca işverenlere kadın çalışan ve kadının çalışma hayatındaki yeri konula-
rında iş ve meslek Danışmaları tarafından bilgilendirmeler yapılması bu konudaki bilinci 
arttıracaktır. son olarak kadın çalışanlara yönelik teşviklerin arttırılması, var olanların ge-
liştirilmesi de kadın istihdamın da olumlu etki yaratacaktır.

kAYnAkçA

2012 iPa raporları ( http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar)
2013 iPa raporları ( http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar)
2014 iPa raporları ( http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar)
2015 iPa raporları ( http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar)
2016 iPa raporları( http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/raporlar) 
işKur POrtalı 2012-2016 yillarinda açilmiş istihdam garantili/garantisiz Kurs verileri.
*iş ve meslek Danışmanı,samsun Çalışma ve iş Kurumu,cigdem.cakir@iskur.gov.tr



391

BİLDİRİ KİTABI

SAĞlIk İşGüCü PİYASASIndA tIBBİ dOkümAntASYOn Ve
Sekreterlİk ÖnlİSAnS meZunlArInIn durum AnAlİZİ

Aslan kAPlAn*

Aysel kÖkSAl**

ÖZet
mesleki eğitim ve öğretim, genç insanları iş hayatına hazırlamada, iş gücü piyasasının istediği nitelikli 

personel ihtiyacını karşılamada önemli rol oynar. nitelikli ara eleman eksikliği dünya genelinde bakıldığında 
tüm ülkelerde büyük bir sorun oluşturmaktadır. 

meslekî ve teknik eğitim, toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde istihdam edilecek 
nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amacıyla gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin sistemli olarak verildiği eğitim 
türüdür (meB, 2013). sağlık Hizmetleri meslek yüksekokulları eğitimde sağlık iş gücü piyasasının ihtiyaç duy-
duğu alanlarda vasıflı personel yetiştirmektedir. 

işverenler tarafından eleman seçiminde mesleğinde daha yaratıcı, kaliteli üretimi artıran kişiler ön plana 
çıktığı için işgücü piyasasında farklılık yaratan kişiler daha rahat iş bulması gerekirken daha düşük ücretle ça-
lıştırabildikleri elemanları tercih etmektedirler. 

Bu çalışmanın amacı ön lisans tıbbi Dokümantasyon ve sekreterlik mezunu öğrencilerinin sağlık işgücü 
piyasasındaki durumlarını nitel görüşme yöntemiyle belirleyip, mezuniyetten sonra meslek hayatlarında bek-
ledikleri doyuma ulaşıp ulaşamadıklarını tesbit etmektir. ayrıca bu çalışmada taşeron firma çalışanlarının ön 
lisans mezunu tıbbi sekreterlerin işgücü piyasasındaki istihdamını engellediği tesbit edilmiş olup, düzenlenen 
sertifika programları ile sertifikalı elemanların sağlık Hizmetleri meslek yüksekokulu mezunlarının işgücü pi-
yasasında önlerine geçtikleri görülmüştür. 

toplumların gelişmişlik durumlarının belirlenmesinde önemli bir yeri olan sağlık sektöründe; çalışan-
ların istihdamı, eğitimi ve hizmet verdikleri alanlar büyük önem taşımaktadır. sağlık hizmetlerinin etkili ve 
verimli bir şekilde yürütülebilmesi için sağlık personelinin yeterli sayıda ve çağdaş kıstaslara göre yetiştirilmesi 
ve iyi bir planlama ile ülke çapında dengeli bir şekilde dağılımı sağlanmalıdır.

anahtar Kelimeler: tıbbi sekreter, tıbbi sekreter işgücü Piyasası, mesleki eğitim, sağlık Hizmetleri 
meslek yüksekokulu
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FOrCe mArket SItuAtIOn AnAlYSIS OF ASSOCIAte deGree GrAduAteS

ABStrACt
vocational education and training play an important role in meeting the need for qualified personnel 

required by the labor market in preparing young people for work. lack of skilled intermediate staff is a major 
problem in all countries when viewed globally.

vocational and technical education is the type of education in which necessary knowledge, skills and 
competencies are systematically provided for the purpose of training qualified human power to be employed in 
the professions needed in all fields of social life (meB, p.2013). vocational schools of Health services educate 
qualified personnel in the fields required by the health workforce market in education.
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since the people who are more creative in the job selection by the employers and those who increase 
quality production are at the forefront, the people who make a difference in the labor market prefer the ones 
they can work with lower wages while they need to find more comfortable jobs

The purpose of this study is to determine the status of healthcare labor market students who gradua-
ted from medical Documentation and secretarial Degree with qualitative interview method and to determine 
whether they can reach the satisfaction they expect in their professional life after graduation. ın this study, it 
was determined that the employees of the subcontractors hindered the employment of the medical secretaries 
of the associate degree graduates in the labor market, and it was seen that the certificate programs and the cer-
tificated staff passed the labor market of graduates of Health services vocational school.

ın the health sector, which has an important place in the development of societies; employment, educati-
on and services of the employees are of great importance. ın order for health services to be carried out efficient-
ly and efficiently, it is essential that health personnel are educated in sufficient numbers and on contemporary 
criteria, and balanced distribution across the country with good planning.

Keywords: medical secretary, medical secretary labor market, vocational training, vocational school 

of Health services

1. Gİrİş
mesleki eğitim ve öğretim, genç insanları iş hayatına hazırlamada, iş gücü piyasasının 

istediği nitelikli personel ihtiyacını karşılamada önemli rol oynar. nitelikli ara eleman ek-
sikliği dünya genelinde bakıldığında tüm ülkelerde büyük bir sorun oluşturmaktadır. 

meslekî ve teknik eğitim, toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde 
istihdam edilecek nitelikli insan gücü yetiştirilmesi amacıyla gerekli bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin sistemli olarak verildiği eğitim türüdür (meB,2013). sağlık Hizmetleri meslek 
yüksekokulları eğitimde sağlık iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda vasıflı perso-
nel yetiştirmektedir. 

tıbbi sekreterlik herhangi bir kanunda tanımlanmış değildir. ancak sağlık meslek 
mensupları ile sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer meslek mensuplarının iş ve görev ta-
nımlarına Dair yönetmelikte iş ve görev tanımları belirlenmiştir.

türkiye’de tıbbi sekreterlik eğitimi tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü adı 
altında 2 yıllık ön lisans düzeyinde eğitim veren sağlık meslek yüksekokullarında yürütül-
mektedir. Bununla birlikte 6514 sayılı Kanun gereği, 2014-2015 öğretim yılından itibaren 
sağlık meslek liselerine sağlık hizmetleri sekreterliği unvanı almak üzere öğrenci alınma-
maktadır. 

2017 yılı Ösym tercih kılavuzu tablo 3 incelendiğinde; 95 üniversitede tıbbi Do-
kümantasyon ve sekreterlik (tDs) Programı bulunduğu görülmüştür.  Diğer yandan üni-
versitelerin bazılarında iki veya daha fazla sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu olması ve 
buralarda da tDs programı olduğu dikkate alındığında ikinci öğretimlerde dahil toplamda 
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158 tane tDs programı vardır.  toplam kontenjan 15593 kişi olup yerleşen öğrenci sayısı 

14988 kişidir. Bunların 578 kişisi okul birincisi kontenjanından programa yerleştirilmiştir. 

Bu 158 programın 50 programı ikinci Öğretim olup toplam öğrenci sayısı 1932’dir. 6 prog-

ram uzaktan eğitim vermekte ve öğrenci sayısı 732 kişidir. 3 program açık öğretim olarak 

eğitim vermekte ve öğrenci sayısı 5469 kişidir.

tablo 1: Yıllara Göre tıbbi Sekreterlik Alımları

Yıl tercih lise Önlisans

2007
2007/4 1000 1148

2007/5 0 2

2008

2008/1 44 130

2008/2 47 96

2008/4 6 1

2009

2009/1 428 641

2009/3 3 8

2009/8 148 44

2010
2010/1 0 1

2010/5 487 757

2011

2011/1 0 17

2011/2 2 0

2011/3 320 196

2011/8 1311 1011

2011/9 149 135

2012

2012/1 528 715

2012/2 7 84

2012/4 157 234

2012/5 190 734

2013

2013/1 0 14

2013/2 324 4

2013/3 22 102
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2014

2014/1 58 210

2014/2 0 81

2014/3 65 215

2015 2015/1 44 86

2016 2016/7 109 204

2017 2017/5 88 522

toplam 5537 7392

kaynak: https://www.mduman.net/yillara-gore-tibbi-sekreterlik-alimlari/

11 yıl içinde ön lisans programından yaklaşık olarak 115000 öğrenci mezun olmuş 
ancak bunların sadece 7392 kişisi istihdam edilebilmiştir. Diğer bir deyişle önlisans mezun-
ların    % 6.42’si yerleştirilmiştir.

sağlık insan gücü, “kamu ya da özel tüm sağlık kesiminde toplumun ihtiyaç duyduğu 
sağlık hizmetini üreten personelin tamamına verilen bir addır.” sağlık insan gücü planla-
ması ise; “topluma bugün sunulan ve gelecekte sunulacak sağlık hizmetlerini gerçekleştir-
mek üzere sağlık çalışanlarının yeterli nicelikte, yüksek nitelikte, düzgün bir dağılımla, ye-
rinde bir zamanlama ile ve doğru bir şekilde istihdam edilmesi” olarak tanımlanmaktadır. 
Bu tanımdan hareketle sağlık insan gücü planlaması; toplumun kısa, orta ve uzun vadede 
ortaya çıkacak gereksinimleri öngörülerek, coğrafi, ekonomik ve sosyokültürel özellikler 
ile maliyet /etkin sağlık hizmeti sunumu arasındaki oran dikkate alınarak sağlık hizmeti 
sunacak insan gücünün planlanması, istihdamı ve yönetimi olarak ifade edilebilir.

Sağlık İnsangücü Planlamasının Aşamaları (World Health Organization, guideli-
nes for Health manpower Planning, geneva, 1980.)

insangücü planlaması şu aşamalarda gerçekleştirilir:
1. Halen mevcut insangücü ve hizmetlerle ilgili sağlık insangücü durum raporu
2. gelecekteki insangücü arzı
3. insangücü ihtiyaçları (sayı, nitelik ve dağılım)
4. arzla ihtiyaçlar arasındaki uyumsuzlukların tespiti
5. uyumsuzlukların giderilmesi
6. Örgütsel ve yönetimsel problemler
7. insangücü stratejisi ve taslak plan
8. ayrıntılı sağlık insangücü geliştirme planı
9. uygulama ve izleme/denetim
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mesleğinde daha iyi olan ve kaliteli üretimi artıran kişiler diğerlerine göre ön pla-
na çıktıklarından ve işgücü piyasasında farklılık oluşturduklarından daha rahat iş bulması 
beklenirken;  uygulamada işverenlerin daha düşük ücretle çalıştırabildikleri elemanları ter-
cih ettikleri görülmektedir.

 sağlık insan kaynaklarının yapısı ile hastaların bekleme zamanı, hastaya yönelik ya-
pılan işlemler, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve etkililiği (Kabene, Orchard, Howard, soriano 
and leduc 2006) ve toplumun sağlık statüsü ile sağlık göstergeleri arasında pozitif bir ilişki 
vardır (anand and Barnighausen 2004; Hongoro and mcPake 2004; lavieri and Puterman 
2009). Bu nedenle ülkeler sağlık statülerini yükseltmek amacı ile doğru sayıda sağlık çalışa-
nını, doğru zamanda, doğru yerde, doğru bilgi ve beceri düzeyinde sağlamak zorundadırlar.

sağlık personelinin nitel ve nicel açıdan kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, 
18.01.2014 tarihli ve 28886 sayılı resmi gazetede sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının 
teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişik 
yapılmasına Dair Kanun ve 1219 sayılı tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrasına Dair 
Kanunun Kanun kapsamında yapılan değişikliklerle bazı sağlık meslek alanlarında teknis-
yenlikler tekniker olarak değiştirilmiş, meslek yüksekokullarının ilgili teknikerlik mezunu 
olma şartı getirilmiştir.  

(http://www.uis.gov.tr/media/1201/uis_izleme_degerlendirme_raporu178-195.pdf )
Bu düzenleme sağlık teknikeri olarak mezun olan tıbbi sekreterler için aşağıdaki ve-

rilen sorunlar nedeniyle mesleki açıdan bir umut olmuştur.

2. SOrunlAr Ve çÖZüm Önerİlerİ
2014 yılının ilk altı ayında türkiye Halk sağlığı Kurumundan doktor, ebe, hemşire, 

sağlık memuru, tıbbi teknolog olmak üzere toplam 100 kişiye “Kanser Kayıtçılığı, can-reg 
Bilgisayar Programı Kullanımı eğitimi” verilmiştir. Peki böyle bir eğitime gerek var mıdır? 
cevap Hayır Çünkü bu eğitim üniversitelerde tıbbi sekreterlere hali hazırda verilmekte-
dir. 

18.01.2014 tarihli ve 28886 sayılı resmi gazetede yayımlanan sağlık Bakanlığı ve Bağ-
lı Kuruluşlarının teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Ka-
nunlarda Değişik yapılmasına Dair Kanun ile 1219 sayılı tababet ve şuabatı san’atlarının 
tarzı icrasına Dair Kanun kapsamında yapılan değişiklikle acil tıp teknisyenliği, anestezi 
teknisyenliği, çevre sağlığı teknisyenliği, diş protez teknisyenliği, ortopedik protez ve or-
tez teknisyenliği, radyoloji dalı, tıbbi sekreterlik,  tıbbi laboratuvar teknisyenliği, tekniker-
lik olarak değiştirilmiş olup meslek yüksekokullarının ilgili teknikerlik mezunu olma şartı 
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getirilmiştir. Bu rağmen halen hastanelerde bu özellikleri taşımayan elemanlar istihdam 
edilmektedir. Oysaki taşeron firma elemanlarında dahi bu şartın aranması gerekir. nasıl 
ki mevzuat değişikliği sonucunda işKur tarafından hasta ve yaşlı bakım alanında kurs 
düzenlenmesi ihtiyacı ortadan kalkmıştır. aynı şekilde tıbbi sekreter, hasta danışmanı gibi 
kurslarında işKur tarafından kaldırılması gerekmektedir. Bu kurslar meslek yüksekokul-
larından mezun olan tıbbi sekreterlerin önünde büyük bir engel gibi durmaktadır. işKur 
ve üniversiteler işbirliği içerinde olmalıdır.

tÜBitaK’ın hazırladığı vizyon 2023 projesinin ek-21 raporuna göre tÜrKiye’De 
saĞlıK Hizmetlerinin Durumu “sWOt analizi”  ile tespit ettiği bulgulara göre 
sağlık alanında, enformasyon ve istatistik çalışmaları son derece yetersiz durumdadır. ge-
nel olarak tüm sağlık kuruluşlarında, hasta kayıtları ve arşivler büyük oranda yetersizdir.

türkiye’de sağlık sorunlarının çözümlenmesini sadece hekimin varlığına bağlayan 
anlayış etkisini sürdürmektedir. gerçek ihtiyaçlar olan, hekim dışı sağlık personeli, altyapı 
yatırımları ve doğru işletmecilik anlayışı adına ciddi bir atılım yapılmamaktadır (tÜBi-
taK,vizyon2023).  

tıbbi sekreterlik alanındaki 2023 yılı ihtiyacı sağlık Hizmetleri genel müdürlüğü ve 
Kamu Hastaneleri Kurumunun ortak çalışmasıyla belirlenmiştir. Klinisyen hekim sayısı-
nın yarısı kadar tıbbi sekretere ek olarak otomasyonla ilgili sistem ve işler için de yaklaşık 
30.000 ihtiyaç ortaya konmuştur. Bu durumda sB için ihtiyaç yaklaşık 65.000 olmaktadır. 
Üniversite ve özel sektörün de hesaba katılmasıyla birlikte 2023 yılı için tıbbi sekreter ih-
tiyacı yaklaşık 90.000 olarak belirlenmiştir. Bu durumda 1000 kişiye düşen tıbbi sekreter 
sayısı 1,07 olmaktadır.

rapora göre tıbbi sekreterlik arz-ihtiyaç dengesi sağlanacak olan meslekler arasında 
yer almaktadır. Bununla birlikte okullara yeni alınacak öğrenci sayılarına yönelik önlemle-
rin alınması, kontenjanların artırılmaması gerekmektedir.

toplumların gelişmişlik durumlarının belirlenmesinde önemli bir yeri olan sağlık 
sektöründe; çalışanların istihdamı, eğitimi ve hizmet verdikleri alanlar büyük önem taşı-
maktadır. sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için sağlık per-
sonelinin yeterli sayıda ve çağdaş kıstaslara göre yetiştirilmesi ve iyi bir planlama ile ülke 
çapında dengeli bir şekilde dağılımı sağlanmalıdır.

3. YÖntem
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışma ile ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi sağlık Hizmetleri mes-
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lek yüksekokulu tıbbi Dokümantasyon ve sekreterlik Programından son 5 yılda mezun 
olan öğrencilerin sağlık işgücü piyasasındaki durumlarını nitel görüşme yöntemiyle belir-
leyip, mezuniyetten sonra meslek hayatlarında bekledikleri doyuma ulaşıp ulaşamadıkları-
nın tespit edilmesi amaçlanmıştır.

3.2. evren ve Örneklem
araştırmanın evrenini ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi sağlık Hizmet-

leri meslek yüksekokulu tıbbi Dokümantasyon ve sekreterlik Programından 2012-2017 
yılları arasında mezun olan ve ankara’da bulunan 210 öğrenci, örneklemini ise, 80 mezun 
öğrenci oluşturmaktadır. görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile ve yüz yüze 
derinlemesine görüşmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir.

3.3. Veri toplama Aracı
araştırmada öğrencilerin mezuniyetten sonra meslek yaşamına başlayıp başlamadık-

ları meslek yaşamına başlama ile ilgili karşılaştıkları sorunlar ve engelleri tespit etmeye 
yönelik, 20 sorudan oluşan, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu form ile 
mezun öğrencilerin mezuniyetten sonra işe başlayıp başlamadıkları, başlayamadıysa ne-
denleri başladılarsa karşılaştıkları sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır.  ardından mezun 
öğrencilerle yapılan yüz yüze derinlemesine görüşme ile meslek yaşamlarındaki beklenti-
leri düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

3.4. Bulgular
araştırma kapsamında toplam 210 mezun öğrenci ile görüşme yapılmıştır.  ankara 

Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi sağlık Hizmetleri meslek yüksekokulu tıbbi Dokü-
mantasyon ve sekreterlik Programı mezun öğrencileridir.

Özel hastanelerde çalışan 60 mezun öğrenci aldıkları eğitime göre ücretlerini çok 
düşük bulmaktadır. asgari ücretle çalışmaktadırlar. 

Devlet hastanelerinde çalışan 47 öğrenci hastanelerdeki gözlemlerine dayanarak tıbbi 
sekreterlik görevini taşeron firma elemanlarının yaptıklarını ve bu elemanların eğitimsiz, 
vasıfsız çalışanlar olduklarını ifade etmişlerdir.

yine çalışan bu kesim hastanelerde her doktorun yanında en azından bir tıbbi sekre-
terin çalışması gereğini vurgulayıp tıbbi dokümantasyon sisteminin daha sağlıklı ve hatasız 
işleyeceğini ifade etmişleridir. 

işe başlayamayan 103 mezun ise iş başvurularında yine taşeron firma sorunu ile kar-
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şılaştıklarını ifade etmişlerdir.
Bu gruptan 32 mezun teklif edilen ücreti yetersiz bulduğu için işe başlamak isteme-

miştir. 
görüşmelerden ortaya çıkan sonucu bir mezunun yazdıkları çok net bir şekilde özet-

lemektedir 
“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunuyum. Defalarca KPSS sınavı-

na girmeme ve kayda değer puanlar almama rağmen yerleştirmem yapılamamıştır. Devlet 
hastanelerinde hizmet veren temizlik firmaları ve benzeri taşeron firmaların sözleşme ile 
istihdam ettiği TIBBİ SEKRETER statüsündeki personel sayesinde hastaneler Tıbbi Sekreter 
talebinde bulunmamakta. Hastanelerin Tıbbi sekretere ihtiyacı olmasına rağmen Sağlık 
Bakanlığı atamayı kurumların ihtiyacına göre yaptığı için kurum hiçbir zaman taşeronda 
çalışan tıbbi sekreter olduğu sürece bakanlıktan böyle bir kadroya ihtiyacımız var şeklinde 
talep etmeyecektir. Bu da tıbbi sekreterlerin atanma şansını azaltmaktadır. Buna bir çözüm 
bulunmasını istiyoruz. Ayrıca Sağlık Meslek Lisesi Tıbbi Sekreterlik bölümü ile Tıbbi Dokü-
mantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunlarının olması gereken sağlık hizmetlerinde bu iş 
için eğitim almamış bilgisayar sertifikası olan personel çalışmaktadır. Bilgisayar sertifikası 
olan bu işi yapabilecekse biz niye 4 yıl Sağlık Meslek Lisesi ile 2 yıl üst bölümü olan tıbbi 
dokümantasyon ve sekreterlik bölümlerini okuduk. Şimdi de tıbbi sekreterlik kursları açıla-
rak verilen tıbbı sekreterlik belgesi ile hastanelere iş için başvuru yapılmaktadır.” diye ifade 
etmiştir (Mezunun yazdıkları değiştirilmeden aktarılmıştır).

mezuniyet sonrasında hastanelerde tıbbi Dokümanter ve tıbbi sekreter olarak görev 
alacak olan öğrenciler, hastalıklar bilgisi, hasta psikolojisi, iletişim becerileri, güzel konuş-
ma, etik, yönetim, ıcD kodlama gibi birçok dersi teorik olarak öğreniyor olmalarına karşın 
kendi yerlerinde eğitimsiz personelin çalıştıklarını ifade etmişlerdir.

4. SOnuç
araştırma bulgularına göre;  tıbbi sekreterlik kurslarının işKur kapsamında kapatıl-

ması gerekliliği ortadadır. taşeron firma elamanlarının hastanelerde çalışıyor olması, sağ-
lık kuruluşlarının personel ihtiyacını bu yolla kapamaya çalışmalarının önüne geçilmelidir. 
tıbbi sekreter olarak çalıştırılacak taşeron firma elemanlarında da tıbbi Dokümantasyon 
ve sekreterlik Önlisans mezunu olma şartı aranmalıdır. tıbbi sekreterlik ile adı farklı bile 
olsa tıbbi sekreterlerin görev kapsamı içindeki konularla ilgili açılan kurslar (Örn. Hasta 
Kabul işlemleri Kursu) kesinlikle kapatılmalıdır. 

mezun ve çalışan öğrencilerden edinilen verilere göre sorunların başında tıbbi sekre-
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terin işini ebe ve hemşirelerin yapması da gelmektedir. ebe ve hemşireler tıbbı sekreterin 
işini yapmak zorunda kaldığı için kadroda ebe ve hemşire açığı görünmektedir. 

sağlıkta kalite standartlarına ulaşmak tıbbi kayıt hataları ve sağlıkta şiddet olayları-
nın önüne geçilmesi için 2 aylık kursla sertifika almış taşeron işçilerinin alımına son verilip 
yerine mesleki eğitimini hem lise hem de üniversite düzeyinde tamamlamış bunu uygula-
ma staj eğitimiyle de desteklemiş tıbbi sekreterlerin alınması işe alımı uygun olacaktır

tıbbı dokümantasyon ve sekreterlik bölümünde uzaktan eğitimde dahil olmak üzere 
her yıl binlerce mezun verilmekte ve alım olmamasına bağlı olarak bu bölüm mezunların-
da yığılma yaşanmaktadır. sağlık Bakanlığı diğer kurumlar gibi sözleşmeli (4b’li) personel 
alımı yapmaktadır. sözleşmeli alınan personel diğer alımlarda da tekrar başvuru yapabil-
diğinden sözleşmeli atanan kişiler tekrardan tercih yapıp atama bekleyen diğer kişilerin 
önünü tıkamaktadır.

eğitim talebinin oluşmasında, kazanılan “mesleğin” veya bitirilen “eğitim düzeyinin” 
kişiye sağlayacağı umulan sosyal saygınlık, sosyal ilişkilerde zenginlik ve kişisel doyum da 
rol oynamaktadır. Oysa görüşülen mezunlar meslekleri açısından kişisel doyuma erişeme-
mişlerdir. mezun oldukları okulun meslek yüksekokulu olması gerçeği göz önünde bulun-
durulduğunda mezunlar hemen işe başlayacaklarını meslek sahibi olacaklarını düşünerek 
bu bölümü tercih etmişler, fakat bu gerçekleşmemiştir.
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ÖrGüt kültürü Ve kArİYer dOYumu İlİşkİSİ

Günseli tuFAn*

ÖZet
Küreselleşen dünyada teknolojideki hızlı gelişim ve değişime rağmen halen en önemli rekabet aracı ola-

rak “insan faktörü” karşımıza çıkmaktadır. artan işsizlik oranları ile birlikte örgüt yapılarında meydana gelen 
değişiklikler çalışanlar için de yeni beklentiler oluşmasına sebep olmaktadır. Örgüt kültürüne adapte olmuş şe-
kilde örgütün parçası olabilmek ve kendilerini geliştirerek kariyer doyumu sağlayabilmek çalışanlar için önemli 
bir beklenti halini almıştır. Örgüt kültürü ve kariyer doyumu birbirleri ile yakından ilişkili olan iki kavramdır. 
Örgütler varlıklarını sürdürebilmek ve başarılı olabilmek için örgüt kültürünün benimsemeli ve kariyer doyu-
muna önem vermelidir.

Bu çalışmanın amacı Denison’ un örgüt kültürü modelinin, çalışanların kariyer doyumu üzerine etkile-
rini ortaya koymaktır. literatürde örgüt kültürü ve kariyer doyumu arasındaki ilişkiyi ele alan araştırmalar bu-
lunmasına rağmen Denison’ un örgüt kültürü ve kariyer doyumu kavramları arasındaki ilişkiyi araştıran çalışma 
sayısının kısıtlılığı nedeniyle örgüt kültürünün kariyer doyumu ile ilişkisinin araştırılması gerekli görülmüştür.

yapılan araştırmanın türkiye’de bir kamu kurumu üzerinden yapılması, mevcut durumu göstermesi ve 
tanımlayıcı bir araştırma olması açısından önem taşımaktadır. araştırma kapsamında Konya Çalışma ve iş Ku-
rumu il müdürlüğünde yönetici ve çalışan bireyler örneklem olarak seçilmiştir. Bu çalışmada, araştırma modeli 
olarak tarama modeli seçilmiştir. Örgüt kültürü ve kariyer doyumu ile ilgili mevcut durum, anket yolu ile test 
edilmiştir. söz konusu araştırma literatürde değinilen unsurlarla, araştırma sonucunda elde edilen bulgula-
rı karşılaştırmak üzere yapılandırılmıştır. Oluşturulan hipotezlerin test edilmesi için korelasyon ve regresyon 
analizi yapılmıştır. algılanan örgüt kültürü ve kariyer doyumu puan ortalamaları ile kategorik verilerin karşı-
laştırılmasında t-testi ve anOva, ölçümsel verilerin karşılaştırılmasında ise korelasyon ve regresyon analizleri 
uygulanmıştır. anOva sonucu farklılığa neden olan grubun tespitinde ise “tukey HDs testi” kullanılmıştır. al-
gılanan örgüt kültürü ve kariyer doyumu arasındaki ilişkiyi tespit etmek için ise iki değişken arasındaki ilişkinin 
gücünü sayısal olarak gösteren Pearson korelasyon analizi yapılmış ve ardından araştırma hipotezlerini sınamak 
üzere regresyon analizi uygulanmıştır. sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değer-
lendirilmiştir. 171kişi üzerinde yapılan anket çalışması sonucunda örgüt kültürü ve kariyer doyumu arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. elde edilen bu sonuçlar özetlenerek değerlendirilmiş ve üzerlerinde 
tartışılmıştır. uygulamaya yönelik önerilerle çalışma sonlandırılmıştır.

anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Kariyer yönetimi, Kariyer Doyumu.

Gİrİş
günümüzde belirli bir amaç uğruna bir araya gelmiş her örgüt hedefine ulaşmak ve 

güç elde etmek ister. Örgütlerin içinde bulundukları bu yoğun rekabet ortamında kendi 
farklılıklarını ortaya koyarak rakiplerine karşı avantaj elde etme çabası ile birlikte örgüt 
kültürü kavramı bu yarışta avantaj sağlayıcı en önemli faktörlerden biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. teknolojinin hızlı değişim ve gelişimi ile beraber makineleşme göz ardı edi-

*) Konya Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
 gunseli.tufan@iskur.gov.tr
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lemez ölçüde desteklenmesine rağmen örgütlerde insan faktörü her geçen gün daha fazla 
önem arz etmektedir. Bu potansiyel insan sermayesini örgüt içinde bir arada tutmayı sağla-
yacak olan ise örgüt kültürüdür ve örgüt kültürünün temelini insan oluşturmaktadır. Örgüt 
kültürünün en temel yapı taşı olan insan kurumdaki bu kültürün aktarımını ve gelişerek 
büyümesini sağlayan en önemli unsurdur.

Örgüt kültürü açısından değerler, inançlar, amaçlar, iş tatmini ve benzeri tüm un-
surlar kariyer doyumu temeline dayandırılmaktadır. Çalışmanın amacı Denison’un Örgüt 
Kültürü modeli çerçevesinde, çalışanların kariyer doyumunu belirlemektir. Çalışma üç bö-
lümden oluşmaktadır. ilk bölümde: örgüt, kültür ve örgüt kültürü kavramları incelenmiştir. 
ikinci bölümde kariyer ve kariyer doyumu kavramları incelenerek farklı tanım ve özellik-
lere yer verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise örgüt kültürünün kariyer doyumu üzerine 
etkilerini anlamaya yönelik örnek kurum olarak seçilen Konya Çalışma ve iş Kurumu il 
müdürlüğü çalışanlarıyla uygulama çalışması yapılmıştır. Kurumun kültür yapısı Denison 
Örgüt Kültürü çerçevesinde ortaya konmuş ve kariyer doyumuna olan etkisi incelenmeye 
çalışılmıştır.

1. kültür kAVrAmI
Kültür sadece kendi içimizde ve çevremizde olan şey değildir. Kültür dinamiklerini 

anlayabilmek, örgüt içinde iş görenlerin beklenmedik davranışlarıyla karşılaştığımız za-
man daha az tedirgin olmamıza sebep olacaktır. Kültür kavramının anlaşılması kendimizi 
ve bizi tamamlayan grup karakteristiklerini anlamamızı sağlayacak ve bu da e bireylerin ve 
grupların örgüt içindeki farklı davranışlarının sebeplerinin anlaşılabilmesini beraberinde 
getirecektir (sözer, 2006:101).

1.1. Örgüt kültürü
insan yaratılışının bir gereksinimi olarak yaşamsal mücadelesinde bazı amaçları ger-

çekleştirmek ister. Bu faaliyetlerin de gerçekleşmesi iki veya daha fazla kişi ile yani bir grup 
çabasına bağlıdır ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan örgüt bazı insani gereksinimleri 
karşılamak için kullanılır. geniş bir ifadeyle örgüt birden fazla kişinin kendi ihtiyaçları ve 
ulaşmak istedikleri hedefleri doğrultusunda meydana getirdiği değişken ve süregelen bir 
yapılanmadır diyebiliriz (gürüz ve gürel, 2006: 13). Örgüt kültürü ise bir takım kültürel 
değerler aracılığı ile bireylerin, örgütle, diğer örgüt üyeleriyle ve örgütün amaçları ile bü-
tünleşmesidir (usta, 2006: 27-29).

işletmelerde sanayi devriminin gerçekleşmesi ile beraber yönetimsel ve yapısal olarak 
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bazı farklılıklar meydana gelmeye başladığı gözlemlenmiştir. insan faktörünü ikinci planda 
tutup üretim miktarına odaklı yaklaşım yerini insan odaklı yaklaşımlara bırakmaya başla-
mıştır. Örgütlerde çalışan insanların hem bireysel hem de gruplar arası ilişkilerinin öne-
minin fark edilmesi ve bunun kabul görmeye başlamasıyla birlikte örgüt kültürü kavramı 
işletme yönetiminde önem arz eden konular arasında yerini almıştır (sabuncuoğlu ve tüz, 
2001:10).

1.1.1. Denison Modeli
Denison ve mishra (1995), örgüt kültürüne ölçülebilir bir nitelik kazandırmak ama-

cıyla 2 ana eksen ve buna bağlı 4 temel örgütsel kültür boyutu tanımlamıştır. Yatay eksen; 
örgütün kontrolü dışında kalan dış çevreye uyum yapabilme ve içsel bütünleşme yeteneği-
ni anlatmaktadır. Dikey eksen ise işletmelerin dış koşullara uyum yapabilmek için gerekli 
olan yapısal ve işlevsel değişimleri gerçekleştirmede gösterdiği esnekliği ve kendi iç bünye-
sindeki kararlılığı simgelemektedir (http://www.denisonconsulting.com (13.08.2015)

şekil 5: denison’un örgüt kültürü kavramı teorik modeli

değişim ve esneklik tutarlılık ve Yönelme

dış koşullara uyum uyum yeteneği misyon

kurum İçi Bütünleşme Katılım tutarlılık

kaynak: Yahyagil (2004): 53-76

şekil 6: denison kültür Öslçeğinin temel ve Alt kavram Boyutları
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yahyagil (2004), “Denison Örgüt Kültürü Ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik Ça-
lışması: ampirik Bir uygulama” isimli çalışmasında Denison’ın Kurum Kültürü modeli’ni 
şöyle açıklamıştır: “Denison ve Mishra (1995), örgüt kültürü kavramına ölçülebilir nitelik 
kazandırmak (operationalisation) amacıyla öncelikle iki ana eksen tanımlamıştır. Birinci 
ana eksen, bir işletmenin kontrolü dışında kalan çevresel (dış) koşullara (müşterilerin de-
ğişen nitelikleri, istekleri, teknolojik uygulamalar ve yenilikler v.b.) uyum yapabilme dere-
cesidir. İkinci ana eksen ise dış koşullara uyum sağlayabilmek için, işletmenin kendi bünye-
sinde gerekli yapısal ve işlevsel değişimleri gerçekleştirme kapasitesidir. Bu iki ana eksen de 
kendi içinde ikiye ayrılarak örgüt kültürüne ilişkin dört temel kavramsal boyut oluşmuştur” 
(s.10).

Denison’ın kurum kültürü modelinin merkezinde inançlar ve varsayımlar yer al-
maktadır. Bu merkezden yola çıkarak kurumun iç çevresi ve dış çevresini iç odak ve dış 
odak olarak tanımlamıştır. Dış odaklara esneklik kabiliyeti olan değişim yaratma, müşteri-
ye odaklanma ve kurumsal öğrenme işlevlerini yüklerken, stratejik yön ve amaç, amaç ve 
hedefler ve vizyonu ise sabit eksene yerleştirerek kurumun misyonunu tanımlamıştır. iç 
odaklarda ise esneklik kabiliyetini güçlenme, takım çalışması, yetenek geliştirme işlevle-
rine yüklerken, temel değerler, anlaşma ve koordinasyon ve bütünleşmeyi de sabit eksene 
yerleştirmiş ve buradan tutarlılığı tanımlamıştır. Bütün bu tanımlamalar çerçevesinde yu-
karıda belirtilen anketlerden “Kurumsal Kültür anketi” ortaya çıkmıştır.

2. kArİYer kAVrAmI
Kariyer kavramının ortaya çıkışı ve geldiği noktaya baktığımızda 1900’lü yılların baş-

larından itibaren farklı disiplinlerce ele alındığı ve işletme yönetimi alanında ise 1970’li yıl-
lardan itibaren üzerinde çalışmalar yapıldığı görülmektedir. O dönemin en saygın bilimsel 
dergilerinden olan academy of management’ ın düzenlediği yönetim-organizasyon kong-
relerinde kariyer ile ilgili oturumların yapılmaya başlanmış beraberinde de bu durumun 
işletme yönetimi alanında çalışan akademisyenleri teşvik ettiği görülmüştür. Bu çalışmalar 
doğrultusunda da 1980’li yılların başından itibaren kariyer kavramı işletme yönetimi ala-
nında ayrı bir çalışma konusu olarak ele alınmış ve insan kaynakları yönetiminin bir parça-
sı olarak görülmeye başlanmıştır (Çakmak, 2011: 26).

Kariyer, insanın doğması, yetiştirilmesi, ailesinin kendisine olan tutum ve davranışla-
rı ile olumlu ya da olumsuz yönlendirilmesi, eğitimi ve kişilik özellikleriyle oluşup biçimle-
nen bir kavramdır. (Özdemir ve mazgal, 2012:101).



407

BİLDİRİ KİTABI

2.1. kariyer doyumu
Kariyer doyumu kavramını doğru değerlendirebilmek için öncelikle kişinin kariyer 

yolundaki kat ettiği yol ile ilgili kendi değerlendirmesinin yanı sübjektif algısının doğru 
analiz edilmesidir. Kişinin sübjektif olarak kariyer algısını etkileyen en önemli unsurlardan 
ilki yaptığı işin kendisi için ne anlam ifade ettiğidir. Kişinin yaptığı iş sadece onun hayatını 
idame ettirebilmesi için yaptığı bir eylem mi yoksa hayatını anlamlandırmasına katkı sağ-
layan bir unsur mudur?

işletmelerde insan kaynakları departmanları bireyin ilerleyen dönemlerde belli alan-
larda uzmanlaşabilmesi için ihtiyaç duyması muhtemel olan ve gereksinim duyacağı ka-
riyer rehberliğini sağlayabilmek adına kariyer planlarını oluşturmakta ve bireyin kariyer 
doyumu sağlamasına destek vermektedir. Oluşturulan bu yol haritasıyla beraber bireyin 
rekabet gücü artacak ve kariyer doyumu desteklenecektir (Doğan, 2011:67).

3. ArAştIrmAnIn mOdelİ Ve HİPOteZlerİ
Bu çalışmada, araştırma modeli olarak tarama modeli seçilmiştir. Örgüt kültürü ve 

kariyer doyumu ile ilgili mevcut durum, anket yolu ile test edilmiştir. söz konusu araştırma 
literatürde değinilen unsurlarla, araştırma sonucunda elde edilen bulguları karşılaştırmak 
üzere yapılandırılmıştır. araştırmanın hipotezi şöyledir:

H1: Örgüt kültürü ile kariyer doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Katılım ile kariyer doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H3: uyarlama ile kariyer doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H4: vizyon ile kariyer doyumu arasında anlamlı bir ilişki vardır.

3.1. evren ve Örneklem
araştırmanın evreni Konya Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü çalışanları olarak 

seçilmiştir. Örneklem olarak, Konya Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü yönetici ve ça-
lışanları seçilmiştir. Konya Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü’nde toplam 181 çalışan 
bulunmaktadır. 10 kişi anketi cevaplamaya olumlu cevap vermediğinden toplam 171 kişiye 
anket uygulanmıştır. Örnekleme seçiminde kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.

3.2. Araştırmanın kapsamı ve Sınırlılıkları
araştırma kapsamında, toplamda 181 anketin 171 tanesi cevaplanarak geri dönmüş-

tür. cevap alınması hedeflenen çalışanların %94’üne ulaşılmıştır. anket sonuçlarından elde 
edilen verilerin analizi sPss 23.00 programı ile yapılmıştır.
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tablo 1: Ölçeklere İlişkin Betimleyici İstatistikler

n minimum maksimum Ortalama Std. Sapma

Katılım 171 1,00 5,00 2,9974 ,74272

tutarlılık 171 1,00 5,00 3,0019 ,73953

uyarlama 171 1,00 5,00 3,0006 ,66846

vizyon 171 1,00 5,00 2,8421 ,87321

Kariyer doyumu 171 1,00 5,00 2,6211 ,96748

tablo 2. kariyer doyumu Ölçeği maddelerinin Ortalama ve Standart Sapma değerleri

no madde x ss

1 Kariyerimde elde etmiş olduğum başarılardan memnunum. 2,4269 1,04554

2
Kariyer hedeflerimi karşılamaya yönelik gerçekleştirdiğim ilerle-
memden memnunum.

2,4503 1,10700

3
gelir/ Kazancımı arttırmak için kariyer hedeflerimi karşılamaya 
yönelik gerçekleştirdiğim ilerlememden memnunum.

2,5556 1,11730

4
terfi/ yükselme için kariyer hedeflerimi karşılamaya yönelik 
gerçekleştirdiğim ilerlememden memnunum.

2,9415 1,15151

5
yeni beceriler geliştirmek için kariyer hedeflerimi karşılamaya yö-
nelik yapmış olduğum ilerlememden memnunum.

2,7310 1,10515

Araştırma Hipotezlerinin Sınanması
tablo 3: Ölçekler Arasındaki İlişkiye Yönelik korelasyon tablosu

1 2 3 4 5

1. Katılım - ,774 ** ,688 ** ,663** ,202**

2. tutarlılık - ,716 ** ,798** ,193*

3. uyarlama - ,661** ,299 **

4. vizyon - ,191*

5. Kariyer doyumu -

*p<0,05; **p<0,01 düzeyinde anlamlı.
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tablo 4: Örgüt kültürünün kariyer denetimi İle İlişkisine Ait regresyon Analizi tablosu

Bağımsız değişken β t p F model (p) r2

sabit 1,352 3,899 ,000

4,139 ,003 ,091
Katılım ,029 ,180 ,858
tutarlılık -,089 -,453 ,651
uyarlama ,463 2,825 ,005
vizyon ,021 ,153 ,878

Örgüt kültürü, kariyer doyumu başlığına ait varyansın %9,1’ini açıklamaktadır. Örgüt 
kültürünün varyansa olan katkısı anlamlıdır (p=0,003; F=4,139). yani kariyer doyumunun 
%9,1’i örgüt kültürüne bağlıdır.

Bağımsız değişkenlerin her biri ayrı ayrı değerlendirilecek olursa;
uyarlama, kariyer doyumu düzeyini arttırmaktadır (β=,463). Katılım, tutarlılık ve 

vizyon, kariyer doyumu düzeyine etki etmemektedir (p1=0,858, p2=0,651, p4=0,878>0,05). 
söz konusu bulgulara dayanarak kurulan H1 hipotezi kabul edilmiştir.

tablo 5: katılımın kariyer doyumu İle İlişkisine Ait regresyon Analizi tablosu

Bağımsız değişken β t p F model (p) r2

sabit 1,831 6,043 ,000
7,217 ,008 ,041

Katılım ,264 2,686 ,008

Katılım, kariyer doyumu başlığına ait varyansın %4,1’ini açıklamaktadır. Katılımın 
varyansa olan katkısı anlamlıdır (p=0,008; F=7,217). yani kariyer doyumunun %4,1’i katı-
lıma bağlıdır.

söz konusu bulgulara dayanarak kurulan H2 hipotezi kabul edilmiştir.

tablo 6: tutarlılığın kariyer denetimi İle İlişkisine Ait regresyon Analizi tablosu

Bağımsız değişken β t p F model (p) r2

sabit 1,861 6,099 ,000
6,568 ,011 ,037

tutarlılık ,253 2,563 ,011

tutarlılık, kariyer doyumu başlığına ait varyansın %3,7’sini açıklamaktadır. tutarlı-
lığın varyansa olan katkısı anlamlıdır(p=0,011; F=6,568). yani kariyer doyumunun %3,7’si 
tutarlılığa bağlıdır.
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söz konusu bulgulara dayanarak kurulan H3 hipotezi kabul edilmiştir.

tablo 7: uyarlamanın kariyer denetimi İle İlişkisine Ait regresyon Analizi tablosu

Bağımsız değişken β t p F model (p) r2

sabit 1,322 4,048 ,000
16,607 ,000 ,089

tutarlılık   ,433 4,075 ,000

tutarlılık, kariyer doyumu başlığına ait varyansın %8,9’unu açıklamaktadır. tutarlılı-
ğın varyansa olan katkısı anlamlıdır(p=0,000; F=16,607). yani kariyer doyumunun %8,9’u 
tutarlılığa bağlıdır.

söz konusu bulgulara dayanarak kurulan H4 hipotezi kabul edilmiştir.

tablo 8: Vizyonun kariyer denetimi İle İlişkisine Ait regresyon Analizi tablosu

Bağımsız değişken β t p F model (p) r2

sabit 2,020 8,121 ,000
6,401 ,012 ,036

vizyon  ,212 2,530 ,012

vizyon, kariyer doyumu başlığına ait varyansın %3,6’sını açıklamaktadır. vizyonun 
varyansa olan katkısı anlamlıdır(p=0,012; F=6,401). yani kariyer doyumu%3,6’sı vizyona 
bağlıdır.

söz konusu bulgulara dayanarak kurulan H5 hipotezi kabul edilmiştir.

3. 3.Fark Analizleri
tablo 9: normallik test Sonuçları

Skewness (çarpıklık) kurtosis (Basıklık)
Katılım  ,244  ,410
tutarlılık -,009 -,706
uyarlama  ,078 -,178
vizyon -,010 -,327
Kariyer doyumu   ,090 -,447

tabachnick vd. (2013)’e göre çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,5 ile -1,5 arasın-
da olması verilerin normal dağıldığını göstermektedir. Benzer şekilde george ve mallery 
(2010)’a göre ise çarpıklık ve basıklık değerlerinin +2,0 ile -2,0 arasında bulunması verile-
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rin normal dağılım gösterdiğini betimlemektedir. literatürdeki bu bilgilerden yola çıkarak 
tüm alt ölçekler için verilerin normal dağlığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda fark analizleri 
olarak parametrik testlerden t-test ve anOva kullanılmıştır. 

anOva analizi irdelendiğinde, yaşın katılım, uyarlama ve kariyer doyumu üzerinde 
anlamlı olan bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Katılımda,  26-30 ve 36-40 yaş gruplarında 
yer alan katılımcıların ortalaması 21-25 yaş grubunda yer alan katılımcıların ortalamasın-
dan anlamlı şekilde yüksektir. uyarlamada, 26-30, 31-35, 36-40 ve 41 ve üzeri yaş grupla-
rında yer alan katılımcıların ortalaması 21-25 yaş grubunda yer alan katılımcıların ortala-
malarından anlamlı biçimde yüksek olduğu saptanmıştır. Kariyer doyumunda, 36-40 ve 41 
ve üzeri yaş gruplarında yer alan katılımcıların ortalaması 21-25 yaş gruplarında yer alan 
katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu saptanmıştır. 26-30, 36-40 
ve 41 ve üzeri yaş gruplarında yer alan katılımcıların ortalaması 31-35 yaş gruplarında yer 
alan katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu saptanmıştır.

mevcut kurumda çalışma süresinin katılım, tutarlılık, uyarlama ve vizyon üzerinde 
anlamlı olan bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Katılımda,  4-6 yıl çalışmış katılımcıların 
ortalaması 1-3 yıl çalışmış katılımcıların ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir. tutar-
lılıkta, 4-6 yıl çalışmış katılımcıların ortalaması 1-3 yıl çalışmış katılımcıların ortalama-
sından anlamlı şekilde yüksektir. uyarlamada, 10 yıl ve üzeri çalışmış katılımcıların orta-
laması 1-3 yıl çalışmış katılımcıların ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir. vizyonda 
4-6 yıl ve 10 yıl ve üzeri çalışmış katılımcıların ortalaması 1-3 yıl çalışmış katılımcıların 
ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir.

Çalışma sonucuna göre, halen bulunulan görevdeki çalışma süresinin katılım, tutar-
lılık, uyarlama, vizyon ve kariyer doyumu üzerinde anlamlı olan bir etkisinin olduğu be-
lirlenmiştir. Katılımda,  4-6 yıl çalışmış katılımcıların ortalaması 1-3 yıl ve 7-9 yıl çalışmış 
katılımcıların ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir. tutarlılıkta, 4-6 yıl çalışmış katı-
lımcıların ortalaması 1-3 yıl çalışmış katılımcıların ortalamasından anlamlı şekilde yüksek-
tir. uyarlamada, 4-6 yıl ve 10 yıl ve üzeri çalışmış katılımcıların ortalaması 1-3 yıl çalışmış 
katılımcıların ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir. vizyonda, 4-6 yıl ve 10 yıl ve üzeri 
çalışmış katılımcıların ortalaması 1-3 yıl çalışmış katılımcıların ortalamasından anlamlı 
şekilde yüksektir. Kariyer doyumunda, 10 yıl ve üzeri çalışmış katılımcıların ortalaması 1-3 
yıl ve 4-6 yıl çalışmış katılımcıların ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir.

anOva analizi uygulanmasıyla elde edilmiş tablo irdelendiğinde, eğitim durumu-
nun kariyer doyumu üzerinde anlamlı biçimde bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Kariyer 
doyumunda, lisans seviyesinde eğitim görmüş katılımcıların ortalaması lise seviyesinde 
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eğitim görmüş katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edil-
miştir. 

araştırma bulgularına göre pozisyonun katılım, tutarlılık, uyarlama, vizyon ve kari-
yer doyumu üzerinde anlamlı biçimde bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Katılımda, yö-
netici pozisyonundaki katılımcıların ortalaması iş ve meslek danışmanı pozisyonundaki 
katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. tutarlı-
lıkta, yönetici pozisyonundaki katılımcıların ortalaması iş ve meslek danışmanı pozisyo-
nundaki katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
uyarlamada, yönetici pozisyonundaki katılımcıların ortalaması iş ve meslek danışmanı ve 
memur pozisyonlarındaki katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. vizyonda, memur pozisyonundaki katılımcıların ortalaması iş ve meslek 
danışmanı pozisyonundaki katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Kariyer doyumuda, memur pozisyonundaki katılımcıların ortalaması iş ve 
meslek danışmanı pozisyonundaki katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek 
olduğu tespit edilmiştir.

Çalışma sonucunda kariyer boyunca yapılan iş değişikliği sayısının tutarlılık, vizyon 
ve kariyer doyumu üzerinde anlamlı biçimde bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. tutarlı-
lıkta, 2 kez iş değiştirmiş katılımcıların ortalaması hiç iş değiştirmemiş katılımcıların or-
talamasından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 5 ve üzeri kez iş değiştir-
miş katılımcıların ortalaması hiç iş değiştirmemiş, 2 ve 3 kez iş değiştirmiş katılımcıların 
ortalamasından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. vizyonda, 2, 3, 4 ve 5 ve 
üzeri kez iş değiştirmiş katılımcıların ortalaması hiç iş değiştirmemiş katılımcıların ortala-
masından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 4 kez ve 5 ve üzeri kez iş değiş-
tirmiş katılımcıların ortalaması 2 kez iş değiştirmiş katılımcıların ortalamasından anlamlı 
biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 4 kez ve 5 ve üzeri kez iş değiştirmiş katılımcıların 
ortalaması 3 kez iş değiştirmiş katılımcıların ortalamasından anlamlı biçimde yüksek ol-
duğu tespit edilmiştir. vizyonda, 2 kez iş değiştirmiş katılımcıların ortalaması 3 kez ve 4 
kez iş değiştirmiş katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit 
edilmiştir.

araştırmada yapılan anOva analizi uygulanmasıyla elde edilmiş tablo irdelendi-
ğinde, kariyer boyunca işsiz kalma süresinin kariyer doyumu üzerinde anlamlı olan bir 
etkisinin olduğu belirlenmiştir. Kariyer doyumunda,  hiç işsiz kalmamış katılımcıların or-
talaması 1 yıldan az işsiz kalmış katılımcıların ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir. 
1-3 yıl işsiz kalmış katılımcıların ortalaması 1 yıldan az ve 4-6 yıl işsiz kalmış katılımcıların 
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ortalamasından anlamlı şekilde yüksektir. 
işe başlarken kurumda alınan oryantasyon eğitim süresinin katılım, tutarlılık, uyarla-

ma, vizyon ve kariyer doyumu üzerinde anlamlı biçimde bir etkisinin olduğu belirlenmiş-
tir. Katılımda, 3 gün eğitim alan katılımcıların ortalaması 2 gün, 4 gün ve üzeri eğitim alan 
ve eğitim almayan katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. tutarlılıkta, 2 gün ve 3 gün eğitim alan katılımcıların ortalamaları 4 gün ve üzeri 
eğitim alan katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiş-
tir. uyarlamada, eğitim almayan katılımcıların ortalamaları 4 gün ve üzeri eğitim alan ka-
tılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. vizyonda, 1 
günden az ve 3 gün eğitim alan ve eğitim almayan katılımcıların ortalamaları 4 gün ve üzeri 
eğitim alan katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiş-
tir. Kariyer doyumunda, 2 gün, 3 gün ve 4 gün ve üzeri eğitim alan ve eğitim almayan ka-
tılımcıların ortalamaları 1 günden az eğitim alan katılımcıların ortalamalarından anlamlı 
biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. anOva analizi uygulanmasıyla elde edilmiş tablo 
irdelendiğinde, çalışılan süre boyunca alınan oryantasyon eğitim süresinin katılım, tutar-
lılık, uyarlama, vizyon ve kariyer doyumu üzerinde anlamlı biçimde bir etkisinin olduğu 
belirlenmiştir. Katılımda, eğitim almayan katılımcıların ortalaması 4-6 gün, 7-9 gün ve 10 
gün ve üzeri eğitim alan katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. 1-3 gün eğitim alan katılımcıların ortalaması 7-9 gün ve 10 gün ve üzeri 
eğitim alan katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiş-
tir. tutarlılıkta, eğitim almayan katılımcıların ortalaması 7-9 gün ve 10 gün ve üzeri eğitim 
alan katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 1-3 
gün eğitim alan katılımcıların ortalaması 4-6 gün, 7-9 gün ve 10 gün ve üzeri eğitim alan ve 
eğitim almayan katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edil-
miştir. 4-6 gün ve 10 gün ve üzeri eğitim alan katılımcıların ortalaması 7-9 gün eğitim alan 
katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. uyarla-
mada, eğitim almayan katılımcıların ortalaması 7-9 gün ve 10 gün ve üzeri eğitim alan 
katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 1-3 gün 
eğitim alan katılımcıların ortalaması 7-9 gün eğitim alan katılımcıların ortalamalarından 
anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. vizyonda, eğitim almayan katılımcıların 
ortalaması 7-9 gün ve 10 gün ve üzeri eğitim alan katılımcıların ortalamalarından anlamlı 
biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 1-3 gün eğitim alan katılımcıların ortalaması 4-6 
gün, 7-9 gün ve 10 gün ve üzeri eğitim alan katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçim-
de yüksek olduğu tespit edilmiştir. 4-6 gün eğitim alan katılımcıların ortalaması 7-9 gün ve 
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10 gün ve üzeri eğitim alan katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Kariyer doyumunda, 4-6 gün eğitim alan katılımcıların ortalaması 1-3 gün 
ve 10 gün ve üzeri eğitim alan ve eğitim almayan katılımcıların ortalamalarından anlamlı 
biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. 7-9 gün ve 10 gün ve üzeri eğitim alan katılımcıla-
rın ortalamaları 1-3 gün eğitim alan katılımcıların ortalamasında anlamlı biçimde yüksek 
olduğu tespit edilmiştir.

Çalışılan süre boyunca gerçekleştirilen departman değişikliği sayısının katılım, tu-
tarlılık, uyarlama ve kariyer doyumu üzerinde anlamlı biçimde bir etkisinin olduğu belir-
lenmiştir. Katılımda, 2 kez değiştiren katılımcıların ortalaması 1 kez, 3 kez, 4 ve üzeri kez 
değiştiren ve hiç departman değiştirmeyen katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçim-
de yüksek olduğu tespit edilmiştir. tutarlılıkta, 2 kez değiştiren katılımcıların ortalaması 1 
kez, 3 kez, 4 ve üzeri kez değiştiren ve hiç departman değiştirmeyen katılımcıların ortala-
malarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. uyarlamada, 2 kez değiştiren 
katılımcıların ortalaması 1 kez, 3 kez, 4 ve üzeri kez değiştiren ve hiç departman değiş-
tirmeyen katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiş-
tir. Kariyer doyumunda, 3 kez değiştiren katılımcıların ortalaması 1 kez değiştiren ve hiç 
departman değiştirmeyen katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. 4 ve üzeri kez değiştiren katılımcıların ortalaması 1 kez değiştiren ve hiç 
departman değiştirmeyen katılımcıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Çalışılan süre boyunca gerçekleştirilen terfi/atama sayısının kariyer do-
yumu üzerinde anlamlı biçimde bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Kariyer doyumunda, 1 
kez terfi alan katılımcıların ortalaması 2 kez ve 3 kez terfi alan ve hiç terfi almayan katılım-
cıların ortalamalarından anlamlı biçimde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hiç terfi almayan 
katılımcıların ortalaması 2 kez terfi alan katılımcıların ortalamasından anlamlı biçimde 
yüksek olduğu tespit edilmiştir

SOnuç
günümüz dünyasındaki küreselleşme ve beraberinde gelen ekonomik krizler özel 

sektörde olduğu kadar kamu kurumlarında da rekabetçi çalışma koşullarına zemin hazırla-
maktadır. Kurumlar karşılaştıkları sorunlara rekabet güçlerini arttıracak çalışma modelleri 
geliştirme yolları aramaktadır. Çalışanlarının ihtiyaçlarını göz ardı etmeden kurum politi-
kaları geliştirmeye özen göstermekte ve rakiplerine karşı avantaj sağlamaya çalışmaktadır. 
Kariyer doyumuna ulaşmış çalışanların daha yüksek performansta çalışmakta ve kariyer 
doyumu düşük çalışanlara göre kurumlarına daha fazla katkı sağlamaktadır. 
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Her örgütün kendi kültürü çalışanlarının bireysel özelliklerine göre çeşitlilik göster-
mektedir.

Örgüt kültürü açısından değerler, inançlar, amaçlar, iş tatmini ve benzeri tüm un-
surlar kariyer doyumu temeline dayandırılmaktadır. Çalışmanın amacı Denison’un Örgüt 
Kültürü modeli çerçevesinde, çalışanların kariyer doyumunu belirlemektir. 171kişi üzerin-
de yapılan anket çalışması sonucunda örgüt kültürü ve kariyer doyumu arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. elde edilen bu sonuçlar özetlenerek değerlendirilmiş ve 
üzerlerinde tartışılmıştır. uygulamaya yönelik önerilerle çalışma sonlandırılmıştır. Bağım-
sız değişkenlerin her biri ayrı ayrı değerlendirildiğinde; Örgüt kültürü ile kariyer doyumu 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Katılım ile kariyer doyumu arasında 
anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. uyarlama ve kariyer doyumu ve vizyon ve 
kariyer doyumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. söz konusu bulgulara 
dayanarak kurulan dört hipotez de kabul edilmiştir. Bu nedenle, örgüt kültürünün değiş-
kenlerinin bağımlı ve denetleyici değişkenler üzerinde arabulucu bir etkisinin olduğu ka-
bul edilmektedir. Bu alanda literatürdeki çalışmaların sınırlılığından dolayı, örgüt kültürü 
değişkenleri kariyer doyumu varyanslarıyla birlikte açıklanmaktadır. Bu çalışma ile örgüt 
kültürü kavramının kariyer doyumu ile ilişkisine ilişkin literatüre katkıda bulunmak amaç-
lanmaktadır. Burada bildirilen bulguların, örgüt kültürü değişkenleri ve kariyer doyumu 
arasındaki bağlantıyı nasıl açıkladığının yanısıra, bu ilişkiyi olumlu şekilde etkilemek için 
diğer kamu kurumlarının da nasıl kullanabileceğini araştırmak için ilham sağlayabilir.
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yahyagil, m. y. (2004). Denison Örgüt Kültürü Ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik Çalışması: ampirik Bir 

uygulama. i.Ü. işletme iktisadı enstitüsü, yönetim Dergisi. istanbul, 
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YArAtICI ekOnOmİ BAĞlAmIndA
ünİVerSİte Ve İStİHdAm İlİşkİlerİ

erman m. demİr*

ÖZet
güncel istihdam trendleri mezunların üniversitedeki klasik eğitim pratiklerini aşan bir hazırlık süreci 

gerektirmektedir. Özellikle yüksek katma değerli ekonomi hedefleyen ülkelerde gençlerin mesleklere hazırlan-
ması önemli bir başlıktır. gençlerin bilgi ve yaratıcılık temelli ekonomik düzene hazırlanması için yükseköğ-
retimde yapısal değişim fikri stratejik seviyede ele alınır. yükseköğretim endüstri 4.0 kavramı ile ilişkili olarak 
yaratıcılık, yenilikçilik ve kültür temelli daha geniş bir perspektifle ele alınır. stratejilerin uygulanabilmesi için 
öğrencilere ve akademisyenlere bu gelişmelerin ardındaki paradigmaların sunulması ve fikir tartışmasının baş-
latılması önemli görülmektedir.

yükseköğretimde yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik makro düzeyde çağdaş bir ekonominin gerektir-
diği yenilikçilik kapasitesinin gerçekleştirilmesini; mikro düzeyde ise girişimci bireylerin gelişmesi ve çalışma 
koşulların değişimini ele alır. Bireysel yaratıcılığı ve girişimciliği odağa alan yeni öğrenme aktiviteleri bahse 
konu düşünceyle yakından ilişkilidir. Öğrencilerin gelişim kapasitesine vurgu yaparak pratik, gayrı resmi ve 
etkileşimli uygulamaların yeşermesi için bilgiye sahip olandan bilgiye ihtiyaç duyana doğru tek yönlü akta-
rım şeklindeki eğitim anlayışını aşmak gerektiği ifade edilir. Üniversite dışı aktörler bu süreçte yükseköğretim 
ekosisteminin doğal paydaşları olarak görülür. Dünyada üniversite kavramının yeniden yorumlayan tartışmaya 
kaynaklık eden bu durum üniversitenin ontolojisi düzeyinde değil ekosistemdeki değişime koşut olarak mevcut 
değişimi anlayan, sorgulayan ve buna göre mezunlarından öğretim üyelerine kadar kurumsal işlevlerini yeniden 
yorumlayan bir üniversite düzeyinde ele alınmalıdır.

anahtar kelimeler: Üniversite, yaratıcı ekonomi, istihdam, yükseköğretim

Gİrİş
girişimcilik ve yaratıcılığı odağa alan öğrenme pratikleri yükseköğretim yazınında 

yaygın olarak tartışılır. yükseköğretimdeki ticarileşme eğilimi kurumsal düzeyde bazı risk-
ler getirir ve bu değişimi etkileyecek siyasalar ortaya koymak için kıdemli öğretim üyele-
rinin destek vermesi gerekmektedir. Bu bağlamda üniversitelerin girişimci değerler edi-
nirken, kimi zaman ticari kayıpları da göze alarak akademik değerleri muhafaza etmek 
yoluyla uzun vadede kamuoyunun, akademisyenlerin ve öğrencilerin saygısını kazanacağı 
düşünülür (Bok, 2009). Bu tartışma düzleminde üniversitelerin kaynaklara erişmek için 
rekabet içine çekilmesi ve bu nedenle girişimci özellikler kazandığı genel eğilimin neolibe-
ral dönüşümden kaynaklandığı düşünülür (sakınç ve Bursalıoğlu, 2012). makro politik ve 
ekonomik gelişmeler ışığında üniversitelerdeki değişimi değerlendiren bu yaklaşımın ça-
lışma yaşamına etki eden mikro gelişmeler ile aşağıdan yukarı doğru bir anlatıyla eşleştiği 
görülebilir. girişimci üniversitelerden beklenen yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bireyler ye-
*)   Dr., Başkent Üniversitesi, Bilgi inovasyon ve teknoloji transfer Ofisi,
      medemir@baskent.edu.tr
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tiştirme işlevi üniversite kurumunu araştırma fonları ya da diğer kaynaklar üzerine rekabe-
ti kadar etkili bir değişimdir. toplumsal ve teknolojik gelişmeler mikro ve makro düzeyde 
tüm aktörleri etkileyen bir değişimi tetikler.

1. SOSYOekOnOmİk ArkA PlAn
Hartley’e göre (2005: 20-21) bilgi toplumunun evrimi altyapı, bağlantı, içerik ve ya-

ratıcılık adımlarını izler. Bilgi işlemek için gerekli donanımın elde edilmesi ile ilişkili olan 
altyapı döneminde veri işleyen makine ve cihazlar üzerinden rekabet ve gelişmeler ortaya 
çıkar. Bu rekabetin sonucunda daha hızlı üretilen hacimli bilginin paylaşılması bağlantıla-
rı gerekir. Bağlantı döneminde önem çıkan şey bilginin aktarılmasıdır. içerik oluşturmak 
için gerekli seçenekler bağlantıların gelişmesiyle yakından ilişkilidir. artan bağlantıların 
neredeyse sonsuz seçenek sunduğu düşünülebilir. Böylece ham veriye değil düşüncelere 
ve bilgiye odaklanan, deneyimi öne çıkaran yeni bir dönem başlar. Bu yaratıcı dönemde 
sadece ilişki kurmak değil hafif ve yenilikçi olmak öne çıkar. yazara göre bu “yeni ekonomi” 
dönemi bu sürecin son adımını oluştururken, yaratıcılık bu son adımın önemi gittikçe ar-
tan bileşendir. castells (2005: 186) yeni ekonominin yenilikler üreterek gelişen bir girişim-
cilik modeli sunan bilgi teknolojileri ve finans sektörlerinde şekillendiğini vurgular. Bilgi 
ekonomisi, bilginin etkin kullanımına ek olarak; girişimciliği ve yetenekli, esnek ve yaratıcı 
insanlardan oluşan bir toplum oluşturulmasını özendirir (uçkan, 2006: 27). 

Bilgi toplumunun gelişmesine koşut olarak siyasi söylemlerin de şekillendiği görülür. 
yeni ekonominin yerel kültürlere ve girişimlere fırsatlar sunduğu, girişimleri altyapıdan ve 
mekândan bağımsızlaştırdığı iddia edilir (Hartley, 2005: 22). Bu değişim akademik çevre-
ler ve hükümetlerin yaratıcı endüstrilere odaklanmasına neden olur. Bu alanda öne çıkan 
politik düşünce “üçüncü yol”dur. soğuk savaş döneminde sosyal demokrasi amerikan libe-
ralizmi ile sovyet komünizmi arasında üçüncü bir yol olarak görülür. Daha yakın dönemde 
üçüncü yol küresel piyasalar, bilgi ekonomisi gibi yenilikler ve soğuk savaşın sona ermesi 
nedeniyle eski tip kurumların ekonomik yaşamı yönetemeyeceği savlar. ingiltere’de “yeni 
emek” ve amerika’da “yeni Demokratlar” bu bağlamda öne çıkan hareketlerdir. Üçüncü 
yol düşüncesi kamu politikalarını refahın dağıtımı yerine refahın artırılmasına odaklamayı 
amaçlar. şirketleri yenilikçi olmaya yapmaya ve çalışanları daha verimli olmaya yönlendi-
rerek küresel ekonomide başarı kazanılabileceği düşünülür (giddens, 2000: 1-5). Üçüncü 
yolun piyasa ile kamu arasındaki sınırları zayıflatan politikaları sermayenin her kesimin 
yararı için sömürülmesine imkân tanıdığı da düşünülür. Bu iddianın dayandırıldığı “yeni 
emek” stratejisi iki ana eyleme odaklanır. Birincisi bilgi ekonomisinde insan sermayesinin 
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stratejik önemini arttırmak için insana yatırım yapmak, diğeri ise sermaye emek ilişkileri-
nin değiştiği ön kabulüne dayanarak sosyal demokrat politikaları yeniden değerlendirmek-
tir (Howkins, 2005). 

sosyal demokrasinin refahın dağıtımını öngören politikaları üzerine derinlemesine 
tartışma bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Bu nedenle bu gelişmeler sadece çalışanların 
karşılaştıkları daha becerikli, daha yaratıcı, daha yetkin vb. olma talepleri özelinde ele alı-
nacaktır. Hesmondhalgh ve Baker’a göre (2013: 3) yönetim araştırmacıları ve ekonomistle-
rin yaratıcılık kavramına epistemolojik yaklaşımları farklılaşırken politik bağlama etkileri 
kesişir. yönetim araştırmacıları yenilikçilik ve rekabetçi avantajın kaynaklarına önem verir. 
Bunun için psikoloji biliminden faydalanarak yenilik ve motivasyonun sırlarına ulaşmayı 
hedefler. yönetim araştırmacıları yaratıcılık konsepti üzerinden örgütsel yüksek amaçlar ile 
çalışanların güdülerini ilişkilendirilmeye çalışır. ekonomistler ise düşünce üretmek, yaratı-
cılık ve yenilikçiliğin makroekonomik sonuçlarına odaklanır. insanın yaratıcılık kapasitesi 
tükenmez bir büyüme kaynağı olarak görülür. Özellikle 2000 yılından itibaren yaratıcılık 
bir söylemden doktrine dönüşmeye başlar: taraftarlarının aralıksız olarak savunduğu bir 
nesne haline gelir. yaratıcılık kelimesine atfedilen olumlu anlamın ardında öncelikli olarak 
yaratıcılık ve girişimcilik ile kişinin ve toplumun yaşamına değer katma potansiyeli yatar. 
Benzer şekilde politik raporlar, kişisel gelişim kitapları ya da eğitim alanındaki kitaplar 
yaratıcılığı vazgeçilmez ve tükenmez bir iyi olarak anlamlandırır (Jordan ve carlile, 2013). 

2. StrAteJİk HedeFler, YArAtICIlIk Ve eĞİtİm İlİşkİSİ
türkiye’de örtük ya da açık biçimde yeni ve farklı şeyler ortaya çıkarmak ve girişim-

ler yapmak her seviyede destek gören ve yükseköğretimi doğrudan etkileyen bir düşünce 
çizgisidir (Dolgun, 2010). Buna karşın yenilikler üretmek için gerekli olan yaratıcılık po-
tansiyelinin ne ölçüde açığa çıktığı bir başka önemli sorudur. türkiye 2015 yılı Küresel 
yaratıcılık indeksinde* 139 ülke arasında 88’inci sırada yer alır. Her ne kadar son yıllarda 
ulusal/uluslararası patent, faydalı model vb. fikri mülkiyet başvuruları artsa da, ülkemizin 
dünyadaki patent sıralamasındaki yeri** (yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimciliğin önemli bir 
ölçütü olarak) istenen düzeyin oldukça gerisindedir. Bu açıdan bakıldığında türkiye’nin 
makro düzeydeki yenilikçilik hedeflerine ulaşmak için önümüzde uzun bir yol olduğu dü-
şünülebilir. Daha da önemlisi söz konusu istatistikler strateji ile sonuç arasında doğrusal 
*) Kanada toronto Üniversitesi’nin desteği ile ekonomi alanında çalışmalarını yürüten martin Prosperity ınstitute’ün yıllık 

hazırladığı global yaratıcılık endeksi, Çevrimiçi kaynak, erişim tarihi 12 Kasım 2017 http://martinprosperity.org/media/
global-creativity-ındex-2015.pdf

**) türkiye’nin son yıllardaki patent vb. fikri mülkiyet başvurularındaki artış ve uluslararası karşılaştırma için bnkz. http://
www.wipo.int/ipstats/en/
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bir ilişki öngörmek yerine, bilgiyi üreten ve yeniliklere dönüştüren bireyler yetiştirmek için 
yapısal/düşünsel dönüşümü kolaylaştıran ara adımlara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Bu 
adımlar stratejiler ile bu stratejileri gerçekleştirecek birey ya da kurumlar arasındaki boş-
luğu “nasıl” sorusuna cevap vererek dolduracak yenilikleri içermelidir. 

yaratıcılık ile eğitim ilişkisi açısından çizilen olumsuz resim türkiye’ye özgü değil, 
dünya geneline yaygın bir durumdur.  son 30-40 yıldır öğretmenler yaratıcılığı olumlu 
gördüklerini ve eğitim ortamında yaratıcılığın desteklenmesi gerektiği düşüncesini ifade 
etmektedir. Buna karşın yapılan bazı uluslararası araştırmalar öğretmenlerin yaratıcı öğ-
rencilere karşı ilgisiz hatta bu öğrencilere karşı olduklarını göstermektedir. aynı eğilim 
yükseköğretimde de görülür. Örneğin aBD’de mühendislik eğitiminde yaratıcılığı destek-
leme hedefine hizmet eden çok az eylem belirlenmiştir. son yıllarda gelişme olsa da ya-
ratıcılık üzerine sağlıklı bir eğitim verilemediğine işaret eden raporlar yayınlanmaktadır 
(cropley ve cropley, 2010: 353). Dünya genelindeki bu durumun temel sebeplerinden biri 
de yukarıda ifade edilene benzer şekilde eğitimin içeriğinin nasıl daha girişimci, yaratıcı 
yapılabileceğine yeterli düzeyde zaman ayrılmaması olabilecektir. 

Bu çelişkili durumun geçerli olduğunun varsayılması türkiye’de ve dünyada kritik 
önemi olan bir sorun alanına işaret eder. eğitimciler stratejik hedefler ile uyumlu görüşler 
ifade ederken, eğitim alanındaki mikro ölçekli uygulamalar aynı sonucu ortaya çıkarmak-
tan uzak olabilmektedir. türkiye’de yüksek Öğretim Kurulu tarafından yayınlanan “tür-
kiye’nin yükseköğrenim stratejisi” dokümanında türkiye’nin gelişme açığını kapatmak 
için güncel gelişmeler ışığında nasıl bir eğitim anlayışının gelişmesi gerektiği açıklanmıştır 
(YOK, 2007: 39):

Bilgi toplumuna geçiş süreci içinde, toplumda herkesin eğitime tam ve eşit erişi-
mi gereklidir. Çünkü, bilgi toplumunun küreselleşmiş dünyasında ekonomi bil-
giye ve bilgili insan gücüne dayanmaktadır. Bilgi toplumunda, başarılı bir birey 
olabilmek için, salt belli bir düzeyde mesleki ve teknik bilgilere sahip olmak artık 
yeterli olmamaktadır. Bu bireyden bilgiye ulaşma, bilgiyi çözümleme ve sürekli 
olarak işine uygun olarak bilgisini yenileyebilme kapasitesine ulaşmış olması 
beklenmektedir. Küresel bilgi toplumu içindeki yarışma, çoklu beceriye ve yaşam 
boyu öğrenme kapasitesine sahip olan işgücüne gereksinmeyi artırmıştır. Küre-
selleşmiş bilgi toplumundaki bir kişiden inisyatif alması, sorumluluk üstlenmek-
ten çekinmemesi, takım çalışmasına açık olması, çoğulcu ve özgür düşünceye ve 
insan haklarına saygılı olması, toplumsal ve bireysel düzeyde sanat ve kültür 
bilincine sahip olması beklenmektedir. 
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yeni ekonomide yaratıcılık, yenilik ve girişimcilik kavramlarına verilen önemle kesi-
şen bu stratejik bakış açısı kıymetli bir başlangıç noktası oluşturur. Bununla beraber öğren-
cilerin ve çalışanların gündelik yaşamına etki eden bu gelişmeler karşısında ne tür pratik 
çözümler bulunacağı önemli bir çalışma alanıdır. Öğrencilerin yaratıcı ve yenilikçi kapa-
sitelerini artıracak; güncel ekonomik eğilimlere uygun olarak kendilerini geliştirmelerini 
sağlayacak ve sürekli gelişme bilinci kazandıracak resmi ve gayrı resmi öğrenme etkinlik-
leri önemli bir başlıktır. güncel gelişmeler ışığında öğrenmek ve kendini geliştirmek için 
motive olmuş bir toplum haline gelmek için klasik eğitim sisteminin genişlemesi yeterli 
görülmez. Buna ek olarak öğrenmenin kişiye özel ihtiyaçlara, yaratıcılığa ve yenilikçiliğe 
adanmış dağınık bir sistem olarak tanımlanması gerekir. Bireyler ve ailelerin ihtiyaç duy-
dukları bilgiyi belirlemek için daha fazla sorumluluk alması beklenir.  Bu dağınık sistem 
klasik eğitim verilen sınıftan, iş yerine ya da kafelere; iş yemeğinden evin mutfağına kadar 
pek çok mekânın birleştiği bir ağ şeklinde oluşabilecektir (Hartley, 2005: 4).  

standing (2014: 198) Prekarya kavramını ele aldığı eserinde sanayi dönemine göre 
tasarlanan eğitim sisteminin günümüzde işlevlerini tam olarak yerine getirmekten uzak-
laştığını iddia eder. Çünkü esnek ekonominin gereklerine uygun donanım sağlamaktan 
uzaktır. sanayi toplumu çalışma, emek ve oyun/eğlence zamanlarının kesin hatlarla ayrıl-
dığı zaman blokları mantığına uygun olarak işlerdi. Buna karşın hizmet sektörü ağırlıklı bir 
toplumda zamanın işleyişi farklıdır ve işyeri disiplini hayatın her alanına yayılır. eskiden 
fabrika gibi alanla sınırlı iş yerinde ve işyerinin düzenine uyarak çalışma düşüncesi yeri-
ne günümüzde emek üzerindeki disiplini hayatın her alanına taşıyan bir anlayış hâkimdir. 
günümüzde endüstriyel zaman düzeni yıkılırken zamanın bölünemez hale gelmiştir. artık 
bir aktivite için (iş ya da eğlence) belirli bir zaman ayırmak oldukça zorlaşır. aksine iş ile 
eğlence zamanının sınırları muğlaklaşır ve birbirine girer. aynı şey birden fazla işi, projeyi 
aynı anda takip eden çalışma temposu için de geçerlidir. Buna benzer bir istihdam ortamı-
na hazırlanmak için öğrenmenin de hayatın her alınan yayılması ve eğitim kurumlarının 
buna imkân vermesi beklenmelidir.

rae’ye göre (2009) girişimci öğrenme fırsatları tanımak ve fırsatların gerektirdiği şe-
kilde davranmak; girişim kurmak, organize etmek ya da yönetmek için gereken sosyal et-
kileşimleri öğrenmektir. Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının girişimci öğrenme 
konusunda yeterli esneklik ve derinlikte programlar geliştiremedikleri düşünülür. Bu açı-
dan bakıldığında mevcut eğitim sisteminin kurulu düzeni öğrenciye sunulmakta ve öğren-
ciden öncelikle buna uyum sağlaması istenmektedir. Böylece öğrenme öğrencilerin kendi 
ihtiyaçları doğrultusunda şekil verdikleri bir girişimin dinamik deneyimi yerine belirli bir 
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programın izlenmesi şeklindeki sabit yapı halinde kalır. Bir üniversitenin yenilikçi ya da 
girişimci olması için kritik faktör yönetimden alt kademelere ve alt kademelerden yöne-
time doğru işleyen, girişimciliği destekleyen ve risk almayı hoşgörü ile karşılayan kolektif 
düşüncenin hâkim olduğu örgüt kültürüdür (moustaghfir ve sirca, 2010: 12-15). Benzer 
şekilde yaratıcılığı bireyin bir özelliği olarak görmek yerine toplumsal bağlamın önemine 
değinen bakış açıları da mevcuttur. yaratıcılık her ne kadar insanın özelliği olarak görünse 
de mekânın (ülkeler, şehirler ve bölgelerin) ekonomik ve toplumsal gelişmeyi etkileyen te-
mel değişkenleri oluşturma potansiyeli mevcuttur (Florida vd. 2011: 3). Bu açıdan bakıldı-
ğında her ülkedeki ya da kurumdaki özgül koşulların yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimciliği 
farklı düzeylerde desteklediği ifade edilebilir.

Bu düşünce biçimi öğrencilerin yaratıcı bireyler olarak geliştirilmesi hedefini yuka-
rıdan aşağı tek boyutlu bir akış olarak görmez. Üniversite ya da toplum yaratıcı, yenilikçi 
ya da girişimci özellikleri benimseyen bir kültüre sahip olduğu ölçüde bireylerin gelişimini 
sağlama kapasitesine sahiptir. Bu yaklaşım öğrenme alanında yaratıcılığın ele alınması bazı 
sorunlar doğurur (Jordan ve carlile, 2013:  2). yaratıcılık yeni ve önceden belirlenemeye-
ni içerirken eğitimin genel hedefi gelecekte uygulanmak üzere öğrenilmiş ve kestirilebi-
lir davranışlar geliştirmektir. Bir diğer sorun yaratıcılığın doğasıyla ilişkilidir. yaratıcılık 
gündelik yaşamdan doğan ve deneyimler ile uyum sağlayarak herkesin edindiği kişisel bir 
özellik olarak görüldüğünde bu normal özelliği eğitimle geliştirmeye neden gerek duyul-
duğu sorunlu hale gelir. Diğer taraftan yaratıcılık belirli insanların özel yeteneği olarak 
görüldüğünde eğitimin yaratıcılığı geliştirmek ya da yaygınlaştırmak için yapabilecekleri 
sınırlı hale gelir. Her iki bakış açısına göre de eğitim ile yaratıcılığa müdahale etmek ge-
reksiz görünebilir. Bu bağlamda yaratıcılığın bireyin değil toplumsal etkileşimin, grupların 
ve toplumların mülkiyetinde görmek başka bir bakış açısıdır. Bu sorunların hepsini çöz-
mek mümkün görünmese de kişisel ve toplumsal düzeyde yaratıcılığı geliştirecek bağlamın 
oluşturulması eğitime düşen temel roldür.

Ülkemiz ar-ge ve inovasyon politikaları içinde üniversitelerin yerini akla, bilime da-
yalı gelişim vizyonu ortaya konmuştur (tÜBitaK: 2016). Üniversiteler bu vizyonu benim-
seyerek, teknoparklar, teknoloji merkezleri, kuluçka ve önkuluçka merkezleri kurmakta; 
yaratıcı/yenilikçi fikirlere ve potansiyel girişimcilere duvarlı/duvarsız destekler vermek-
tedir. Bu desteklerin ana amacı üniversite girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini geliştir-
mek ve öğrenciler, mezunlar ve diğer paydaşların yaratıcı kapasitelerini faydalı çalışmalara 
dönüştürecek projelere motive olduğu kültürel bağlamı desteklemektir. ancak bu faydalı 
eylemler üniversite eğitim programının bir istisnası ya da ilavesi olarak görülmesi duru-



422

OTURUM III-B

munda bütünlükten uzaklaşılır. asıl hedef mezun olacak öğrencilerin küresel rekabette 
etkin birer aktör olarak yetişmelerini sağlamak olduğunda yükseköğretim programlarının 
dönüşmesi de önemli bir konu haline gelir.

3. GünCel İStİHdAm eĞİlİmlerİ BAĞlAmIndA ünİVerSİteler
tüm bu gelişmeler yükseköğretimin içeriğinde dönüşüm gerektirirken, üniversitenin 

bağımsız bir varlık olarak kendi kendini düzenlenmesi zorlaşır. ilke olarak üniversitenin 
kendi kendini yönetimi (rüegg, 2004: 119-20) ortak kabul edilen bir özellik iken güncel 
gelişmelerden kaynaklanan etkiler üzerine tartışma canlılığını korur. Bu gelişmeleri ve-
rimlilik odaklı eğilimin üniversitelere yayılması olarak görmek mümkündür. Bu durum bir 
yandan kamunun yetki alanından uzaklaştırılarak özerkliği desteklenen üniversitelerin bir 
yandan da rapor ve kontrol sistemleri, teşvik mekanizmaları yoluyla kaynaklara erişmek 
için baskıya daha açık hale gelmesi (christensen, 2011) ya da üniversitelerin mali kaynakla-
rı kontrol yoluyla yönlendirilmesi (Paradeise vd. 2009, p. 198) şeklinde okunabilir. Küresel 
değişimin üniversiteleri belirli işlevsel alanlara indirgeyerek kendi mikro çevrelerinde yö-
netilmelerini sağladığı düşünülse de bu durum istihdam ile üniversite eğitimi ilişkisini tam 
olarak açıklamaz. Daha basit ifadeyle bu makro düzeyli tartışma üniversitenin yönetilmesi 
ya da kendi kendini yönetmesi çizgisinde kurumsal otoriteye odaklanır. Buna karşın bahse 
konu girişimci ve yaratıcı birey istihdamı taleplerinin nasıl karşılanabileceği üzerine pek 
az şey söyler. günümüzde üniversitelerdeki programların içeriği sadece bilimsel disiplin-
ler dâhilindeki akademisyenlerin kontrolünde değildir. iki önemli gelişme akademinin bu 
alandaki rolünü zayıflatır. Bunlar: istihdam piyasası ve öğrenci talebi piyasasının etkileriyle 
çeşitlenen kitlesel yükseköğretim sistemi, devletin beceri odaklı yaklaşımı ile bilgi yerine 
yapabilmenin öne çıkmasıdır.   Bu nedenler yükseköğretimde edimselliği (performativity) 
baskın hale getirir. Bireyin ne bildiği değil hangi becerileri sergilediği önemli hale gelmiştir. 
edimsellik üniversitenin öğrettiklerinin dünyadaki işlevlerini açıklama ihtiyacını doğuran 
genel bir etkidir (Barnett, 2000).

Üniversiteyi «bilgi, kültür ve toplumun kesiştiği» kurumsal yapı olarak görmek müm-
kündür (Delanty, 2001: vii). Üniversiteler bilimsel ve kültürel bilgiyi üreten ve dönüştüren; 
toplumdaki farklı söylemlere aracılık eden ya da bunları buluşturan kurumdur. aracılık ve 
buluşturma işlevi özellikle akademik söylemin içeriğindeki bilgi ile kültürel olarak artiküle 
olan bilişsel yapılara dönüktür. günümüzde teknolojik ve kültürel yurttaşlıkla ilişkili bu 
rol nedeniyle üniversitenin kimliği ne sadece teknokratik/yönetimsel stratejiler ne de saf 
akademik amaçlar ile belirlenemez. yazara göre bilgi toplumunda üniversite sadece “fay-
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dasına” ya da kendi özüne indirgenemez. Çünkü toplumun derin bilişsel bileşimine, güç ve 
çıkarların kavramsal ve epistemik yapılarına gömülüdür. Bu genel etki ışığında üniversite-
nin verili (önceden gelen, görece değişmez vb.) bir yapı yerine düşünümsel bir varlık olarak 
ele alınması halinde kendi kendisini dönüştürmesi mümkün olabilecektir. Üniversite ve 
akademik topluluk bu dönüşümde aktif rol ve sorumluluk aldığı ölçüde özgün ve tüm pay-
daşların ihtiyaçlarına cevap veren çözümlerin üretilmesi mümkün görünmektedir. Bu ihti-
yaçlardan en önemlilerinden biri ise yetkin mezunlar ile istihdam sorununa cevap verecek 
yeniliklerin bütüncül olarak üniversitelere eklemlenmesidir.

SOnuç
Bu bağlamda mevcut küresel ekonomik gelişmeler karşısında üniversitenin ideal 

özünü savunmak amacıyla korumacı bir refleks geliştirmek yerine üniversitenin tüm pay-
daşlarına fayda ve uzmanlık sunarak varlığını korumak için gerekli argümanları üretmesi 
üniversite idealinin korunması için makul bir ara yol olarak öne çıkmaktadır. Piyasanın ve 
kamunun istihdama dönük talepleri üniversitenin ‘kendi işinin dışında’ ilave bir yük ola-
rak görülemez. aksine üniversite ve akademik topluluğun geleceğini şekillendiren önem-
li bağlamsal değişimlerin güçlü bir ifadesidir. Üniversiteler toplumu farklılığa hoşgörü ve 
işbirliği ekseninde gelişme düşüncesine değer veren bir kültüre dönüştürmek için önemli 
aktörlerdir. stratejik yenilikçilik hedeflerine hizmet edecek bu genel değişimi sağlamak 
için öncelikle üniversitelerin değişimi sorgulayacak ve kucaklayacak kültürel iklime kavuş-
ması gerekmektedir. Politik ya da stratejik düzeyde öne sürülen kalkınma hedeflerini des-
teklemek için faydalı örneklerle zenginleşen; yenilikçi ve girişimci bireylerin desteklendiği 
ve saygınlık kazandığı faaliyetlerin yaygınlaştığı bir ortam yaratılmasının önemi büyüktür. 
Böyle bir ortam kişileri yaratıcı olmak, kendi alanlarının dışındaki kişilerle fikirleri ve ça-
lışmaları paylaşmak yönünde destekleyerek öne sürülen stratejik hedefler ile kişisel çalış-
ma alanları arasındaki uyumu sağlayacaktır. Bu gelişmeler üniversitenin varlığını tehdit 
eden birer dış etki değil, bin yılı aşkın üniversite tarihinde olduğu gibi akademik toplulu-
ğun yönlendireceği temel bir gelişme dinamiğidir.
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türkİYe İş kurumu

İZmİr çAlIşmA Ve İş kurumu İl müdürlüĞü
BOrnOVA HİZmet merkeZİ

BOrnOVA İş kulüBü

İZmİr’dekİ İş kulüBü PrOJeSİ eĞİtİmİnİn
İStİHdAm SüreCİne etkİSİ

erkay ÖZdemİr
Harun YIlmAZ1

Sevgi tunalı kABAçAlI*

Vildan GÖkAlP
elif denİZ

Özet
Bu çalışma; ilk defa işgücü piyasasına atılan ya da kısa süreli iş deneyimleri olan dezavantajlı doksan 

beş  iş arayan katılımcıya verilen iş kulübü eğitiminin katılımcılara etkileri üzerinde duruyor. Bireylerin işgücü 
piyasasında gereksinim duyacakları becerileri geliştirmeleri için uzun soluklu bir eğitim sürecidir. iş arayan 
bireylerin işgücü piyasasına girmesi ve toplumun çalışan aktif üyelerine dönüşmeleri kalkınma politikaları ve 
stratejileri çerçevesinde uygulanması gereken uzun erimli süreçlerdir. iş Kulübü eğitimi, iş arama sürecinde 
olan danışanlara sosyal etkileşim için ortak bir zemin sağlayan, işKur’un temel yaklaşımları ve aktif işgücü pi-
yasası yaklaşımlarına ek olarak insanları birbiriyle kaynaştırarak işbirliği içinde işsizlik çözümleri üretmelerine 
yardımcı olan, iş arayan bireylerin bireysel ve toplumsal gelişimine alternatif çözümler üretmek yoluyla katkı 
sağlayan, bireylerin kendi bilgi ve beceri sermayesini aktif olarak iş yaşamına entegre etmenin sağlayan, bireyle-
rin iş arama ve kendilerini geliştirme çabalarında yeni bir dönüm noktası işlevi görerek bireylere iş yaşamındaki 
dönüşüm için gerekli motivasyonu sağlayan, iş arama sürecindeki iş arayanların başarılarını artırıcı bir süreçtir.

anahtar Kelimeler; işKur iş Kulübü, iş arayan, istihdam, Özgüven, dezavantajlı gruplar

JOB CluB A PrOJeCt OF tHeİr ImPACt On tHe emPlOYment
PrOCeSS OF eduCAtİOn In IZmİr

ABStrACt 
This study, for the first time thrown into the labour market or short-term work experiences with disad-

vantaged ninety-five job seekers job club participants on the effects of training given to the participant. ındi-
viduals in the labor market for the skills they will need to develop long-term training process. Of job seekers 
into the labour market and society to become active members in the running of their development policies and 
strategies that should be applied within the framework of long-term processes. training job club job search to 
clients who are in the process to provide a common ground for social interaction, ışkur active labour market ap-
proach the basic approaches and, in addition to unemployment people to assist them in producing solutions in 
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collaboration with each other, fusing of the individual who is looking for work through alternative solutions to 
personal and social development to contribute their own knowledge and skills of individuals actively providing 
capital to integrate into business life, individuals in job search and self-development efforts by individuals fun-
ctioning a new milestone in their work-life to provide the necessary motivation for transformation, a process of 
enhancing the success of job seekers in the job search process.

Keywords; işKur job club, job seekers, employment, self-confidence, disadvantaged groups

Gİrİş 
işsizlik sözlük anlamı olarak geçinmek için iş bulamama durumu, iş yapamama duru-

mu, hiçbir iş yapamama durumu şeklinde tanımlanmıştır. tanımı incelediğimizde iş yapa-
mama durumunun çok faktörlü olarak ele alınması gerekliliği gündeme gelmektedir. Kişi 
neden iş yapamaz duruma gelir? Bu durumun üstesinden nasıl gelinir? gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerin bir sorunu olarak işsizlik olgusu aynı zamanda sosyal bir problemdir. 
Değişen ve gelişen ekonomik sistemler, teknolojik gelişmeler, yeni üretim modelleri ve sos-
yo-kültürel yapı bu konuyu  çok boyutlu düşünmeyi gerektirir.

işsiz kalmanın yoksullukla birlikte; bireysel, ailevi, sosyal sorunlara, fizyolojik ve psi-
kolojik, psiko-somatik rahatsızlıklara yol açtığını göstermektedir. (mütevellioğlu ve Bato 
Çizel,2010:281).Bu sorunların kaynağı, işsizliğin zorunlu yaşamsal giderleri karşılayacak 
bir gelirden yoksun kalmanın ötesinde , ”bireye kendi yaşamını ve durumunu etkileme 
gücünü kaybettiğini hissettirmesidir” .(Promberger,2008: 10’dan aktaran mütevellioğlu ve 
Bato Çizel,2010:281). işsiz bireylerin çalışanların elde ettiği dokuz pozitif faydadan yok-
sun kaldıklarını, bu nedenle işsizliğin negatif psikolojik ve fiziksel sonuçlar doğurduğunu 
belirtmektedir. Bu faydalar (yaşamını)kontrol olanağı, yeteneklerini kullanabilme, amaçlar 
oluşturma, çeşitlilik, çevresel belirginlik, paraya ulaşabilirlik, fiziksel güvenlik, kişiler arası 
iletişim olanağı ve sosyal saygın statüdür (mcKee-ryan vd.2005 aktaran mütevellioğlu ve 
Bato Çizel,2010:281). işsizlik süresinin uzamasıyla birlikte bireylerde durumu kabullenme 
duygusu oluşmakta ve kendilerini psikolojik anlamda sıkıntılı hissetmemeye başlamakta-
dırlar. Başarısız şekilde sonuçlanan iş arama faaliyetleri ve girişimlerinin de kişisel kontrol 
duygularını daha da zayıflatmasıyla bu kişiler öğrenilmiş çaresizliğe girmede savunmasız 
hale gelmektedirler (güler,2005:391 ‘dan aktaran  mütevellioğlu ve ark.,2011: 36). Öğrenil-
miş çaresizlik seligman’ın (1975) tanımına göre ; bireyin tepki ve davranışlarının sonuca 
ulaşmada boşuna olduğu ve isteklerini gerçekleştirebilmede çabalarının başarısız olması 
nedeniyle bireyin kaygılanması ve korku yaşaması , bu nedenle de sonucu kontrol etmek 
için motivasyonunda düşüş görülmesi demektir ( Winefield ve ark.,1993:100 aktaran  mü-
tevellioğlu ve ark.,2011: 36) .Çaresizliğin önemli yapıtaşını  oluşturan davranış ve sonuç 
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arasındaki ilişkisizlik ile birlikte işsiz kalınan dönemin uzaması bireyin cesaretini iyice kı-
rarak çabalamaktan vazgeçmesini sağlayabilir (güler,2005:391aktaran  mütevellioğlu ve 
ark.,2011: 36).ya da duygusal odaklı baş etme yöntemini  kullanıyor olabilirler. Bu modele 
göre, işsiz bireyler stres yaratan olayın etkilerini hafifletmek amacıyla duygusal tepkileri 
ayarlamaya çalışırlar. Bunu da; maddi yardım alarak, toplumsal faaliyetlere katılarak ve 
sosyal destek arayarak gerçekleştirirler. işsizlik sürecinde ailesinden  ve sosyal  çevreden 
alınan destek psikolojik sıkıntıları hafifletmede oldukça önemlidir( Feather ,1989,142 gü-
ler,2005:391 mütevellioğlu ve ark.,2011: 36). işsiz kalan bireyin, kendi kimliğinin, sosyal 
konumunun ve kişiliğinin de gelişmesinde çok önemli rol oynayan istihdamdan yoksun 
kalmasının sonucunda birey kendisine olan saygısını yitirmektedir (tınar,1996:109 aktaran 
yüksel, 261).

iş kulüpleri bireylerin iş arama ve kendilerini geliştirme çabalarında yeni bir dönüm 
noktasıdır. Değişim ve dönüşüm sancılı bir süreç olmakla birlikte yetişkin eğitim modelleri 
uygulanarak etkili bir sürece dönüştürülebilir. Bu açıdan iş kulüpleri insanları bir araya ge-
tirmek ve iş arama engellerini ortadan kaldırmak için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Kulüp or-
tamı sosyal etkileşim için ortak bir zemin sağlamaktadır. işKur’un temel yaklaşımlarının 
ve işgücü piyasasının yaklaşımlarının yanı sıra insanları birbirleriyle kaynaştırarak işbirliği 
içinde çözüm üretmelerini sağlamaktadır. iş kulüpleri işsizlerin bireysel ve toplumsal ge-
lişimine alternatif çözümler yoluyla katkı sağlar. Bireylerin kendi bilgi ve beceri sermaye-
sini aktif olarak işe sürmeyi hedeflemektedir. izmir iş kulüpleri aktif rol almayı gerektiren 
yetişkin eğitim modellerini ve sokratik öğrenme biçimlerini uygulamaktadır. Bu açıdan 
ilk gün bireylerle tanışma ve bireyin kendini tanıma etkinlikleri yapılmaktadır. Bireylerin 
kaygıları, önyargıları, motivasyonları, hedefleri, hayallerinin keşfedildiği bu süreçte katı-
lımcıların en çok zorlandıkları bölüm olduğu gözlenmiştir. iş kulüpleri güven oluşturma, 
istek ve motivasyon sağlama, insanlarla tanışma ve sosyalleşme, sosyal uyum, sosyal bece-
rilerde gelişme, iş arama girişimlerini arttırma, kendini keşfetme ve dönüşme gibi süreçleri 
yetişkin eğitiminin ilkeleri  çerçevesinde sunan uzun soluklu bir eğitim sürecini kapsar. Bu 
eğitim süreci sonunda kişinin motivasyonu, değişme ve gelişme isteği artmakta, iş arama 
kanallarını etkin kullanmayı öğrenmektedir. uygulamalı ve katılımcı eğitim modeli ile kişi-
lere istendik davranış değişiklikleri sunmaktadır. Bu açıdan uygulamalı mülakat teknikleri 
eğitimi ile kendini ifade etme becerisi gelişmektedir. grup mülakatı ile etkileşim ve doğ-
ru iletişim kanallarını keşfeder. iş gücü piyasası hakkında sunulan bilgiler ışığında doğru 
soruları sormayı ve doğru iş arama kanallarına ulaşmayı hedefler. iş bulmak sadece para 
kazanmanızı sağlayan ve temel ihtiyaçlarınız için gerekli imkâna kavuştuğunuz bir süreç 
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değildir. aynı zamanda sosyal ve psikolojik olarak da gereksinimlerini karşıladığınız bir 
süreçtir. Biçimsel olarak bir ilana başvuru yapmak en kolay yoldur. ancak içerik olarak ilan 
üzerinde çalışmak, kendi bilgi, beceri ve tecrübenizi analiz ederek bu ilana başvurmak bir 
öğrenme sürecini beraberinde getirir. ayrıca bir motivasyon gerektirir.

1. İş kulübü eğitim Süreçleri
izmir iş kulüplerinde günde 3 saatten haftada 15 saatlik eğitim modülü belirlenmiştir.

1.1. İlk gün ve ikinci gün 
1.1.1. Kendini tanıtma: 
Katılımcıların kendini anlatması ve kendi özelliklerinin farkına varması amaçlanmak-

tadır. Ben kimim başlıklı sunum ve ilgili videolar ile şekillendiriliyor.
1.1.2. İşgücü piyasasının tanınması .beceri ve kabiliyet bilançosu ve Hedef belirleme: 
Kişilerin daha önce iş piyasasında yaşadıkları olumsuzluklardan kaynaklanan korku-

larını giderme amacıyla hareket ediliyor.
Katılımcıların en çok zorlandığı, bireyin merkezde olduğu ve kendilerini tanıma süre-

cidir. Burada 16 personalities envanteri uygulanarak kişinin iş üslupları belirleniyor. Herkes birey-

sel dolduruyor. sonuçlar iş kulübü lideri eşliğinde değerlendiriliyor. ayrıca bu sonuçlar özgeçmiş 

oluşturma kısmında kişisel profil başlığının oluşturulmasında da katılımcı tarafından kullanılıyor.

Konu hikayeler, araştırma sonuçları ile katılımcılara sunuluyor. sonrasında işim ve ben etkin-

liği ile kişi iş kulübü liderinin mentörlüğünde iş hedeflerini belirliyor. Bu çalışma ile çalışmak isteği 

iş ile ilgili geliştirmesi gereken yönlerini ve kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemiş oluyor.

1.1.3. Türk meslekler sözlüğü ve Özgeçmiş oluşturma : 
Kişinin mezuniyeti, becerileri ve isteği doğrultusunda hedeflediği işin beceri tablosu-

nu incelemesi sağlanıyor. meslekler sözlüğündeki ilgili mesleğin görev ve işlem basamakları 
ile kendi bilgi, beceri, tecrübesini karşılaştırarak deneyim ve anahtar becerilerine ulaşıyor.

yeterliliklerini artık kağıda dökme vakti geldiğinde özgeçmiş nasıl hazırlanır, özgeç-
miş hazırlarken nelere dikkat edilmelidir konuları sunulur ve tartışılır. ardından katılım-
cılar kulüp bilgisayarlarına geçerek kendilerine uygun özgeçmiş türünde özgeçmişlerini 
yazmaya başlarlar.

1. 2. üçüncü gün
1.2.1. Beni işe almalısın çünkü:
Bireyleri yönlendirmekten ziyade, bireye bir şeyler öğreterek iş arama konusunda 

kendisini geliştirmesini sağlamak amaçtır. Bu açıdan şirketler “seni ndene işe alalım?” diye 
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sorarken biz kulüpte kendini tanıyan, özgüveni yerinde, motivasyonu yüksek, becerilerinin 
farkında bireyler yetiştirerek “beni işe almalısınız çünkü….”şeklinde düşünce kazandırmaya 
çalışıyoruz.

1.2.2. Beden dili: 
Kişinin iş görüşmesine giderken nasıl bir beden dili ile kendini ifade etmesi gerektiği 

ve kılık kıyafetinin nasıl olması gerektiğini ilgili videolarla desteklenerek katılımcılara su-
nulmaktadır. sokratik öğrenme biçimi ve sondajlama tekniği ile katılımcıların aktif olarak 
eğitimin içerisinde yer alması sağlanmaktadır.

1.2.3. Mülakat teknikleri: 
mülakat çeşitleri anlatılmaktadır. mülakatta mülakatçının beklentileri neler sorabi-

leceği nasıl cevap verilmesi gerektiği tartışılmakta ve iş kulübü lideri tarafından olması 
gereken biçimler sunulmaktadır.

1.4. dördüncü gün ve beşinci gün
1.3.1.Mülakat simülasyonu: 
Kulüp faaliyetlerinin ilk haftalarında işverenler davet edilmiştir. Bununla birlikte sü-

rekli heterojen gruplarla çalışıldığı için daha etkili bir yöntem olduğuna karar verilerek 
kulüp liderlerinin mülakat uygulamasına geçilmiştir. O haftanın kulüp lideri daha objektif 
bir mülakat süreci yaşanması açısından gözlemci konumuna geçer. Diğer kulüp liderleri bir 
önceki günden her özgeçmişi değerlendirir.    

ayrıca başvurulacak pozisyona göre yetkinlik bazlı mülakatını yapılandırılmış soru-
larla hazırlar. mülakat günü özel tasarlanmış iş kulübü masası mülakata uygun bir şekle 
getirilir. Diğer katılımcılarında izlediği örnek mülakat her katılımcı ile birebir yapılır. Her 
mülakat bittiğinde öğrendiklerinden yola çıkarak diğer katılımcılar, mülakata katılan katı-
lımcı,  iş kulübü liderleri ve kurum psikoloğu bu süreci değerlendirir. Olması gerekenlerin 
ve doğruların altı çizilir.

1.3.2. Grup mülakatı: 
mülakat çeşitleri üzerinde durulur. Bir örnek olay verilerek kişilere grup mülakatı 

yapılır. Kişilerin bu simülasyondaki durumları, becerileri sözlü olarak iletilir. grup müla-
katının teknik incelikleri iletilir.

1.3.3. Eğitim değerlendirmesi ve iş kulübü fotoğrafı:: 
likert ölçeğine göre hazırlanmış, 10 soruluk eğitim değerlendirme anketi uygulanır.
iş kulüplerinin bir ritüeli haline gelmiş iş kulübü duruşu ile hatıra fotoğrafı çekilir. 

iletişim bilgileri paylaşılır. Katılım belgeleri ve iş kulübü temalı hediyeler sunulur.
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2. İzmir iş kulübü eğitimine katılanların profili
a. 31/07/2017- 22/11/2017 tarihleri arasında  110 katılımcıya eğitim verilmiştir.
b. yaş grubu ağırlıklı olarak 18-30 yaş aralığındadır.
c. en yüksek eğitim seviyesi yüksek lisans eğitimine devam etmekte olan şeklindedir.
d. izleme değerlendirme açısından sunulabilecek sayısal verimiz işe yerleştirme sa-

yıları ve kişiler geri dönüş yaparsa ilettikleri iletişim mesajlarıdır. Bugüne kadar kulüp fa-
aliyetlerine katılmış 95 katılımcıdan 15’i iş kanunu kapsamında 5’i işbaşı eğitim programı 
kapsamında işe başlamış olup 5’i de aktif işgücü Hizmetleri kapsamındaki kurslara yön-
lendirilmiştir. ancak kişilerin devam eden iş hayatları hakkında yeterli veriye ulaşılama-
maktadır. Bu açılardan bakıldığında iş kulüpleri izleme değerlendirme açısından kendini 
geliştirmelidir.

3. İş kulüplerinin Başarılı Olma nedenleri:
yetişkin eğitiminde öğretmen, kolaylaştırıcı, danışman öğrenenleri ve diğer ilgili ta-

rafları belirli öğeleri içeren bir sürece dahil etmek için önceden bir dizi prosedür hazırlar. 
Bu öğeler; öğrenenin hazırlanması, öğrenmeyi destekleyen bir ortamın oluşturulması, kar-
şılıklı planlama için bir mekanizmanın kurulması, öğrenme gereksinimlerinin saptanması, 
bu gereksinimleri karşılayacak program hedeflerinin belirlenmesi(yani içerik), öğrenme 
deneyimleri ile bir örüntünün tasarlanması, bu öğrenme deneyimlerinin uygun teknik ve 
malzemelerle idaresi, öğrenme sonuçlarının değerlendirilmesi ve öğrenme gereksinimleri-
nin yeniden saptanmasıdır ( Knowles,2014:119).

3.1. Öğrenenin hazırlanması ve öğrenmeyi destekleyen bir ortam yaratmak:
sokratik öğrenme, akran grupları çalışması, grup çalışması, bireysel çalışma gibi öğ-

renme ve öğretme teknikleri hakkında program başlangıcında bilgi verilir.
Özel tasarlanmış bir kulüp çalışma alanı bulunmaktadır. iş kulübü liderlerinin ken-

dilerine ait masalarının ve ofis mobilyalarının bulunduğu ayrı bir çalışma ve hazırlık alanı 
vardır. grup, akran çalışmaları ve mülakat simülasyonu için bölünebilen masası bulun-
maktadır. görsel eğitseller için televizyon bulunmaktadır. Bireysel çalışmalar için bilgi-
sayarlar bulunmaktadır. eğitim esnasında aralarda dinlenmek ve konuşmak için oturma 
grubu bulunmaktadır. 
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3.2. karşılıklı planlama için bir mekanizmanın kurulması,
 öğrenme gereksinimlerinin saptanması, bu gereksinimleri karşılayacak
 program hedeflerinin belirlenmesi (yani içerik), öğrenme deneyimleri ile
 bir örüntünün tasarlanması ve öğrenme deneyimlerinin uygun teknik,
 malzemelerle idaresi: 
iş kulüpleri eğitimi iş kulübü liderinin kolaylaştırıcı olarak yer aldığı etkinlik simü-

lasyon, bireysel çalışma, akran ve grup çalışmaları ile hedefe yönelik tasarlanmış özel bir 
eğitim modülünü içermektedir. ayrıca grubun ihtiyaçlarına göre içerik tasarlanması ya da 
içerik eklemesi yapılabilmektedir.

Program tasarımı, davranışçılara göre temelde, pekiştirme olumsallıklarının ön-
görülen davranışları ortaya çıkaracak ve sürdürecek şekilde düzenlenmesidir (Know-
les,2014:134). Bu açıdan özellikle mülakat simülasyonu öngörülen davranışları ortaya çı-
karmaya yönelik ve bu davranışları pekiştirerek sürdürmeye yöneliktir.

eğitim içeriğinin özel tasarlandığını belirtmiştik. Bu açıdan eğitimi destekleyen vi-
deolar, sunumlar, etkinlikler kullanılmaktadır. Örneğin HeınKen mülakat videosu, Ben 
kimim videosu, beden dili videoları, örnek mülakat videoları kullanılmaktadır.

3.3. Öğrenme sonuçlarının değerlendirilmesi ve
 öğrenme gereksinimlerinin yeniden saptanması:
eğitim süresince her katılımcının etkinliğine  geri dönüşler yapılmaktadır, doğruları 

pekiştirilmektedir. ayrıca eğitim bitiminde eğitim değerlendirme formu ile eğitim etkinliği 
ve kulüp liderlerinin yeterliliği sorgulanmaktadır. “iş arama ağım” etkinliği ile kişi eğitim 
sonrası hedeflerini belirlemektedir  (Knowles,2014:119).

4. İş kulübü eğitiminde katılımcı Grubu Oluşturma
iş Kulüplerinde rassal (random)  ve yapılandırılmış olmak üzere 2 şekilde katılımcı 

grubu oluşturulmaktadır.

4.1.rassal (random) iş kulüpleri katılımcı grubu: 
gayri resmi oluşumlardır. istek doğrultusunda yürütülmektedir. iş ve meslek danış-

manlarının yönlendirdiği ya da işKur’a kayıtlı vatandaşların iletişim kanalları kullanılarak 
kulübe davet edilmesi sonucu oluşturulmuş gruplardır.
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4.2.Yapılandırılmış iş kulüpleri katılımcı grubu: 
Çeşitli işbirlikleri ve protokoller çerçevesinde oluşturulmuş gruplardır. Üniversiteler, 

Kredi ve yurtlar Kurumuna Bağlı yurtlar, Dernekler, gençlik ve spor Bakanlığına bağlı 
izmir gençlik merkezleri gibi.

5. İş kulübü eğitiminin değerlendirme çözümlemesi
iş Kulübü eğitimi; özellikle iş arayan bireylerinin iş arama süreçlerindeyken ne yap-

ması gerektiği ve  nasıl bir yol izlemesi gerektiği öğretisini amaçladığından dolayı  iş ara-
yanları çok yakından ilgilendirmektedir. iş Kulübü eğitimine katılan 95 katılımcının eğitimi 
sonunda yapılan 10 soruluk eğitim değerlendirme formun da iş Kulübü liderinin yeterliliği, 
iş Kulübü eğitimin katılımcıya iş arama sürecinde katkısı ve katılımcının özgüveni katego-
rilerinde sorular bulunmaktadır. 

5.1. İş kulübü eğitiminin katılımcıya iş arama sürecinde katkısı ve
 katılımcının özgüveni
eğitim değerlendirme Formunda;  1.madde olan “Kulüp eğitimi benim için faydalı 

oldu.” ifadesine %89 oranında “tamamen katılıyorum”, %11 oranında “katılıyorum” ve 2. 
madde olan “Bu eğitimden sonra iş bulma konusunda güven kazandım.“ ifadesine  %59 
oranında “tamamen katılıyorum”, %38 oranında “katılıyorum”, %3 oranında da “kararsızım”. 
bulgularına göre bu çalışma; iş kulüplerinin bireyin ihtiyacı olan özgüven ve motivasyon 
desteğini sağladığını ayrıca kişilerin duygusal odaklı baş etme yöntemlerinde yeni ve nite-
likli bir çözüm noktası olduğunu sizlere sunmaya çalışmaktadır.

Değişen ve gelişen dünya, esneklik gösterebilen bireyler aramaktadır. Bireyin esneklik 
gösterebilme becerisi ise daha nitelikli ve donanımlı insan profili gerekliliğini beraberinde 
getirmektedir. Bu donanım kazanma isteği ise ancak var olan motivasyonun arttırılması 
ya da olmayan motivasyonun ateşlenmesi ile sağlanacaktır. Bununla birlikte öğrenmenin 
istendik davranış değişiklikleri olduğu düşünülürse motivasyon bu iş aramayı öğrenme sü-
recinin ateşleyicisidir. işsiz bireylerin işsizlik psikolojisi işsizlik uzadıkça yoğunlaşmakta ya 
da artmaktadır. Bu açıdan iş kulüpleri sunduğu temiz ve paylaşımcı fiziki ortamı ve çözüm 
odaklı eğitim lisanı ile kişilere öncelikle kendi hayatlarının kontrolünü ellerine almaları 
için gerekli motivasyonu sağladığı anlaşılmıştır. 

5.2. İş kulübü eğitimini veren iş kulübü liderinin yetkinlikleri
5. madde olan “Kulüp lideri konuları etkili bir şekilde anlattı.” ifadesine  %89 oranında 
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“tamamen katılıyorum”, %11 oranında “katılıyorum” istatistiğine göre eğitim süreci sona 
erdiğinde; kişilerin kendilerini ifade etme becerilerinde, motivasyon düzeylerinde, iş ara-
ma ağını doğru ve etkin kullanma, hedef belirleyip aktif iş arama sürecine dahil olma ko-
nularında katılımcılarda gelişmeler gözlemlenmiştir. Ortaya çıkan bulgular katılımcıların 
iş kulübü liderlerini etkin bulduklarını göstermektedir.

iş Kulübü liderlerinin sürekli kendilerini geliştirmesi ve eğitim verecekleri grubun 
seviyesine göre eğitim planlarını, eğitsel oyunları revize ederek katılımcılara maksimum 
düzeyde fayda sağlaması gerektiği eğitim grupları sonunda değerlendirme formunun yo-
rum kısmından çıkarılan bir sonuç olmuştur.

SOnuç
Katılımcıların eğitim başında yapılan “ işe uyum analizinde” iş arama sürecinde ye-

terli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları, tam olarak kendi potansiyellerinin farkına varma-
dıkları verilerine ulaşılmıştır. ayrıca ilk gün yapılan çalışmalarda; bireylerle tanışma ve bi-
reyin kendini tanıma etkinlikleri yapılmaktadır. Bireylerin hayalleri, hedefleri, önyargıları, 
motivasyonları ve kaygı düzeylerinin değerlendirildiği bu süreçte katılımcıların zorlandık-
ları gözlemlenmiştir. Katılımcılar iş kulübü eğitimi sonrasında iş arama süreçlerinde, “et-
kili özgeçmişin nasıl hazırlanacağı, mülakata giderken kılık kıyafet tercihinin nasıl olacağı, 
mülakat esnasında beden dilinin nasıl kullanılması gerektiği, mülakatta uyulması gereken 
kural ve kaidelerin neler olduğu”  konularında tam donanımlı hale getirilmektedir. eğitim 
süreci sona erdiğinde; kişilerin kendilerini ifade etme becerilerinde, motivasyon düzeyle-
rinde, iş arama ağını doğru ve etkin kullanma, hedef belirleyip aktif iş arama sürecine dahil 
olma konularında katılımcılarda gelişmeler gözlemlenmiştir. ayrıca katılımcılar tarafından 
eğitim değerlendirme formlarının yorum kısmında da bu gelişmeler yazılı olarak belirtil-
miştir. “Katılımcı değerlendirme formundan” elde edilen istatistiksel veriler değerlendiril-
diğinde, iş kulübü eğitiminin; katılımcıların iş arama sürecindeki öz güven düzeylerini art-
tırdığı yönünde oranlara ulaşılmıştır. Ortaya çıkan bulgular katılımcıların eğitimi faydalı 
bulduğunu, iş arama sürecinde öz güvenlerinin yükseldiğini ve iş kulübü liderlerini etkin 
bulduklarını göstermektedir.

yetişkin eğitiminin öğrenme ve eğitim süreci birçok faktörün etkisi altındadır. yetiş-
kin eğitiminin karmaşıklığını kabul etmek gerekir. iş kulüpleri eğitiminin kazanımlarını 
fiziksel, bilişsel ve farkındalık açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Kazanılan özgü-
ven sayesinde kişilerin postür duruşunda ve kendini ifade ediş biçimlerinde olumlu deği-
şimler gözlemlenmiştir. Bilişsel değişimin eseri olarak eğitimin devam eden her günü diğer 
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günden farklı olarak daha girişkendirler ve söz alma istekleri artmıştır. Kendi iş arama 
faaliyetlerine ket vurdukları noktaları fark etmişler, daha cesur olmaları gereken noktaları 
keşfetmişlerdir. 

iş Kulübü Projesi eğitim modülünün sonunda; iş arayan vatandaşların, kendilerine 
duydukları güvenin arttığı, işsizlik psikolojisinden daha hızlı bir şekilde çıktıkları, doğru işi 
bulma konusunda yetkin hale geldikleri veriler ışığında ortaya konmuştur. iş kulüplerinin 
türkiye iş Kurumu’nun istihdam Hizmetlerinde bir öncü taşı olacağını düşünüyor, bu açı-
dan iş Kulübü Projesinin tüm türkiye’de yaygınlaştırılmasını diliyoruz. 

ek: eğitim değerlendirme Formu
Kulüp eğitiminizi tamamladınız.  eğitimden sonra aşağıdakiler hakkında ne düşünü-

yorsunuz? Her soru için “1”den “5”e kadar puan veriniz. Her soruda sadece bir seçeneği 
işaretleyiniz. açıklama gerektiren sorulara eğitimle ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz.
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  1. Kulüp eğitimi benim için faydalı oldu. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  2. Bu eğitimden sonra iş bulma konusunda güven kazandım. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  3. eğitimin süresi yeterliydi. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  4. Kulüp liderinin bilgisi yeterliydi. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  5. Kulüp lideri konuları etkili bir şekilde anlattı. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  6. anlayamadığımız konularda bize yardımcı oldu. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  7. zamanı verimli bir şekilde kullandı. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  8. Bize verdiği görevleri nasıl yapacağımızı açıkladı. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

  9. anlayamadığımızı konularda bize yardımcı oldu. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

10. Önemli noktaları bizim için özetledi. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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eĞİtİmde rekABet Ve İStİHdAm İlİşkİSİ

engin Güneş*

ÖZet
Dünya ekonomisinin, 1980 sonrası yaşadığı küreselleşme, kısa sürede büyük toplumsal dönüşümlere 

neden olmuştur. ekonomik krizler sonucu istihdamın daralması, işsizlik korkuları, dayanışmanın yerini alan 
rekabet, tüketim kültürünün yayılması, teknolojik gelişmelerin şaşkınlığı, sağlıksız kentler vb. gelişmeler, bir 
dizi soruna yol açmıştır. Diplomalı işsizler toplumda çoğaldıkça bir savunma mekanizması olarak ebeveynler, 
çocuklarını iyi okullara göndermek için topyekûn bir mücadele haline girmiştir.

Çalışmada rekabet ve istihdam ilişkisi daha iyi anlaşılabilsin diye Bilim ve sanat merkezlerinde öğrencisi 
olan ya da Bilim ve sanat merkezleri sınavına girmiş, girmekte olan velilere yakın tarihli bir anket çalışması 
uygulanmıştır. yapılan anket çalışmasında 200’ü erkek 400 kişiye ulaşılmıştır. 289 Bilsem ile ilgili veliye ula-
şılırken geriye kalan 111 veli çocuğu teOg sürecinde olanlardan seçilmiştir. anketlerden makale ile ilgili bazı 
veriler alınarak çalışmanın teorik altyapısında kullanılacak materyaller haline getirilmiştir. 

Çalışma sonucunda:  türkiye’de yükseköğretim ile istihdam arasında yakın ilişki olduğuna dair bir algı 
mevcuttur. Bu algı 1980’lerden itibaren üniversiteye giriş sınavının tüm ülkede aşırı önemsenmesine neden 
olurken sınavlara girme yaşı yıldan yıla aşağılara inmiş ve beraberinde çoktan seçmeli sınavlara bir kutsallık 
atfetmiştir. yükseköğretime istihdam için öğrenci hazırlamak eğitim sisteminin “hedefi” haline gelmiştir. Fakat 
paradoksal bir şekilde eğitim düzeyi arttıkça gençlerin işsiz kalma oranı da artmaktadır. emek piyasasının bek-
lenti ve ihtiyaçlarını dikkate almayan eğitim sistemi işsizliğe yol açmaktadır.

anahtar Kelimeler: eğitim, rekabet, istihdam, sınav

Gİrİş
Dünyada 1980’li yıllar, soğuk savaşın bittiği, neoliberalist politikaların yükselişe geç-

tiği, sanayileşmiş ülkelerin, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelere orantısız güç uyguladığı 
bu bağlamda reaganizm ve thatcherizm’in dayatıldığı yıllardır. “1979’da ingiltere’de tek 
başına iktidara gelen thatcher Başka Alternatif Yok söylemiyle ekonominin serbest piyasa 
ilkelerine göre yeniden düzenlenmesini, para politikalarının hayata geçirilmesini, kamu-
nun küçültülmesini, kamu işletmelerinin özelleştirilmesini, sosyal yardım programlarına 
ayrılan bütçe paylarında kesintiler yapılmasını ve genel olarak kamu harcamalarının azal-
tılmasını amaçlamıştır”(Çımrın,2009:200).

Küreselleşmenin yayılmaya başladığı bu dönemde eğitimde yeni sınavlarda yerini 
aldı. “türkiye’de, üniversiteler için seçme ve yerleştirme sınavları 1970’li yıllarda başlamış 
olmakla birlikte, asıl sınav yoğunluğu, 1983 yılında ortaokullar seçme sınavlarının uygu-
lanmaya başlamasıyla belirleyici hale gelmiştir” (Keskin, 2012: 188). Bundan sonraki yıllar 

*) Kocaeli Üniversitesi sosyal Politika 
 (enginguneshoca@gmail.com)
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içinde sınavlara yeni sınavlar eklenerek sınav sistemi eğitim sisteminin yerini almıştır. Ha-
yatın her evresinde sınava girmek bir devlet politikası olarak kabul edilmiş ve sınavlara ha-
zırlanmak bir yaşam şekline dönüşmüştür. sınavlar, küreselleşen yeni türkiye toplumunda, 
bağımlılığın değişik bir türü halinde tezahür etmiş ve bir toplumsal sapkınlık halini almış-
tır. 

1. Araştırma Bulguları
Çalışmada eğitimde rekabet ve istihdam ilişkisi daha iyi anlaşılabilsin diye Bilim ve 

sanat merkezlerinde öğrencisi olan ya da Bilim ve sanat merkezleri sınavına girmiş, gir-
mekte olan velilere yakın tarihli bir anket çalışması uygulanmıştır. yapılan anket çalış-
masında 200’ü erkek 400 kişiye ulaşılmıştır. 289 Bilsem ile ilgili veliye ulaşılırken geriye 
kalan 111 veli çocuğu teOg sürecinde olanlardan seçilmiştir. ankete katılan velilerin % 
92 si 31-50 yaş arasındaki kişilerden oluşmaktadır. Orta yaş olarak kabul edilen bu dönem 
aynı zamanda çalışan nüfusun toplam nüfus içindeki büyük çoğunluğunu oluşturduğu çağ-
dır. türkiye’de Bilim ve sanat merkezi sınavları,  eğitimde rekabet ve çocukların birbiriyle 
yarışında katılımı ilkokul seviyesine kadar çekmesi açısından anlamlı bir örneklemdir.

veliler üzerinde yapılan ankette çocuğunun okulunu adres sistemine göre seçenlerin 
oranı % 42 dir. muhitteki en iyi devlet okulunu seçtiğini söyleyen velilerin oranı % 14,2 
dir. ilçedeki en iyi devlet okulunu seçtiğini söyleyen velilerin oranı % 10,3 dür. ildeki en iyi 
devlet okulunu seçtiğini söyleyen velilerin oranı % 3 dir.  Devlet okuluna gidenlerin oranı 
toplamda % 69.5 dur. geriye kalan yaklaşık % 30 luk kısım tüm gün eğitim olan ya da en iyi 
olduğunu düşündüğü veya bütçesine uygun olan ya da çocuğunun burs kazandığı özel bir 
okulu seçmiştir.

velilerin %  27.5 i yasal olmamasına rağmen devlet okulları arasında seçim yaptıkları-
nı ifade etmişlerdir. Çocuğunu adres sistemine göre bir okula kaydettiren velilerin çocukla-
rından bir kısmının ilkokula gittiği varsayılırsa ve bu velilerin çocuklarının dersine girecek 
ilkokul öğretmenini seçmek istemesi de bu oranı arttıracaktır. Çocuğunu özel okula gön-
deren velilerin ağırlıklı kısmı çalışma saatlerinde eğitim veren okulları tercih etmektedir. 
Böylece sabah saatlerinde başlayan eğitim öğretim süreci akşam saatlerine kadar devam et-
mekte anne babanın çalıştığı saatleri çocuk okulda geçirmektedir. Bu durum aslında çocu-
ğun fizyolojik, psikolojik ve psikomotor gelişimini olumsuz yönde etkilerken aynı zamanda 
bedensel örselenmesine neden olmaktadır. Çocuklar çoğu zaman okuldan sonra da eğitim 
öğretim faaliyetlerine devam etmekte sanat, spor ya da akademik kurslara katılmaktadır. 
Çocuğun evde bulunmadığı zaman 12 saati bulmaktadır. 
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yapılan anket çalışmasına göre Rekabet, kişisel başarıyı ve toplumsal ilerlemeyi sağ-
lamaktadır şıkkını işaretleyen katılımcıların oranı % 50,5 olurken Rekabet, eğitim seviye-
sini yükselterek istihdamın artmasına yardımcı olmaktadır şıkkını işaretleyenlerin oranı 
% 10,3 tür. Katılımcıların yaklaşık % 61 i bireysel rekabeti olumlu bulurken geriye kalan 
yaklaşık % 39 luk kısım rekabetin öğrenciler arasında bencilliğe ve çatışmaya yol açtığını 
söylemiştir. sosyal rekabetin sorgulandığı diğer bir soruda Günümüz dünyasının şartları, 
çalışma koşulları eğitimde rekabeti zorunlu hale getirmiştir şıkkını işaretleyen katılımcı 
oranı % 50,2 olarak bulunmuştur. Gençlerin çoğu üniversite okuyor ve rekabet arttı; çocu-
ğum için endişeleniyorum. yargısına katılanların oranı % 57dir. Bizim zamanımıza göre 
iş olanakları daraldı; çocuğum ileride işsiz kalır diye korkuyorum. yargısına katılanların 
oranı yaklaşık % 53dür. Çocuğumun iyi bir eğitim alarak diğer öğrencilerden ileride olursa 
işinin kolay olacağını düşünüyor ve onu bu yönde teşvik ediyorum. yargısına katılanların 
oranı yaklaşık % 79 dur.

yapılan anket çalışmasının ilginç bir bulgusu da Hak etmeyen o mesleği yapmamalı 
düşüncesinden hareketle, çabalarının sonucunda ulaşacağı işi desteklerim diyen velilerin 
oranı % 61,3 olarak bulunmuştur. ikinci sırada veliler % 24 ile çocuklarının devlet kadro-
sunda çalışmalarını tercih ederlerken % 13,5 ile özel sektörde çalışmasını olumlu bulmuş-
lardır.

günde 8 saatten fazla çalışmak istemeyen velilerin oranı % 82,6 işsizlik maaşını 
olumlu bulan velilerin oranı ise yaklaşık % 70 dir. ileride iyi bir işe sokacak kadar toplumda 
tanıdıklarım var; o nedenle okulu bitirmesini bekliyorum. yargısına katılmama oranı % 80 
dir. Çocuğum, günümüzde geçerli bir meslek olarak kabul edilmeyen (düzenli bir maaşı 
olmayan şair, yazar, filozof, sahne sanatları, ressam, vb.) mesleklerden birini seçmesini ve 
hayatını bu şekilde kazanmayı düşündüğünü söylerse onu desteklerim. yargısına katılan-
ların oranı % 61,7 iken Çocuğum,  Geçerli bir meslek olarak kabul edilmeyen (düzenli bir 
maaşı olmayan ) işleri ikinci bir iş (veya hobi) olarak yapmasını desteklerim. yargısına ka-
tılanların oranı % 70 e çıkmaktadır. 

SOnuç
Bundan 20-30 yıl önce ilköğretim ya da lise sınavlarında, öğrenciler arasındaki yarış 

ancak sınıfın en çalışkan iki kişisi arasında olurdu ve diğerlerini pek de ilgilendirmezdi. 
Bugün sadece o sıralarda oturan öğrenciler değil, anne-babalar, öğretmenler, okullar, der-
shaneler gibi kişi ve kurumlar dâhil olmak üzere herkes bu yarışın içindedir. Özellikle orta 
sınıftan annelerin bir kısmı çocukları ile birlikte yarışa dâhil olmuşlardır. Bu bağlamda 
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annelik de bir çeşit rekabete sokulmuştur. günümüz şartlarında anne-baba kuşağı, büyük 
oranda devlet okullarında okuyarak, rekabetle karşılaşmadan ve tek bir diploma ile pro-
fesyonel pozisyonlarını kazanıp ekonomik refahlarını sağladıkları halde, çocukları için bu 
mümkün görünmemektedir.

“Bu bağlamda, emek gücü, yaşam boyu eğitim adı altında, kapitalizmin değişen ihti-
yaçlarına göre kendini sürekli yeniden üretmek zorundadır. Hâlihazırda bir işi olanlar dahi, 
sürekli yeni diploma ve sertifikalarla kendilerini istihdam edilebilir halde tutmaya çalışmak 
durumundadır. aksi takdirde, ya diploma gerektirmeyen ucuz emek koşullarında çalışma 
ya da işsizler ordusuna zorunlu katılım şeklinde, seçenekler son derece sınırlıdır” (Keskin, 
2012: 173).

türkiye’de yükseköğretim ile istihdam arasında yakın ilişki olduğuna dair bir algı 
mevcuttur. Bu algı 1980’lerden itibaren üniversiteye giriş sınavının tüm ülkede aşırı önem-
senmesine neden olurken sınavlara girme yaşı yıldan yıla aşağılara inmiş ve beraberinde 
çoktan seçmeli sınavlara bir kutsallık atfetmiştir. Fakat paradoksal bir şekilde eğitim düzeyi 
arttıkça gençlerin işsiz kalma oranı da artmaktadır. 

globalleşme ile eğitime, özellikle yükseköğrenime, ayrılan ödenek dünya genelinde 
gittikçe azalmaktadır. yükseköğretimin maliyeti sistem tarafından ödenemediğinden öğ-
renciler bilgi toplumunda yer edinebilmek için,  aldıkları hizmetin karşılığını bir müşteri 
gibi ödemek zorundadırlar. Kaynak sıkıntısıyla yüz yüze olan devlet üniversitelerinde kitle-
sel eğitimle birlikte kalite gittikçe düşmekte ve öğrencilerin eğitimdeki fonksiyonu sadece 
oluşturulmuş programlar çerçevesinde verilen bilgiyi almak olmaktadır. Bunun yanı sıra 
ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşanan bir başka sorun üniversite eğitiminin işsiz-
liği önleyen tek alternatif olarak gençlere sunulmasıdır(Oktik, 2002).

Ülkemizde eğitim ve istihdam arası ilişkiye baktığımızda mezunların edindikleri bilgi 
beceri ve tutumların piyasanın talep ettiği özelliklerden çok farklı olduğu görülmektedir. 
Bu durum eğitim ve istihdam arasında kopukluk olduğunu göstermektedir. Bu durum tür-
kiye’de okul sisteminin sosyal ve ekonomik değişime ayak uyduramadığını çalışma yaşamı-
nın istediği ölçüde nitelikli işgücü yetiştirmekte yetersiz kaldığını göstermektedir. insan 
kaynağı yeni bilgi ve teknolojinin kullanıldığı ekonomik alanlarda yer alma konusunda ye-
tersiz kalmaktadır. insan kaynağının ekonomik büyümeyi destekleyecek biçimde yetiştiril-
mesi ancak eğitim politikalarında gerekli değişikliklerin yapılmasıyla gerçekleştirilebilir.

genç olarak nitelendirilen 15-24 yaş grubu, işgücü piyasasına ilişkin sorunlardan 
önemli ölçüde etkilenen grubu oluşturmaktadır. türkiye’de işgücü talebi açısından, özel-
likle eğitimli işgücü, iş bulmakta zorlanmaktadır. türkiye’de genç işsizlik oranları, toplam 
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işsizlik oranlarının yaklaşık iki katı düzeyde seyretmekteyken, ekonomide son yıllarda ya-
şanan yüksek büyüme rakamlarına bakıldığında genç işsizlik oranlarında sağlıklı ve sürdü-
rülebilir bir azalma yakalanamamıştır (Kabaklarlı - gür, 2011). 

Küreselleşen yenidünya düzeninde işsizlik artmış ve istihdam daralmıştır. aslında 
eğitim ile beraber bir iş ve meslek sahibi olunabileceği fikri neoliberal politikalar öncesinde 
kalmış bir mittir. Fakat diplomalı işsizler toplumda çoğaldıkça bir savunma mekanizması 
olarak insanlar, çocuklarını iyi okullara göndermek için topyekûn bir mücadele haline gir-
miştir. Bu amansız yarış için çocuklar kapasitesinin üzerinde zorlanmakta, oyun oynaya-
cağı vakitlerde test çözmesi için baskı yapılmaktadır. Çocuk için iyi bir eğitim ve öğrenme 
ailede başlar. ailede çocuk kendini sevgi, huzur ve güven içinde hisseder. sağlıklı eğitimin 
temelinde bu vardır lakin çocuklar günlerinin 11-12 saatlerini okul, dershane, etüt merkezi 
gibi yerlerde geçiriyorlar. annem babam beni sevsin diye aşırı fedakârlıkta bulunuyorlar. 

eğitimde rekabet arttıkça veliler çocuklarını özel dersler, kurslar, dershanelerle takvi-
ye etmek istemektedir. Özel öğretime harcanan para ve zaman devamlı artmaktadır. eğit-
sel faydadan uzaklaşan bu durum, öğrencilerin çocukluklarını ve gençliklerini çalmakta, 
öğrencilerin enerjileri, velilerin paraları israf olmaktadır. yetişkinler olarak şunu unutma-
malıyız çocukluk bir kere yaşanıyor ya da yaşanamıyor. Çocuklarımızı oyun haklarından 
mahrum bırakamayız.
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kAmudA nİtelİklİ Bİlİşİm PerSOnelİ İStİHdAmIndA YAşAnAn
YükSek PerSOnel deVİr HIZI SOrunu: tüİk VAkA çAlIşmASI

FurkAn metİn*

ÖZet
Bilginin bir üretim faktörüne dönüşerek örgütler açısından maddi değer ifade etmesi ile birlikte bu bil-

giye sahip olan bilgi işçilerinin, özellikle nitelikli bilişim işçilerinin de önemi gün geçtikçe artmaktadır. lakin 
nitelikli bilişim işçilerinin iş tatmini hususundaki ihtiyaçları diğer çalışanlara nazaran önemli ölçüde farklılık 
göstermektedir. Bilişim sektöründe iş yeri değiştirme önündeki engellerin düşük olması ve nitelikli bilişim iş-
gücüne olan yüksek talep nedeni ile iş tatminleri sağlanamayan bilişim çalışanları kısa sürede örgüt değiştire-
bilmektedir. lakin bu çalışanların yüksek personel devir hızına sahip olmalarının temel etmeni kamu yönetici-
lerinde var olan genel kanının aksine daha yüksek ücret beklentisi değil, kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının 
tatmin edilememesidir.

Bu vaka çalışmasında türkiye istatistik Kurumu’nda 2012 ve 2106 yılları arasında her yıl düzenli olarak 
uygulanan Çalışan memnuniyeti araştırması’na katılan nitelikli bilişim personeline ait ikincil veriler kullanıla-
caktır. araştırma sonuçları nitelikli bilişim işçilerini işten ayrılmaya iten nedenler arasında daha yüksek ücret 
beklentisinin bir yıl hariç, beş yıl boyunca hiç ilk sırada yer almadığını göstermiştir. Bu çalışanları örgütten 
ayrılamaya sevk eden en önemli hususlar bilgi ve becerilerin yeterince kullanılamaması ve yetersiz kariyer ola-
nakları olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında elde edilen bulgular, özellikle kamu bilişim sektöründe 
kariyer uzmanı olarak istihdam edilen nitelikli bilişim işçilerinin sorunlarının daha kapsamlı bir biçimde aydın-
latılması için yapılabilecek çalışmalara bir nebze de olsa ışık tutacaktır.

anahtar Kelimeler: yetenek yönetimi, personel devir hızı, bilgi işçileri, kamu bilişim, y kuşağı.

Gİrİş
Özellikle endüstri 3.0 ile birlikte gelişen elektronik ve internet teknolojileri ve deği-

şim gösteren toplumsal dinamiklerin de etkisi ile gelişmiş ülkelerin birçoğu beyin gücüne 
ve bilgi ağlarına dayanan bilgi toplumlarına dönüşmektedir (Drucker, 2002). Bu dönüşüm, 
bilgi toplumlarında faaliyet gösteren örgütleri de etkilemiştir. Bu örgütler için en önemli 
üretim faktörlerinden biri de, doğal kaynak, müteşebbis, emek ve sermayenin yanı sıra bilgi 
olarak ortaya çıkmıştır. Bilginin bir üretim faktörü olarak ortaya çıkması ile birlikte, el be-
cerileri ve kas gücünden ziyade teorik ve analitik bilgi sahibi ve beyin gücü odaklı çalışan 
bilgi işçileri (Drucker, 1994) de örgütler açısından kritik önem arz eden, en değerli kaynak 
konumuna gelmiştir. lakin çeşitli nedenlerden ötürü bu çalışanların kamu kurumlarında 
uzun süreli istihdamı hususunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.

türkiye’de kamu sektörü ele alındığında, personel devir hızı en yüksek olan bilgi iş-

*) türkiye istatistik Kurumu
     furkanmetin@gmail.com
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çilerinin ağırlıklı olarak bilişim birimlerinde istihdam edilen kariyer uzmanlarından oluş-
tuğu gözlemlenmektedir. Bu kitle, ağırlıklı olarak 1980’li yıllar sonrasında dünyaya gelen 
kişilerin oluşturduğu y kuşağına mensup, kariyer uzmanı kadrolarında istihdam edilen, 
bilgisayar mühendisliği ile elektrik-elektronik mühendisliği alanında eğitim almış ve ingi-
lizce dil yeterlilikleri yüksek olan bireylerden oluşmaktadır. Bilgi işçilerinin istihdam edil-
dikleri örgütlerden beklentileri içerisinde en önemli hususun sanılanın aksine daha yüksek 
ücret değil, maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi modelinin en üst katmanında belirtilen kendi-
ni gerçekleştirme ihtiyacının karşılanması olduğu görülmektedir (Drucker, 1994).

ne var ki, kamu yöneticilerine göre nitelikli bilişim işçilerinin yüksek personel hızı 
sorunun ardında yatan temel etmen bilişim personelinin daha yüksek ücret beklentisidir. 
Kuzugüden (2011) tarafından incelenen bir çalışmada kamu yöneticilerinin bu yaklaşımını 
destekleyici mahiyettedir. Bu araştırmada bilgi işçilerini işten ayrılamaya iten nedenlerden 
en önemlisinin yüzde 39 ile daha iyi ücret beklentisi olduğu ileri sürülmüştür. Kamu yö-
neticileri de, genellikle, kamuda personel maaşlarının mevzuat ile sabit olması nedeni ile 
bu sorunun çözümü için kendileri tarafından atılacak herhangi bir adım olmadığı kanısına 
varmaktadır. Bu kanı neticesinde birçok kamu kurumu çözüm olarak ayrılan nitelikli bilgi 
işçilerinin ikamesi için sık sık yeni bilgi işçisi alımına çıkmakta, lakin yeni istihdam edilen 
personelin önemli bir kısmı bir müddet sonra bu kurumlardan ayrılmaktadır. netice olarak 
yüksek personel devir hızı sorununu daha da kronik bir vaziyete dönüştürmektedir. 

gerek kariyer uzmanı, gerekse sözleşmeli bilişim uzmanı kadrosunda ücret açısından 
Daire Başkanlarına yakın veya daha fazla maaş elde eden ve kamuda özel sektöre nazaran 
istihdam garantisi ve yeşil pasaport temini gibi çeşitli ilave olanakları bulunan nitelikli 
bilişim işçilerinin yüksek personel devir hızına sahip olmaları insan kaynakları ve kari-
yer yönetimi literatürü açısından ilgi çekici bir husustur. Bu nedenlerden ötürü literatürde 
ihmal edilen türkiye kamu bilişim sektöründe var olan bilgi işçilerinin yüksek personel 
devir hızı sorununun ardında yatan gerçekliğin daha kapsamlı bir biçimde aydınlatılması 
gerekmektedir.

Bu vaka çalışmasında, türkiye istatistik Kurumu’nda (tÜiK) 2012-2016 yılları ara-
sında düzenli olarak her yıl tüm Kurum personeline uygulanan tÜiK Çalışan memnuniye-
ti anket çalışmasından elde edilen ikincil veriler kullanılmıştır. Bu çerçeve doğrultusunda 
örneklem evrenini bu kişilerin görev yaptığı tÜiK Bilişim teknolojileri Dairesi’ne (BtD) 
ait veriler oluşturacaktır.

araştırmanın bulguları, özellikle kamu yöneticilerinde hakim olan genel kanının ak-
sine nitelikli bilişim işçilerini iş yerinden ayrılmaya sevk eden temel nedenin daha yüksek 
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ücret elde etme isteği olmadığı yönündedir. Bahsi geçen temel nedenler çalışmanın ilerle-
yen bölümlerinde ortaya çıkarılamaya çalışılacaktır. araştırma bulgularının özellikle ku-
rumsal istihdam politikalarına yön veren kamu yöneticileri için, nitelikli bilişim personeli-
nin neden sıklıkla işyeri değiştirdiği hususunu mevcut durumda y-nesli ve yakın gelecekte 
z-nesli bilgi işçilerinin gözünden anlama fırsatı sunacağı düşünülmektedir.

Bu çalışmada ayrıca nitelikli bilişim çalışanlarının ağırlıklı olarak hazine uzmanı, is-
tatistik uzmanı, planlama uzmanı, çevre uzmanı, enerji uzmanı gibi farklı kariyer uzmanı 
kadrolarında istihdam edilmesinin getirdiği sakıncalara değinilecektir. Bu kapsamda, nite-
likli bilişim çalışanlarının Kamu Bilişim Uzmanı unvanı altında birleştirilmesi ve kariyer 
planlamalarının yeni kurulması gereken Bilişim Bakanlığı tarafından yapılması gerekliliği-
ne değinilecektir. Çalışmanın son kısmında ise araştırma konusu ile ilgili kısıtlar ve gele-
cekte yapılması muhtemel çalışmalara dikkat çekilecektir.

1. BİlGİ İşçİlerİ Ve Yetenek YÖnetİmİ
Değişime ayak uydurma gerekliliğini göz ardı etmeyen örgütler, sürekli değişimin ka-

çınılmaz olduğu bilgi çağında, yönetsel etkinliğin ve kurumsal verimliliğin anahtar kelime-
sinin insan olduğu gerçeğini de kabul etmiş durumdadırlar. iş dünyasının gündemindeki 
hızlı ve sürekli değişimler, yetenekli iş gücüne olan talebi artırmakta ve bu tür bireysel ye-
teneklere sahip olmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Çalışanların ayırt edici özelliklerinden 
olan bireysel yetenekler, günümüzde artan rekabet ortamı nedeniyle örgütlerce yönetilme-
si, sürdürülmesi ve kurumsallaştırılması gereken önemli bir unsur olarak kabul edilmek-
tedir.

işletmelerin rekabet avantajı sağlamalarında stratejilerine uygun yetenekleri kuruma 
kazandırmaları tek başına yeterli olamamaktadır. Bu durum, kuruma kazandırılan çalışan-
ları elde tutacak ve kurumda sürekliliklerini sağlayacak uzun vadeli uygulamaları gündeme 
getirmiştir. Bilgi çağında var olabilmek için özellikle yetenekli, bilgili, kendini geliştiren bil-
gi işçilerinin uzun süreli istihdamının sağlanmasına yönelik yetenek yönetimi uygulama-
ları önem kazanmıştır. Bu uygulamalar ile çalışanların yetenekleri tespit edilerek, yetenek 
havuzlarında toplanmaktadır. Bu sayede yeni örgütsel faaliyetler için yeni kişilerin istih-
dam edilmesi yerine, öncelikle var olan örgütsel insan kaynağının yetenekleri incelenerek 
uygun olabilecek kişiler tespit edilmektedir (tansley ve diğerleri, 2007). insan kaynakları 
yönetiminde son yıllarda önemi artan yetenek yaklaşımlarını benimseyen örgütlerce bilgi 
işçilerine bilgi birikim ve tecrübelerini geliştirebilecekleri, örgütsel kararlarda söz sahibi 
olabilecekleri, esnek çalışma koşulları sunulmaya başlanmıştır.
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1.1. Bilgi İşçisinin tanımı ve Örgütler Açısından Önemi
Bilgi işçisi kavramının birçok farklı tanımı bulunmaktadır. Drucker (2002) bilgi tek-

nolojisi çalışanları (knowledge technologist) kavramı ile bilgisayar mühendisi, yazılım mü-
hendisi ve yazılım analisti unvanları ile istihdam edilen kişileri ifade etmektedir. Çalışma-
nın giriş bölümünde bahsedildiği üzere bu araştırmada, ıscO-88 meslek sınıflamasında 
yer alan dar tanım esas alınarak bilgisayar mühendisliği ile elektronik ve/veya elektronik 
mühendisliği mezunu, kariyer uzmanı ve kariyer uzman yardımcısı çalışanlar nitelikli bi-
lişim işçisi olarak kabul edilecektir (Bilgi toplumu stratejisi ve eylem Planı taslağı 2014-
2018, 2014).

günümüzde örgütsel süreçlerde etkinliğin ve verimliliğin sağlanabilmesi için sürekli 
ve artan bir ivme ile değişimin yaşandığı teknolojik çevreye uyum sağlamak özellikle orta 
ve büyük ölçekli örgütler açısından zaruri hale gelmiştir. Bu tür örgütlerde yürütülen iş 
süreçleri gün geçtikte daha fazla bilişim sistemi ile entegre olmaktadır. Bu entegrasyonun 
sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi ise ancak ve ancak bilişim dünyasındaki sürekli deği-
şime ayak uydurabilen yetenekli iş gücünün istihdamı ile başlamaktadır. lakin yetenekli 
bilişim çalışanlarının örgüte kazandırılması yeterli olamamaktadır. Bu nedenle genel ola-
rak yeni nesil bilgi işçilerinden oluşan bu kitlenin davranış biçimleri ve çalışma hayatından 
beklentilerinin de örgütlerce net bir biçimde anlaşılması gerekmektedir. aksi takdirde bilgi 
işçilerinin uzun süreli istihdamında başarılı sonuçlar alınması mümkün olamamaktadır.

1.2. Yeni nesil Bilgi İşçileri
toplumsal değişimler, nesiller arası farklılıkların oluşmasına neden olmaktadır. nesil 

kavramı türk Dil Kurumu Felsefe terimleri sözlüğü içerisinde, “aşağı yukarı aynı yıllarda 
doğmuş olup aynı çağın koşullarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, yazgıları yaşa-
mış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişiler topluluğu” olarak tanımlanmaktadır (güngör, 
2013). y kuşağı olarak tanımlanan kitle genel itibari ile 1980’li yıllar ile internetin yaygın-
laşmaya başladığı 2000’li yıllar arasında doğan kesimi ifade etmektedir. z kuşağı ise, milen-
yum veya internet kuşağı olarak ifade edilen ve özellikle 2000’li yılların akabinde internetin 
toplumsal ve ekonomik hayatta hızla yaygınlaşmaya başlamasından sonra doğan kesimleri 
ifade etmektedir.

günümüzde yeni nesil olarak tabir edilen y kuşağı ve yakın gelecekte z kuşağı, ken-
dilerinden önceki nesillere nazaran oldukça farklı bireysel davranışlar sergilemektedir 
(Drucker, 2002). yeni neslin, modernizmin de etkisiyle, önceki nesillere kıyasla daha fev-
ri hareket eden ve maddeci (materyalist) özellikleri ön plana çıkmaktadır. Diğer yandan 
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postmodernizmin de etkisi ile yeni nesil farklılıklara daha fazla önem ve değer atfetmekte, 
kendilerinden önceki nesillerce zıt kavramlar olarak tabir edilen hususları bir arada ele ala-
bilmektedir. Bu durum özellikle internetin toplumsal yaşamda vazgeçilmez bir konum elde 
ederek, bir birinden farklı ailelere, toplumsal sınıflara, ikametgah çevrelerine (mahalle, il, 
ve hatta ülke) sahip bireylerin etkileşimine olanak vermesi neticesinde ortaya çıkmıştır. 
yeni nesil ayrıca internet üzerinden iletişime, bilgiye erişime, alış-veriş yapmaya, iş birliği 
ve çalışmaya önceki nesillere nazaran çok daha yatkın görünmektedir. iş hayatı açısından 
ise, yeni nesil rutin işlerden kaçınan, birçok farklı kişisel yeteneğe sahip olan, daha eğitimli 
ve esnekliğe önem veren bireylerden oluşmaktadır. Bu bireyler iş yerini önceki nesiller gibi 
ömür boyu çalışılacak bir ekmek kapısı olarak görmemektedir. yeni nesle göre işveren, bilgi 
işçilerinin kendi bilgilerini kiralayan bir bilgi kiracısı’dır. Bireysel yetenekler bilgi toplumu 
içerisinde yaşayan bilgi çalışanları açısından bir nevi var olma sebebi olarak algılanmak-
tadır. Bu nedenlerden ötürü bilgi işçileri kendilerine değer veren, bilgi birikim ve tecrü-
belerini kullanabilecekleri ve arttırabilecekleri bir örgüt bulduklarında mevcut iş yerlerini 
değiştirme eğilimine girmektedir (güngör, 2013). 

1.3. Bilgi İşçilerin Yönetimi
Bilgi işçilerinin yönetimi hususunda atılacak ilk ve en önemli adım, bu kişilerin di-

ğer çalışanlardan ayrı ve özel bir kitle olduğunun farkında olunmasıdır. Bilgi işçileri genel 
olarak yüksek gelir elde eden, elit veya altın yaka olarak adlandırılmaktadır. Bilgi işçilerine 
tevdi edilen vazifelerin yürütülmesi için takip edilecek usuller ve zamanlama gibi hususlar-
da bu çalışanlara bir inisiyatif alanı bırakılması zaruridir (newell, robertson, scarbrough 
ve swan, 2002). Daverport, Jarvenpaa ve Beers (1996) bilgi işçilerinin çalışma hususunda 
rutin işlerden ziyade özellikle günümüzde ortaya çıkan karmaşık ve belirsizlik içeren işler-
le uğraşmaktan zevk aldıklarını iddia etmiştir. Bu nedenle bilgi işçilerinin yaptıkları işin 
doğası gereği, yeteneklerini en üst seviyede kullanabilmeleri için özerklik talep ettikleri 
belirtilmiştir.

Kamu sektörü özelinde ise nitelikli bilişim çalışanlarının yönetilmesi hususunda bazı 
olumsuzluklar yaşanmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir;

 bilgi işçilerinin örgütler için en değerli varlık olduğu hususunda farkındalık olma-
ması,

 nitelikli bilgi işçilerinin en yoğun çalıştıkları birimler genel olarak bilgi işlem birim-
leri olmasına rağmen, bu birimlerin diğer birimler ile aynı veya daha düşük düzeyde (Daire 
Başkanlığı, müdürlük gibi) temsil edilmesi nedeni ile bilgi işlem birimlerine ve dolayısıyla 
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bilgi işçilerine verilen statünün oldukça düşük olması,
 bilgi işçilerine verilen vazifelerin yapılış biçimleri ve zamanlaması gibi hususlarda 

yeterli inisiyatif alanı bırakılmaması,
 iş analizlerinin yapılmaması, 
 bilişim iş süreçlerinin soyutluk içeren doğası gereği performans ölçümlerinin ve 

ödüllendirmenin yapılamaması,
 kamu kurumlarındaki insan kaynakları birimlerinin, nitelikli bilişim işçilerine yö-

nelik eğitim ve kariyer danışmanlığı gibi ihtiyaçlarına cevap verememeleri,
 bilişim alanına hakim iş analistlerinin yeterli düzeyde istihdam edilmemesi,
 Bit ön lisans eğitimi alan ara işçilerin yeterli düzeyde istihdam edilmemesi,
 nitelikli bilişim çalışanlarının, son kullanıcı taleplerinin karşılanması gibi düşük 

nitelikli veya uzmanlık alanları haricinde işlerle uğraşmak zorunda kalmaları,
 metodolojisi olgunlaşmamış ve yüksek düzeyde bilişim süreçleri içeren tüm işle-

rin (elektronik bilgi yönetim sistemi, yönetim bilgi sistemi, büyük veri çalışmaları, 
meta veri sistemi, e-devlet, e-dağıtım gibi) yalnızca bilgi işlem birimlerine ait gibi 
algılanması.

yukarıda sıralanan ve çoğunluğu insan kaynakları yönetimi alanına giren konuların 
profesyonel bir biçimde ele alınamaması nedeni ile kamu kurumları açısından kritik öneme 
sahip nitelikli bilişim çalışanları sıklıkla iş yeri değiştirmektedir. nitelikli bilişim işçilerini 
işten ayrılmaya iten nedenlerin bilimsel açıdan tespit edilebilmesi için gerçekleştirilen bu 
çalışmada kullanılan yöntem ve elde edilen bulgular ilerleyen bölümler içerisinde paylaşı-
lacaktır.

2. YÖntem
Bu çalışmanın amacı giriş bölümünde de bahsedildiği üzere kamu bilişim sektöründe 

yaşanan yüksek personel devir hızı probleminin ardında yatan nedenlerin araştırma çerçe-
vesi içerisinde aydınlatılmasıdır. Bu bağlamda bu vaka çalışmasında, türkiye istatistik Ku-
rumu’nda (tÜiK) 2012-2016 yılları arasında, tÜiK merkez teşkilatı ve tÜiK taşra teşki-
latı personeline uygulanan tÜiK Çalışan memnuniyeti araştırması (Çma) çalışmasında 
kullanılan işten ayrılma niyeti ölçeği kullanılarak elde edilen ikincil veriler kullanılmıştır. 
tÜiK Çma elektronik ortamda hazırlanan soru formları üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Bu kapsamda verilerin yanlılık içermemesi maksadı ile çalışanlara ait kişisel veriler talep 
edilmemiştir. anketin uygulanması öncesinde, Kurum Başkanı tarafından tüm kurum çalı-
şanlarına anketin içeriği ve amacı ile ilgili bir e-posta gönderilerek bilgilendirme yapılmış-
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tır. veri gizliliğin ve anonimliğin sağlanması amacı ile ankete her bir katılım için rastgele 
üretilen tek kullanımlık şifreler oluşturulmuştur. tek kullanımlık şifreler kağıtlara basıla-
rak, çalışan sayılarına göre ilgili Daire Başkanlığı, Bölge müdürlüğü ve müşavirlikler ile 
eğitim araştırma merkezi ve Döner sermaye işletmesi’ne gönderilmiştir. Çma’ya katılmak 
isteyen çalışanlar, kendi birimlerine gelen tek kullanımlık şifreleri rastgele seçmek sureti 
ile elektronik ortamda yer alan ankete katılım sağlamıştır. 

Kurum bünyesinde istihdam edilen yaklaşık 3.600 çalışanın yaklaşık %30’u merkez 
teşkilatında, yaklaşık %70’i ise taşra teşkilatında istihdam edilmektedir. ayrıca Kurum çalı-
şanlarının %53,7’si, geçici çalışan statüsünde (4c) görev yapmaktadır. Çma’ya katılım oranı 
2012 yılında  %88.8,  2013 yılında %89.4, 2014 yılında 84.1, 2015 yılında %92.3 ve son olarak 
2016 yılında  %86.1 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu araştırmanın temel araştırma sorusunu teşkil eden nitelikli bilişim çalışanlarını 
işten ayrılmaya sevk eden nedenlerin neler olduğunun ortaya çıkarılabilmesi için önce-
likli olarak nitelikli bilişim çalışanı tanımına ait çerçeve belirlenmiştir. Bu kapsamda, bu 
çalışmada ıscO-88 meslek sınıflamasında yer alan dar tanım esas alınarak bilgisayar mü-
hendisliği ve elektronik ve/veya elektronik mühendisliği mezunu çalışanlar nitelikli bilişim 
işçisi olarak kabul edilecektir. tÜiK bünyesinde istihdam edilen nitelikli bilişim işçilerinin 
tamamına yakınının BtD bünyesinde çalışması nedeniyle; örneklem çerçevesi BtD’de gö-
rev yapan bilgisayar mühendisliği ile elektronik ve/veya elektronik mühendisliği alanında 
eğitim almış kariyer uzmanları ve kariyer uzman yardımcılarını kapsayacaktır. Örneklem 
çerçevesinde ayrıca yeni nesil olarak atfedilen y kuşağının temsil edilebilmesi için Çma 
araştırması içerisinde yaş grubu ayrımında 39 yaş üst sınırı altında kalan kitle ele alınmıştır.

Çma’ya yıllar itibari ile ortalama 110 kişinin istihdam edildiği BtD’den 2012 ve 2016 
yılları arasında sırası ile 75 kişi, 91 kişi, 70 kişi, 79 kişi ve son olarak 2016 yılında 69 kişi 
katılmıştır. Çma›ya BtD›den katılım oranı ortalama beş yıl boyunca ortalama %73 civa-
rında gerçekleşmiştir. BtD çalışan kitlesi içerisinde, ilgili araştırmaya katılan ve kurumdan 
ayrılmayı düşünen nitelikli bilişim işçilerinin sayısı (hedef kitle) ise yıllar itibari ile sırasıyla 
17 kişi, 18 kişi, 22 kişi, 18 kişi ve 2016 yılında 13 kişi olarak gerçekleşmiştir. Hedef kitleye 
ait işten ayrılma niyeti etmenleri bir sonraki bölüm içerisinde yer alan tablo 2. içerisinde 
sunulmuştur.

3. BulGulAr
tÜiK çalışanlarını işten ayrılama sevk eden hususların yer aldığı tablo 1. incelendi-

ğinde beş yıl boyunca en önemli etmenin daha yüksek maaş beklentisi olduğu görülmekte-
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dir. Bu durumun ardında yatan temel unsur, tÜiK’te istihdam edilen çalışanların %53’ünü 
geçici personelin oluşturmasıdır. geçici personel statüsünde istihdam edilen kişiler genel 
itibari ile üniversite mezunlarından oluşmakta ve bu çalışanların neredeyse tamamı anke-
tör olarak görev yapmaktadır. geçici statüsünde çalışan kişiler, kadrolu bir tÜiK çalışanı-
nın elde ettiği ortalama ücretin yaklaşık yarı miktarını elde etmektedir. geçici personelin 
oranının toplam personelin yarısından biraz fazlasını oluşturması ve bu çalışanların gö-
rece düşük ücretler ile çalışması Çma sonuçlarının kurumsal aidiyet bölümünde yer alan 
sonuçları ciddi biçimde etkilemektedir. netice olarak, daha yüksek maaş beklentisi ve iş 
garantisinin olmaması gibi etmenler tÜiK genelinde ilk iki sırada çıkmaktadır (Detaylar 
için lütfen tablo1’e bakınız).

tablo 1. tüİk çalışanlarını işten ayrılama sevk eden hususlar

kurumdan Ayrılma nedenleri
2016 2015 2014 2013 2012

Yüzde Sıra Yüzde Sıra Yüzde Sıra Yüzde Sıra Yüzde Sıra

maaş
(Daha yüksek maaş imkanı) 20,6 1 20,9 1 20,5 1 18,4 2 16,8 1

iş garantisi olmaması 12,0 2 6,8 10,6 2 12,2 3 15,1 2

Çalışma ortamı zorlukları 
(örgütsel çatışma vs) 7,9 8,1 9,7 3 10,6 1 8,4

Daha iyi kariyer olanakları 8,7 3 10,1 3 8,7 7,0 7,8

Daha iyi bir iş-hayat dengesi 7,7 4,0 9,6 10,6 9,6 3

Bilgi birikimimi ve yetenekler-
imi daha çok kullanabilmek 7,9 6,8 6,2 6,8 7,8

Kurumdaki istikrarsızlık 5,0 4,9 7,6 7,1 5,8
mesleki ve uzmanlık alanıma 
yönelik çalışma alanının
olmaması

4,3 10,9 2 3,5 5,0 4,7

terfi 6,6 4,7 5,3 5,2 5,0

amirlerim insanları ve projeleri 
yönetemiyor 4,6 2,9 5,9 3,7 4,9

Daha iyi gelişme ve eğitim
olanakları 4,7 4,6 3,4 3,3 3,6

Daha ilgi çekici bir işte çalışmak 2,7 3,0 2,0 1,8 2,4

Diğer 7,3 12,3 7,0 8,3 8,1

toplam 100 100 100 100 100
kaynak: tüİk çalışan memnuniyet Araştırmaları 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
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Diğer yandan, tablo 2’de yer alan nitelikli bilişim işçilerini kurumdan ayrılmaya iten 
nedenler incelendiğinde, tablo 1’de yer alan tÜiK geneli Çma sonuçlarına nazaran önem-
li faklılıklar göze çarpmaktadır. tÜiK’te 2012-2016 yılları arasındaki beş yıl boyunca ni-
telikli bilişim işçilerini kurumdan ayrılmaya iten nedenlerin ilk sırasında iki kez daha iyi 
kariyer olanakları, iki kez bilgi birikim ve yeteneklerin daha çok kullanılabilmesi ve bir kez 
daha yüksek maaş imkanı yer almıştır. Burada en dikkat çekici hususların başında,  nitelikli 
bilişim personelinin 2015 yılı hariç hiçbir yıl “daha yüksek ücret” beklentisi ile işten ayrıl-
ma niyetine sahip olmamasıdır. Bunun yanı sıra sadece daha iyi kariyer olanakları faktörü 
beş yıl boyunca ilk üç sıraya girebilen tek ayrılma nedeni olarak ön plana çıkmıştır. ilgi-
li çalışanları işten ayrılmaya iten üçüncü neden ise yıllar itibarince farklılık göstermiştir. 
2013 yılında daha iyi bir iş-hayat dengesi, 2014 yılında çalışma ortamı zorlukları (örgütsel 
çatışma vs.), 2015 yılında bilgi birikim ve yeteneklerin daha çok kullanılabilmesi ve son ola-
rak 2016 yılında daha iyi kariyer olanakları nitelikli bilişim işçilerini işten ayrılmaya sevk 
eden hususlar arasında üçüncü sırada yer almıştır (Detaylar için lütfen tablo 2’ye bakınız).

tablo 2. nitelikli bilişim işçilerini tüİk’ten ayrılmaya sevk eden hususlar

kurumdan Ayrılma nedenleri
2016 2015 2014 2013 2012

Yüzde Sıra Yüzde Sıra Yüzde Sıra Yüzde Sıra Yüzde Sıra

Daha iyi kariyer olanakları 16.7 3 18.6 2 22.4 1 15.4 2 15.7 1

maaş
(Daha yüksek maaş imkanı) 20.0 2 25.6 1 20.0 2 15.4 3 10.8

Bilgi birikimimi ve yetenekleri-
mi daha çok kullanabilmek 23.3 1 11.6 3 10.4 16.3 1 15.7 2

Çalışma ortamı zorlukları 
(örgütsel çatışma vs) 10.0 9.3 13.6 3 6.7 5.9

Daha iyi bir iş-hayat dengesi 0.0 2.3 4.0 11.5 12.7 3

Daha iyi gelişme ve eğitim 
olanakları 10.0 14.0 6.4 11.5 7.8

Kurumdaki istikrarsızlık 3.3 4.7 11.2 3.8 8.8

Daha ilgi çekici bir işte
çalışmak 0.0 2.3 4.0 5.8 4.9

mesleki ve uzmanlık alanıma 
yönelik çalışma alanının
olmaması

10.0 7.0 0.8 2.9 4.9

Diğer 6.7 4.7 7.2 10.7 12.8

toplam 100 100 100 100 100

kaynak: tüİk çalışan memnuniyet Araştırmaları 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
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tArtIşmA Ve SOnuç
literatürde özellikle bilgi işçilerinin örgütler için artan önemine vurgu yapılmasına 

rağmen kamu örgütlerince yeni nesil (y kuşağı) nitelikli bilişim işçilerini diğer çalışan-
lardan ayıran kimi özellikler yeterince fark edilememiştir. Her şeyden evvel newell ve di-
ğerlerinin (2002) tanımladığı üzere nitelikli bilgi işçilerinin elit ve “altın yaka” çalışanlar 
olduklarının yönetimlerce fark edilmesi zaruridir. Diğer önemli bir husus ise, nitelikli bili-
şim çalışanlarının kişisel bilgi ve becerilerin yeterince kullanılabilmesi ve daha iyi kariyer 
olanakları gibi kendini gerçekleştirme gereksinimleri (detaylar için lütfen tablo 2. nite-
likli bilişim işçilerini tÜiK’ten ayrılmaya sevk eden hususlar’a bakınız), diğer çalışanlara 
nazaran (detaylar için lütfen tablo 1. tÜiK çalışanlarını işten ayrılama sevk eden husus-
lar’a bakınız) oldukça yüksektir. Ücret hususu ise kamu yöneticileri tarafından algılananın 
aksine nitelikli bilişim çalışanları için kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarından daha sonra 
gelmektedir.

Özellikle kamu sektöründe var olan hiyerarşik örgütlenme yapısı, nitelikli bilişim iş-
çilerinin çalışma özerkliği ve örgütsel kararlara katılım gibi temel ihtiyaçlarına cevap ve-
rememektedir. Diğer yandan yine kamu kurumlarının neredeyse tamamında esnek çalış-
ma uygulamaları bulunmamaktadır. ast üst ilişkisi içerisinde, sadece üstlerin belirlediği 
yöntemler ile çalışmak zorunda bırakılan ve bireysel fikirlerine yeterince başvurulmayan, 
mevcut yeteneklerini geliştirebilecekleri çalışma koşulları ve eğitim olanakları sunulama-
yan yeni nesil nitelikli bilişim işçileri, kısa sürede kurumlarından ayrılma eğilimi göster-
mektedir. 

Bunların yanı sıra bu çalışmanın ilk kısımlarında bahsedildiği üzere nitelikli bilişim 
işçileri kendi niteliklerinin çok altında nitelik gerektiren birçok iş ile uğraşmak zorunda 
kalmaktadır. Bu durum bir mimara çimento taşıtılması gibi ironik bir örnek ile tasvir edile-
bilir. Bu tür verimlilik düşürücü unsurların asgari düzeye çekilebilmesi için Kamu kurum-
larında Bit ön lisans mezunu kişilerin yeterli düzeyde istihdam edilmesi zaruridir. ilerle-
yen paragraflarda nitelikli bilişim işçilerinin çalışan devir hızının düşürmesi hususunda 
atılabilecek muhtemel bazı adımlara dikkat çekilmiştir.

kamu Bilişim uzmanlığı kadrosu ve Bilişim Bakanlığı
Kamu kurumları arasında yapılacak ortak proje çalışmaları için ihtiyaç duyulan geçici 

süreli kamu bilişim uzmanı ihtiyacı yeni kurulması gereken Bilişim Bakanlığı koordinas-
yonunda yürütülebilir. esasen bu kapsamda gerçekleştirilecek olan ortak çalışmalar sonu-
cunda oluşacak olan sinerji ve bu durumun bir çıktısı olarak oluşacak olan pozitif dışsallık, 
ancak ve ancak yasal olarak yetkili ve bilişim alanında yetkin, kamu ve özel sektör kurum ve 
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kuruluşları ile düzenli olarak istişare halinde ve devamlı bir suretle planlama, yönlendirme, 
koordinasyon ve izleme aşamalarının gerçekleştirileceği Bilişim Bakanlığı vesilesi ile elde 
edilebilir.

Kamu sektöründe özellikle kariyer uzmanı kadrolarında istihdam edilen nitelikli bi-
lişim işçileri benzer işleri yapmalarına rağmen ağırlıklı olarak hazine uzmanı, istatistik 
uzmanı, planlama uzmanı, çevre uzmanı, enerji uzmanı gibi farklı unvanlar altında ça-
lışmaktadır. yapılan işlerin benzerliğin yanı sıra esasen uzmanlık alanları genel itibari ile 
bilgisayar mühendisliği ile elektrik-elektronik mühendisliği olan nitelikli bilişim işçileri, 
kariyer uzmanı olabilmek için istihdam edildikleri kurumların planlama, hazine, istatis-
tik, çevre, turizm, enerji gibi asli faaliyetlerine yönelik yoğun uzmanlık eğitimlerden ve 
ciddi sınavlardan geçirilmektedir. uzmanlık sınavları akabinde ise nitelikli bilişim işçileri 
kurumların bahsi geçen asli işlerini değil, yine kendi alanları olan bilişim işlerinin yürü-
tülmesinde vazife almaktadır. tüm bu nedenlerden ötürü kamuda kariyer uzmanı olarak 
istihdam edilen tüm nitelikli bilişim işçilerinin Kamu Bilişim Uzmanı kadrosu altında bir-
leştirilmeleri gerekmektedir.

Bunların yanı sıra, bu araştırmada her ne kadar daha yüksek maaş beklentisi en ön sı-
rada çıkmasa dahi yine de nitelikli bilişim işçilerini işten ayrılmaya iten ilk üç neden arasın-
da çıkmıştır. Bu nedenle mevcut durumda sözleşmeli bilişim personelleri mühendislik brüt 
tavan ücretinin iki, üç, dört ve beş katına kadar ücret ile kamuda istihdam edilebilmektedir. 
Bu doğrultuda Kamu Bilişim uzmanı olarak asgari iki yıl çalışmış olan kişiler, Bilişim Ba-
kanlığı nezdinde belirlenecek objektif kriterleri sağlamaları durumunda sözleşmeli bilişim 
personelinde olduğu gibi yapılacak işin niteliğine göre mühendislik brüt tavan ücretinin 
asgari üç katı, azami olarak ise beş katı ücretle Kıdemli Kamu Bilişim Uzmanı kadrosuna 
sınavsız bir biçimde atanabilmelidir. Bu kriterlerden bazıları şu şekilde olabilir; uzmanlık 
alanı içerisinde uluslararası geçerliliği olan bilişim sertifikalarının alınması, doktora eğiti-
mi alınması, tOeFl veya ıelts gibi ingilizce yeterlilik sınavlarında belirli bir başarı puanı 
elde edilmesi gibi. Bu olanakların sunulması durumda kendini gerçekleştirme ihtiyacı üst 
düzeyde olan nitelikli bilişim işçilerinin iş tatminlerinin artacağı ve personel devir hızları-
nın düşeceği öngörülebilir.

Gelecek Araştırmalar ve kısıtlar
Kamu kurumlarında istihdam edilen nitelikli bilişim çalışanlarının personel devir 

hızlarının yüksek olması kamu bilişim sektöründe ciddi bir insan kaynakları yönetimi so-
runsalının varlığına işaret etmektedir. Bu sorunsalın açık bir biçimde anlaşılabilmesi için 
öncelikle türkiye’deki nitelikli bilişim işgücü piyasasının yapısı ile bu işgücü piyasasını 
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oluşturan nitelikli bilişim işçilerini bağlı bulundukları örgütlerden ayrılmaya sevk eden 
nedenlerin kapsamlı bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda pozitivist araştırma felsefesi yaklaşımı ile nitelikli bilişim personelinin 
yüksek oranda istihdam edildiği kamu kurumları içerisinden belirli örnekleme yöntemleri 
ile araştırmanın yapılacağı örgütler belirlenerek, istatistiksek nedensellik analizleri gerçek-
leştirilebilir. Diğer yandan nitel yöntemler kullanılarak bir kamu kurumunda işten ayrılma 
niyeti güden kişiler veya ilgili kurum(lar)dan daha önce ayrılmış nitelikli bilişim işçileri 
belirlenerek, bu kişiler ile gerçekleştirilecek mülakatlar ve/veya gözlemler neticesinde elde 
edilecek metinsel veriler yorumlanarak araştırmalar yürütülebilir. Bunların yanı sıra nite-
likli bilişim işçilerini örgütten ayrılmaya iten nedenler kamu yöneticilerinden elde edile-
cek veriler üzerinden de açıklanabilir. Kamu yöneticilerinin, nitelikli bilişim personelinin 
maddi olmayan ihtiyaçları konusunda daha gerçekçi bilgilere vakıf olabilmeleri akabinde, 
ilgili çalışanların yüksek personel devir hızı sorunsalının çözümlenmesi için önemli adım-
lar atılabilir.

Bu araştırma çerçevesi sadece tÜiK’de istihdam edilen nitelikli bilişim çalışanlarını 
kapsaması nedeni ile bulguların genelleştirilmesi hususunda kısıtlar içermektedir. ayrıca 
2012 ve 2016 yılları arasında Çma araştırmasına katılmayan nitelikli bilişim işçileri de he-
def kitle içerisinde temsil edilememiştir.
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kOnAklAmA İşletmelerİnde İşe
BAĞlAnmA Ve YAşAm tAtmİnİ İlİşkİSİnİn İnCelenmeSİ 

rabia çİZel*

medine Ateş**

ÖZet
işe bağlanma, bireyin işiyle tutkulu bir bağ kurması durumuna karşılık gelmektedir. işe bağlanma çalışma 

psikolojisinin son zamanlarda üzerinde önemle durduğu konuların başında gelmektedir. geleneksel psikoloji 
yaklaşımı, çalışma yaşamına ilişkin özellikle “tükenmişlik” konusu üzerinde odaklanırken, pozitif örgütsel dav-
ranış tükenmişliğin tam ters kutbunda yer alan “işe bağlanma” konusuna odaklanmaktadır (Keser vd., 2012). 
Pozitif psikoloji bireylerin zayıf yönlerini bulmaktan ve görmekten uzaklaşarak, bireylerin dayanıklılıklarını art-
tırmayı ve güçlendirmeyi, onların negatif davranışlara çabuk yenik düşmemelerini sağlamayı amaçlamaktadır 
(seligman ve csikszentmihalyi, 2000). işe bağlanma, sağlığın iyi olması ve pozitif iş duygulanımı anlamına gelir. 
işe bağlanma, örgüt üyelerinin kendilerini iş rollerine tamamen vermeleri şeklinde tanımlanabilmektedir (sc-
haufeli vd., 2002). yaşam tatmini, mutluluk ve öznel iyi oluşla ilgili bir kavramdır. Kişinin yaşamını bir bütün 
olarak değerlendirdiğinde elde ettiği pozitif değeri ifade eder. aslında kişinin mevcut yaşantısındaki değişkenleri 
ne kadar sevdiği ile ilgilidir. Bu çalışmada, iki ayrı ölçek kullanılmıştır ve sonuçlar sPss programı ile analiz edil-
miştir. Birincisi, türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması eryılmaz ve Doğan (2012) tarafından yapılan “utrecht 
işe Bağlanma” ölçeğidir. Bu ölçekte, işe bağlanma üç boyutla ölçülmektedir; işe istek duyma, işe adanma, işe 
yoğunlaşma. ikinci ölçek ise, Köker (1991) ve Dağlı ve Baysal (2016) tarafından türkçe’ ye uyarlaması yapılan 
“yaşam tatmini” ölçeğidir. araştırmada, antalya yöresinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde 
çalışanlara yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. araştırma sonuçlarına göre, işe bağlanma ile yaşam 
tatmini arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. sonuçlar kadın ve erkekler açısından ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

anahtar Kelimeler: işe Bağlanma, yaşam tatmini, turizm

InVeStIGAtIOn OF tHe relAtIOnSHIP BetWeen WOrk
enGAGement And lIFe SAtİSFACtIOn İn HOSPItAlItY InduStrY

ABStrACt
Job engagement means having a passionate bond with the individual’s job Job engagement is one of the 

top issues that work psychology has recently emphasized.While the traditional psychology approach focuses on 
the “burnout” aspect of the working life, positive organizational behavior focuses on the “job engagement” in 
the opposite polarity of exhaustion (Keser vd., 2012).Positive psychology aims to enhance and strengthen the 
endurance of individuals in order to prevent negative behaviors (seligman ve csikszentmihalyi, 2000).Job en-
gagement means good health and positive work affection. ıt can be defined as the organization members being 
able to put themselves fully into their job roles (schaufeli et al.,2002).life satisfaction is a concept related with 
happiness and subjective well-being. ıt refers to the positive value obtained when evaluating the life of the per-
son as a whole.ıt is actually about how much one likes the variables of his present life. ın this study, two separate 
scales were used and the results were analyzed by sPss package program. two measurement tools were used in 
the research.at this scale, job engagement is measured in three dimensions; enthusiasm for work, dedication to 

*) akdeniz Üniversitesi, iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri Bölümü,
        rabiacizel@akdeniz.edu.tr
**) Çalışma ve iş Kurumu antalya il müdürlüğü, medine.ates@iskur.gov.tr
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work, concentration on work. The second scale is the “life satisfaction” scale, adapted from turkish by Köker 
(1991) and Dağlı and Baysal (2016).ın the survey, face-to-face surveys were conducted on employees in 5-star 
accommodation companies operating in the antalya region.according to the results of the research, significant 
relationships were found between job attachment and life satisfaction. The results were evaluated separately for 
men and women.

Keywords: Work engagement, life satisfaction, tourism

Gİrİş
işe bağlanma ile yaşam tatmini birbiri ile yakın ilişkili olan kavramlardır. Bu iki kav-

ram arasında pozitif ilişkiler olduğunu ortaya koyan az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalış-
ma, konaklama sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalışan bireylerin işe bağlanma düzeyleri 
ile yaşam tatminleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı hedeflemektedir. turizm sektörü 
yoğun kişilerarası ilişkiler gerektiren ve tatil yapmak için gelen konuklara kendilerini iyi 
hissetmelerini sağlamalarına yardımcı olacak çalışana ihtiyaç duyan bir çalışma alanıdır. 
Bu, sektörde çalışanların bu gereklilikleri yerine getirebilmeleri işlerini severek yapmaları-
na ve genel olarak da mutlu olmalarına bağlıdır. 

insan davranışlarındaki patolojik zafiyetler ve işlevsel yanlışlıklar gibi olumsuz özel-
likler üzerine odaklanan geleneksel negatif psikoloji bakış açısı günümüzde yerini pozitif 
psikolojiye bırakmaktadır. Pozitif psikoloji insanın ölçülebilir, geliştirilebilir ve yönetile-
bilir güçlü yanları ile psikolojik kapasitesi üzerine odaklanmaktadır (schaufeli vd., 2006; 
seligman ve csikszentmihalyi, 2000). yaşamdaki kötü şeyleri onarmak kadar, psikolojinin 
odak noktasını olumlu özellikler oluşturmaya yoğunlaştırır. Bu nedenle, pozitif psikoloji-
nin sıfırdan inşa edilmesi gerekmediği, sadece yaşamdaki en kötü şeylerden en iyinin yara-
tılmasına doğru bir odak değişimi gerektirdiği belirtilmektedir (Keser vd., 2012). insanın 
güçlü yönlerini, optimal düzeyde çalışabilmesini ve genel olarak mutluluğunu temel ça-
lışma konusu olarak ele alan pozitif psikolojinin doğuşu, işe bağlanma kavramının ortaya 
çıkmasına zemin oluşturmaktadır (açıkgöz, 2009). işe bağlanma yönetim alanında incele-
nen en popüler konulardan biridir (saks ve gruman, 2014). Konu ile ilgili pek çok çalışma 
yapılmıştır, bununla birlikte konunun anlamı, ölçümü ve kuramı ile ilgili çalışmalar hala 
devam etmektedir.

Örgütsel araştırmalar, bireyin sadece iş hayatının değil, özel hayatının ve sosyal ya-
şantısının da örgütsel çıktılara önemli ölçüde etki ettiğini ortaya koymaktadır. Bireyin 
yaşamından duyduğu genel memnuniyet düzeyi olarak ifade edilebilecek olan yaşam tat-
mini, hem bireyin psikolojik ve fiziksel sağlığını etkilemekte, hem de örgütsel çıktılarına 
yansımaktadır. yapılan araştırmalar yaşam tatmini ve performans arasında pozitif yönlü 
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ilişkiler tespit etmiştir (Jones, 2006). Bu nedenle hem araştırmacılar, hem de yöneticiler 
çalışanların iş tatminleri kadar yaşam tatminlerini de artırmayı amaçlamaktadırlar (Keser 
ve Polatcı, 2017).

Pozitif psikoloji yazınında genellikle öznel iyi olma (subjective well-being) kavramı, 
mutluluk olarak ifade edilmektedir (Diener, 2000). Öznel iyi oluş; olumlu duygular, olum-
suz duygular ve yaşam doyumu olmak üzere üç ayrı bileşenden oluşmaktadır. Olumlu ve 
olumsuz duygular, öznel iyi oluşun duyuşsal/duygusal boyutunu oluşturmaktadır. yaşam 
doyumu ise, öznel iyi oluş yapısının bilişsel/yargısal boyutunu oluşturmaktadır (Diener, 
vd., 1985: 71; Dağlı ve Baysal, 2016).

yaşam doyumu, türkiye gibi ortaklaşa kültürel özellikleri ağır basan toplumlarda, 
aile üyeleri ile, arkadaşları ile, komşular ile ve iş arkadaşları ile ilişkilerle yakından ilgilidir. 
Dolayısıyla iş hayatında yaşadığı olumlu deneyimler bireyin yaşamından duyduğu tatmini 
de arttıracaktır. tersi bir durumda yani işinde mutlu olmayan bireylerin genel olarak yaşam 
memnuniyetleri de yüksek olmayacaktır. Çünkü bireyler yaşamlarının önemli bir zamanını 
yaptıkları işte ve iş arkadaşlarıyla geçirmektedirler. Dolayısıyla genel yaşamlarına ilişkin 
gerçekleştirmeye çalıştıkları amaçlarına ulaşmada iş ve iş yaşamı önemli bir aracılık rolü 
üstlenmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, işe bağlanma ve yaşam tatmini arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
Bununla birlikte, işe bağlanmanın alt boyutları ile yaşam tatmini arasındaki ilişki ortaya 
konmaya çalışılmıştır. son olarak da, hem işe bağlanma hem de yaşam tatmini cinsiyet de-
ğişkenine göre ayrı ayrı incelenmiştir. 

Yazın taraması
işe bağlılık, çalışanların işlerini yaparken aldıkları zevk ve işlerini yapmaya devam 

etme isteği olarak tanımlanmaktadır. Başka faaliyetlerden çok kendi işiyle ilgilenen bireyler 
işine bağlı çalışanlardır. işe bağlanma başlı başına olumlu bir deneyimi ifade eder ve çalışa-
nın iyilik hali ve çalışma davranışıyla ilgilidir (Keser vd., 2012). işe bağlanma aynı zamanda 
sağlığın iyi olması ve pozitif iş duygulanımını ifade etmektedir. işe bağlanan bireyler stresli 
iş ortamlarından kurtulmada daha başarılıdırlar. Örgütsel bağlılık ile işe bağlanma arasın-
da da pozitif bir ilişki vardır. 

işe bağlanma ile en yakın kavramlardan biri tükenmişlik kavramıdır. tükenmişlik, bi-
reyin yaptığı işten zevk almadığı, kendini bunalmış ve yorgun hissettiği ve başkalarına karşı 
da duyarsızlaştığı bir durumu ifade eder. Çalışan bireyin olumsuz psikolojik duygulanım 
içinde olduğuna işaret etmektedir. işe bağlanma ise, tükenmişliğin tam ters kutbunda yer 
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alan bireylerin işine istekle ve tutkuyla yaklaştığı ve işine yoğunlaşarak katkı vermeye çalış-
tığı bir süreci anlatmaktadır. schaufeli vd., (2002) işe bağlanmayı, işle ilgili olumlu zihinsel 
bir durum olarak tanımlamakta üç boyutla ölçülebileceğini ifade etmektedir. Bunlar: dinç-
lik, adanmışlık ve bütün dikkatin işe verilmesi. Dinçlik, işi için yüksek enerji harcamaya 
istekli olmayı ve zor zamanlarda sebat edip zorluklar karşısında ısrarcı olmayı ifade etmek-
tedir. adanmışlık boyutu, işine yüksek düzeyde bağlılığı ve kişinin işiyle gurur duymasını, 
işine özel anlam yüklemesini, ve tatlı bir meydan okumayı içermektedir. Bütün dikkatin işe 
verilmesi boyutu ise, kişinin işine yoğun konsantre olmasını ve işini bırakmak istememe-
sini, işini yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamamasını ifade etmektedir (Hakanen vd., 
2005; gonzalez-roma vd., 2006; schaufeli vd., 2006; Bakker vd., 2012). 

işe bağlılığı yüksek olan bireyler, işlerini özenle yapacaklar ve yaptıkları işin kali-
tesini arttıracaklardır, yaratıcılıklarını da işlerine en üst seviyede yansıtacaklardır (may, 
2004). işe bağlanma ile ilgili çeşitli çalışmalar incelendiğinde, performans, müşteri mem-
nuniyeti,  sadakat ve karlılık gibi değişkenlerin ele alındığı görülmektedir (crawford vd., 
2010; Harter vd., 2002). işe bağlanmanın bu bahsedilen değişkenlerle pozitif ilişkili olduğu 
ortaya çıkmaktadır. işe bağlanan bireylerin, daha yüksek pozitif duygular hissettiği ve iyi 
bir ruh haline sahip olduğu, daha az psikolojik şikayetlerde bulunduğu söylenebilmektedir 
(schaufeli vd., 2002). işe bağlanma, örgütsel kimlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı ile de 
pozitif ilişkilidir (zhang vd., 2017). gupta ve arkadaşlarının (2017) Hindistan’da bir ar-
ge firmasında çalışanlar üzerinde yaptığı araştırma sonuçları işe bağlanmanın, yenilikçi 
performansla olduğu kadar yenilikçi iş davranışları ile de pozitif ilişkili olduğunu ortaya 
koymaktadır. Halbesleben (2010), işe bağlanma ile ilgili yaptığı meta analitik çalışmasında, 
işe bağlanmanın daha yüksek örgütsel bağlılık, daha iyi bir sağlık, daha yüksek bir perfor-
mans ve daha düşük bir işten ayrılma niyeti ile ilişkili olduğunu bulmuştur. işe bağlılık ile 
sağlık ve öznel iyi oluşun göstergeleri olarak daha düşük kaygı, depresyon ve stres arasında 
pozitif ilişki vardır (Bakker vd., 2011).

yaşam tatmini, bir bireyin yaşamının bir bölümden değil bir bütün olarak yaşamın-
dan duyduğu memnuniyeti, kendi yaşamını değerlendirmesini ifade etmektedir (saldamlı, 
2008). insanların yaşamlarından ne derece memnun oldukları sorusu, pozitif psikolojinin 
bir parçası olarak pek çok filozof, akademisyen, yazar ve ekonomistin ilgisini çekmiştir 
(ryan ve Deci, 2001; seligman ve csikszentmihalyi, 2000). genel olarak değerlendirildi-
ğinde yaşam tatmini, insanların kendi yaşamlarına ilişkin sevdikleri ve sevmedikleri şeyleri 
ortaya koymalarıdır. yaşam tatmini aynı zamanda öznel iyi olmanın önemli bir değişkeni-
dir (Keser ve Polatcı, 2017). ayrıca, bireyin iş ve iş dışı zamanlarda yaşama karşı gösterdiği 
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duygusal tutumudur  (Dikmen, 1995: 117). 
Bireyin yaşama dair beklentileri ve bu beklentilerin karşılanıp karşılanmaması yaşam 

doyumunu ya da yaşam doyumsuzluğunu ifade eder. Birey kendi içsel standartları ile ona 
dayatılan standartları karşılaştırdığında bu standartların eşleşme düzeyi yüksek ise yaşam 
doyumu da yüksek olur (Pavot ve Diener, 1993: 164). zeka ile yaşam doyumu arasındaki 
ilişki incelendiğinde bazen pozitif bazen de negatif düzeyde ilişkiler ortaya çıktığı bulun-
muştur. akıllı insanlarda mutluluğun nadiren bulunduğu cahil insanlarda ise daha sık rast-
landığı ifade edilmektedir (gonzalez-mule vd., 2017).

toplumlarda, işin çeşitli özellikleri hakkında öznel duygular ve tutumları ifade eden 
yaşam kalitesi, iş doyumu ile yakından ilişkilidir (spector, 1997). Bu yakın ilişki, iş ve diğer 
yaşam alanları arasındaki sıkı kaynaşmadan doğmaktadır (lent ve Brown, 2006; spector, 
1997). iş için gerekli olan psikolojik ihtiyaçların ne olduğunu anlamak ve iş ve genel yaşam-
dan daha fazla memnuniyet duymak için ne gerektiğini anlamaya yönelik çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır (lee ve shin, 2017). yaşam tatmini, kişilerarası çeşitli ilişkilerle tamamlanan 
bir süreçtir. Özellikle de türkiye gibi kolektivist özellikleri ağır basan toplumlarda; aile ile, 
komşularla, arkadaşlarla ve iş arkadaşları ile olan ilişkiler yaşam tatmini üzerinde önemli 
etkilere sahiptir. 

Demirel (2014), öğretmenler üzerinde yaptığı çalışması ile iş tatmini ile yaşam tat-
mini arasında anlamlı pozitif korelasyon ortaya koymaktadır. iş tatmini ile yaşam tatmini 
arasında pozitif ilişkiler olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur (upadyaya vd., 2016; 
Hakanen ve schaufeli, 2012; mache vd., 2014). işe bağlanma, tükenmişlik, yaşam tatmini 
ve depresif semptomlar arasındaki karşılıklı ilişkiler incelenmiştir (upadyaya vd., 2016). 
yüksek işe bağlanma tükenmişlik ve depresyon semptomları ile negatif ilişkili, yaşam tat-
mini ile pozitif ilişkili bulunmuştur. yüksek yaşam tatmininin ise, depresyon semptomları 
ile negatif ilişkili olduğu ortaya konmuştur (Hakanen ve schaufeli, 2012). 

Yöntem
Bu çalışmanın amacı, çalışanların işe bağlanmaları ile yaşam tatminleri arasındaki 

ilişkinin incelenmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için işe bağlanma boyutları ile yaşam 
tatmini arasında korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışanların işe bağlanma düzeylerini be-
lirlemek için utrecht işe Bağlanma ölçeği kullanılmıştır. schaufeli ve arkadaşları (2002) 
tarafından geliştirilen ve türkçeye uyarlaması eryılmaz ve Doğan (2012) tarafından ya-
pılan ölçekteki maddeler; işe istek duyma, işe adanma ve işe yoğunlaşma olmak üzere 3 
alt boyutta toplanmaktadır. Çalışanların yaşam tatminleri için ise tek boyutta toplanan 5 
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ifadeden oluşan Diener ve arkadaşlarının (1985) geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeğin 

de türkçeye uyarlaması, Köker (1991) ve Dağlı ve Baysal (2016) tarafından yapılmıştır. Her 

iki ölçekteki maddeler 5’li likert (1- Kesinlikle katılmıyorum ve 5- Kesinlikle katılıyorum) 

ile ölçülmüştür. işe bağlanma ile yaşam tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere Pearson 

korelasyon analizi kullanılmıştır.

tablo 1. demografik değişkenlere ilişkin bulgular 

Frekans Yüzde (%)

Cinsiyet
kadın 43 43
erkek 57 57

yaş

18-24 29 29
25-31 30 30
32-38 17 17
39-45 16 16

46 ve üzeri 8 8

medeni Durum
evli 52 52

Bekar 48 48

eğitim Durumu

ilk/Ortaokul 14 14
lise 55 55

Ön lisans 12 12
lisans 18 18

lisansüstü 1 1

Çalıştığı Pozisyon
alt kademe 68 68

Orta kademe 23 23
Üst kademe 9 9

Otelde Çalışma süresi
sezonluk 44 44
yıl boyu 53 53
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turizm sektöründe Çalışma süresi

1-5 yıl 31 31,3
6-10 yıl 35 35,4

11-15 yıl 18 18,2
16 yıl ve üzeri 15 15,2

turizm ile ilgili bir okuldan
mezun olma durumu

evet 27 27
Hayır 73 73

aylık net geliri

1499 tl ye kadar 34 34,3
1500-1999 tl 46 46,5
2000-2999 tl 7 7

3000 ve üzeri tl 12 12,1

tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların % 43’ünün kadın, % 57’sinin erkek olduğu, 
önemli bir kısmının 18-31 yaş aralığında olduğu, yarıdan fazlasının evli olduğu görülmek-
tedir. Katılımcıların % 55’i lise mezunu olup alt kademede çalışanların oranı % 68’dir. araş-
tırmadaki yanıtlayıcıların önemli bir kısmı otelde yıl boyu çalışmakta ve 10 yıla yakın tu-
rizm sektörü deneyimine sahiptirler. % 73 gibi önemli bir kısmı turizm ile ilgili bir okuldan 
mezun olmadıklarını ifade etmişlerdir. aylık net gelirlerinin ise çoğunlukla 1500 ile 1999 
arasında değiştiği görülmektedir. 

Ölçüm araçlarının güvenilirliği
utrecht işe bağlanma ölçeği ve yaşam tatmini ölçeği için güvenilirlik analizleri yapıl-

mıştır. güvenilirlik için iç tutarlılığın göstergesi olan cronbach alpha değerleri hesaplan-
mıştır. işe bağlanmanın her bir boyut için ve ölçeklerin bütünü için hesaplanan değerler 
tablo 2’de verilmiştir. Hesaplanan değerlerin hepsi kabul edilebilir sınır olan 0,70’in üze-
rindedir (nunnally, 1978).

tablo 2. utrecht İşe Bağlanma Ölçeğine Ait Güvenirlik test Sonuçları

Faktörler Cronbach’s Alpha
işe istek Duyma 0,873
işe adanma 0,945
işe yoğunlaşma 0,878
işe Bağlanma Ölçeği 0,949
yaşam tatmini Ölçeği 0,917
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Analiz Sonuçları
araştırmaya katılan çalışanların cinsiyet değişkenine göre ve genel olarak işe bağlan-

ma düzeyleri ortalamaları ve standart sapma değerleri tablo 3’de verilmiştir. araştırmaya 
katılan çalışanların yaşamdan duydukları tatminin ortalaması 3,50 olarak hesaplanmıştır. 
cinsiyet grubuna bakıldığında ise çok büyük fark olmamakla birlikte erkeklerin kadınlara 
oranla daha yüksek bir yaşam tatminine sahip oldukları söylenebilir. işe bağlanma ortala-
malarına baktığımızda ise tersi bir durum göze çarpmaktadır. Kadınların erkeklere oranla 
işlerine daha yüksek oranda bağlı oldukları ortaya çıkmaktadır. 

işe bağlanma düzeylerine ait ortalamalar incelendiğinde, genel olarak çalışanların işe 
adanma boyutundaki ortalamaların yüksek olduğu, işe istek duyma ve işe yoğunlaşma bo-
yutlarının ortalamalarının ise birbirine eşit olduğu görülmektedir. Kadınların ve erkeklerin 
işe bağlanma ölçeğinde en yüksek ortalamaya sahip oldukları boyutun işe adanma boyutu 
olduğu ortaya çıkmıştır. 

tablo 3. Genel ve Cinsiyet değişkenine Göre İşe Bağlanma ve Yaşam tatmini Ortalamaları

Cinsiyet İşe İstek
duyma

İşe
Adanma

İşe
Yoğunlaşma

İşe
Bağlanma

Yaşam
tatmini

Ortalama 3,94 4,11 3,85 3,95 3,52

erkek n 57 57 57 57 57

standart sapma 0,80 0,94 0,88 0,80 1,06

kadın Ortalama 3,96 4,15 4,08 4,05 3,47

n 43 43 43 43 43

standart sapma 0,67 0,73 0,65 0,63 1,05

toplam Ortalama 3,95 4,13 3,95 3,99 3,50

n 100 100 100 100 100

standart sapma 0,75 0,86 0,80 0,73 1,05

tablo 4’de genel olarak ve cinsiyet değişkenine göre çalışanların işe bağlanma düzey-
leri ile yaşam tatminleri arasındaki ilişkiler görülmektedir. analiz sonuçları, genel olarak 
işe bağlanma ile yaşam tatmini arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir 
(0,597; p < 0.01).  cinsiyet değişkenine göre incelediğimizde ise, erkeklerin korelasyon kat-
sayısının kadınlarınkinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 
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tablo 4. Cinsiyete Göre İşe Bağlanma ile Yaşam tatmini
Arasındaki korelasyon değerleri

işe Bağlanma Yaşam tatmini

korelasyon katsayısı

Kadın 0,47**

erkek 0,68**

genel Ortalama 0,60**
** korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.

n= 100

tablo 5’de çalışanların işe bağlanmanın alt boyutları ile yaşam tatminleri arasındaki 
ilişkiler görülmektedir. işe bağlanmanın alt boyutları ile yaşam tatmini arasındaki ilişkiye 
baktığımızda ise, yaşam tatmini ile ilişki düzeyi en yüksek işe bağlanma alt boyutunun işe 
yoğunlaşma olduğu göze çarpmaktadır. Diğer alt boyutlarla da anlamlı ilişkiler saptanmak-
la birlikte göreceli olarak daha düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. 

tablo 5. İşe Bağlanma Alt Boyutları ile Yaşam tatmini
Arasındaki korelasyon değerleri

İşe Bağlanma Yaşam tatmini

korelasyon katsayısı

işe istek duyma 0,53**

işe adanma 0,49**

işe yoğunlaşma 0,61**

** korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.

n= 100

tablo 6’da işe bağlanma ile yaşam tatmini arasındaki korelasyon katsayıları cinsiyet 
değişkenine göre ayrı ayrı gösterilmiştir. sonuçlar değerlendirildiğinde, işe bağlanmanın 
tüm alt boyutları için erkeklerin korelasyon katsayılarının kadınların katsayılarından yük-
sek olduğu görülmektedir. Özellikle işe yoğunlaşma alt boyutunda önemli bir fark göze 
çarpmaktadır. 
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tablo 6. Cinsiyet değişkenine Göre İşe Bağlanma ile Yaşam tatmini
Arasındaki korelasyon değerleri 

işe Bağlanma 

Yaşam tatmini

korelasyon katsayısı

kadın erkek

işe istek duyma 0,47** 0,56**

işe adanma 0,46** 0,52**

işe yoğunlaşma 0,38* 0,76**
*korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

** korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.

n= 100

SOnuç Ve tArtIşmA
işe bağlanma ve yaşam tatminine ilişkin pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar, 

örgütsel bağlılık, performans, karlılık, iş gören devir hızı gibi örgütsel konular ya da tü-
kenmişlik, depresyon, kaygı ve stres gibi psikolojik konularda yoğunlaşmıştır. işe bağlan-
ma ile yaşam tatmini arasındaki ilişkiye bakan sınırlı sayıda çalışmada konaklama sektörü 
açısından değerlendirmeye pek rastlanamamıştır. Bu çalışma konaklama sektörü açısından 
bu eksiği tamamlayarak katkı sunmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada antalya ilinde faaliyet 
gösteren beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarının işe bağlanma düzeyleri ile yaşam tatmin-
leri ilişkisi incelenmiştir. 

araştırmada yüz yüze görüşme yöntemi ile antalya merkez, Kemer ve Belek Bölge-
sinde faaliyet gösteren otel işletmesi çalışanlarına ulaşılmış ve bunların 100 tanesinden veri 
toplanmıştır. toplanan veriler üzerinden yapılan analizler sonucunda işe bağlanma ve alt 
boyutları ile yaşam tatmini arasında ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. 

araştırma bulgularına göre; araştırmaya katılan çalışanların yaşamdan duydukları 
tatminin ortalaması 3,50 olarak hesaplanmıştır. cinsiyet grubuna bakıldığında ise çok bü-
yük fark olmamakla birlikte erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek bir yaşam tatminine 
sahip oldukları söylenebilir. Demirel (2014) yaptığı çalışmasında kadın öğretmenlerin ya-
şam tatminlerinin erkek öğretmenlerden daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 

işe bağlanma ortalamalarına baktığımızda ise tersi bir durum göze çarpmaktadır. Ka-
dınların erkeklere oranla işlerine daha yüksek oranda bağlı oldukları ortaya çıkmaktadır. 

işe bağlanma düzeylerine ait ortalamalar incelendiğinde, genel olarak çalışanların işe 
adanma boyutundaki ortalamaların yüksek olduğu, işe istek duyma ve işe yoğunlaşma bo-
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yutlarının ortalamalarının ise birbirine eşit olduğu görülmektedir. Kadınların ve erkeklerin 
işe bağlanma ölçeğinde en yüksek ortalamaya sahip oldukları boyutun işe adanma boyutu 
olduğu ortaya çıkmıştır. 

analiz sonuçları, genel olarak işe bağlanma ile yaşam tatmini arasında pozitif an-
lamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. cinsiyet değişkenine göre incelediğimizde ise, 
erkeklerin korelasyon katsayısının kadınlarınkinden daha yüksek olduğu görülmektedir. 
işe bağlanmanın alt boyutları ile yaşam tatmini arasındaki ilişkiye baktığımızda, yaşam 
tatmini ile ilişki düzeyi en yüksek işe bağlanma alt boyutunun işe yoğunlaşma olduğu göze 
çarpmaktadır. Diğer alt boyutlarla da anlamlı ilişkiler saptanmakla birlikte göreceli olarak 
daha düşük seviyelerde kaldığı görülmektedir. sonuçlar değerlendirildiğinde, işe bağlan-
manın tüm alt boyutları için erkeklerin korelasyon katsayılarının kadınların katsayıların-
dan yüksek olduğu görülmektedir. Özellikle işe yoğunlaşma alt boyutunda önemli bir fark 
göze çarpmaktadır. 

araştırma sonuçları, araştırmanın örneklemi ile birlikte değerlendirildiğinde elde 
edilen bilgilerin daha büyük önem taşıdığı düşünülmektedir. Çalıştığı kademe her ne olursa 
olsun, bireylerin örgüt içinde işlerine gösterdikleri bağlılık ve iş dışında hayatın genelinden 
duydukları memnuniyet, hem işletmenin performansı ve sürekliliği için hem de bireyin 
öznel iyi oluşu için kritik bir rol oynayabilir. Bu nedenle çalışanların işlerine bağlılıkları ve 
yaşamlarından memnuniyet duymaları arasında pozitif ilişki olması son derece önemlidir.

Çalışmada farklı örgütlerde görev yapan turizm çalışanlarının, anket doldurmaları 
istenerek veriler toplanmıştır. Dolayısıyla çalışmanın temsil yeteneği örneklemi oluşturan 
grubun özellikleriyle sınırlıdır. ayrıca cinsiyet temelindeki farklılıkların nedenlerini bul-
maya ilişkin çeşitli modeller gelecek çalışmalarda test edilebilir. Bundan sonra yapılacak 
çalışmalarda farklı değişkenlerin de modele dahil edilmesi ve örneklemin genişletilmesi ile 
daha genellenebilir sonuçlara ulaşılması mümkün olabilecektir.
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ne İStİHdAmdA ne eĞİtİmde Yer AlAn Gençler (neet)’İn
BurSA’dAkİ PrOFİllerİ

Berna tütünCü*

Hacer YASSIÖren**

ÖZet
genç nüfusta işsizlik, erken okul bırakma, herhangi bir eğitimin için de yer almamak ve işgücü piyasa-

sında çeşitli tereddütler içinde olma pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir sorun haline gelmiştir. 
ne istihdamda ne eğitimde yer alan gençler  (neet) ‘in bu ortak sorunun temeline bakıldığında birçok ülke 
ve bölgede, ekonomik statü, kültürel farklılıklar ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinden kaynaklı farklılar görülmek-
tedir.

araştırmanın amacı: Çalışmanın amacı türkiye’nin 4. Büyükşehir’i olan Bursa’da işKur’a kayıtlı 16-29 
yaş aralığında bulunan gençlerin işe ve ya okula devam etmeme ve danışmanı tarafından yönlendirildikleri işle-
re gitmeme nedenlerini araştırmaktır.

yöntem: Bursa Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğüne kayıtlı 16-29 yaş aralığında en az bir kez aktif 
olarak iş hayatına katılmış en fazla lise mezunu daha önce bir işe danışmanı tarafından yönlendirilmiş fakat 
görüşmeye gitmemiş gönüllü danışanlarla yüz yüze görüşülerek anket çalışması uygulandı. anket çalışmasında 
çoktan seçmeli cevap seçenekli soru metodu uygulandı. anket sırasında danışanların görüşleri de kayda alındı. 
araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan bir görüşme formu yardımıyla toplandı. Bu formda 
danışanların sosyo demografik özelliklerini, daha önce hangi sektörde çalıştıklarını, okulu ve ya işlerini bırak-
ma, yönlendirildikleri işlere gitmeme sebeplerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. elde edilen veri-
ler bilgisayar ortamına aktarılarak, sPss 13.0 istatistik programı yardımıyla alan puanları hesaplanarak analiz 
edilmiştir.

sonuç: neet grubun da olan danışanlar çeşitli sebeplerle okul eğitimine açık öğretim de devam etmek 
durumunda kalıyorlar. Buna bağlı olarak da eğitimden uzaklaşırlarken iş hayatına girmekte tereddütte kalıyor-
lar. Danışanların yarısına yakını iş görüşmesine gitmeme sebebi olarak, yönlendirildikleri işte çalışmaktan vaz-
geçme sebebini gösteriyor. iş hayatında devamlılık gösterememe sebebi olarak da daha iyi iş bulmak amacıyla 
bıraktıklarını ifade etmekteler.

anahtar Kelimeler: neet, iş görüşmesi, işKur

*)    Bursa Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü, iş ve meslek Danışmanı
**)   Bursa Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü, iş ve meslek Danışmanı,
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ne İStİHdAmdA ne eĞİtİmde Yer AlAn Gençler (neet)

emine demİrel*

mutlu demİrel**

ÖZet
Her yaş grubundan insan işsizlikten olumsuz etkilenirken bunun yanı sıra gençler eğitimden istihdama 

geçerken kültürel, ekonomik ve psikolojik zorluklarla karşılaşmaktadırlar. 
yaptığımız bu çalışmada ne istihdamda ne eğitimde yer alan gençleri tanımlarken, kişilerin eğitimlerini 

tamamlayıp işe giriş süreleri düşünülerek neet (not in education, employment and training) oranı yaş aralığı 
15-29 olarak belirlenmiştir.  issizler (aktif iş arayanlar), ailesine bakanlar, hastalar, sanatsal faaliyetlerle ilgile-
nenler, ümitsiz olanlar, mülteciler, seyahat edenler ve engelliler neet oranını oluşturmaktadır. neet oranına 
cinsiyet bazlı baktığımızda kadın ve erkeklerde farklılık olduğu görülmüş risk nedenleriyle ilgili tespitler ya-
pılmıştır. Düzenlenecek istihdam politikaları ile kadınların iş gücü piyasasına katılımının önündeki engellerin 
kaldırılması, ülkemizdeki neet oranını değiştirebilecek etkenler ve neet oranının azalması için gerekli ola-
bilecek çözüm önerilerine yer verilmiştir. Ülkemizde gençlerimizin iş arayışlarında karşılaştığı sorunlar ve yeni 
mezun olacak kişilerin tecrübe kazanmasını sağlayacak programlarla ilgili görüş ve öneriler bulunmaktadır. 
istihdamla ilişkili kamu kurumları, özel istihdam kuruluşları ve işyerlerinin neet oranının düşmesi ile ilgili 
yaptıkları çalışmalar ve düzenlenecek teşvik programları gözden geçirilmiştir. neet oranı ülkemizde olduğu 
gibi dünyada da üzerinde durulan bir değer olarak yer edinmiştir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, göç alma du-
rumları, ekonomik yapıları vb. etkili olmaktadır ve bu durum neet oranlarında istatiksel olarak değişikliklere 
neden olabilmektedir. 

Poster sunumumuzda eurOstat verilerine göre izlanda, yunanistan, italya, türkiye, makedonya ve 
aB ülkelerinin karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Ülkemizin son yıllarda neet oranında gözle görülür istikrarlı 
bir düşüş yaşandığı görülmüş ve devamının sağlanması için önerilerde bulunulmuştur.

anahtar Kelimeler: gençler, istihdam, neet, işgücü piyasası

*)   iş ve meslek Danışmanı, Çalışma ve iş Kurumu rize il müdürlüğü
**)  iş ve meslek Danışmanı, Çalışma ve iş Kurumu rize il müdürlüğü



469

BİLDİRİ KİTABI

enGellİ İStİHdAmIndA kOrumAlI İşYerİnİn Önemİ

erhan AkAlIn*

ÖZet
Birleşmiş milletler Kalkınma Programı (unDP) verilerine göre dünya çapında 650 milyon engelli bulun-

makta, bu rakamın 500 milyonu gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Dahası, dünyanın en yoksul kesiminin 
%20’sinin engelli olduğu ileri sürülmektedir. engelliler sayısal olarak azımsanmayacak büyüklükte bir nüfusu 
temsil etmekle birlikte, haklarını kullanma ve arama bakımından oldukça zayıf bir gruptur. uluslararası Çalış-
ma Örgütü (ılO)’nün hesaplamalarına göre, bazı ülkelerde engellilerin %80’i işsizdir. türkiye’deki engellilere 
yönelik sayısal verilere bakıldığında tablonun değişmediği görülmektedir. 2002 yılında yaptırılan “türkiye en-
gelliler araştırması’nda engelli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12,2 olarak ifade edilmektedir. Çalışma 
hayatına dâhil olmayan engelli nüfus oranı ise %78,2’dir (Çağlar, 2011: 150).engellilerin çalışma yaşamına dahil 
edilmesi onların engelli olmayan diğer insanlarla eşit olanaklara sahip olabilmesinde atılacak en büyük adım-
dır. engellilerin çalışma yaşamına dahil edilmesi onlar için bir gelir sağlanmasının yanında kimseye muhtaç 
olmadan yaşama fırsatı sunacağı için onurlu bir yaşamı da beraberinde getirecektir. engelli bireylerin, engelli 
olmayan bireylere nazaran gelir elde etmeye daha çok ihtiyacı olduğu için çalışma yaşamına katılmaları oldukça 
önemlidir. engelli birey elde ettiği gelirle, ihtiyacı olan tedavi giderlerini karşılarken bu süreçte kimseye muhtaç 
olmayacak, bu durum da hem engellinin kendisine olan saygısını arttıracak, hem de toplumun kendisine karşı 
olan önyargısının azalmasını sağlayacaktır (alkan, 2004: 176-177).engelli hakları ile ilgili olarak iç hukukumuz-
da 2005 yılına kadar dağınık olarak bulunan mevzuat, kısaca engelliler yasası olarak bilinen 1.7.2005 tarihinde 
yürürlüğe giren 5378 sayılı “engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapıl-
ması Hakkında Kanun” ile bir bütünlük kazanmıştır. Bugün başta anayasamız olmak üzere elliyi aşkın yasada 
engelli haklarıyla ilgili düzenleme mevcuttur. altmışa yakın yönetmelik, çok sayıda genelge ve tebliği de saymak 
gerekir (mebk12.meb.gov.tr, erişim: 06.12.2016). Ülkemizde engelli istihdamına yönelik düzenlemelerden biri 
de 4857 sayılı iş Kanunudur. iş Kanununun 30’uncu maddesine göre; işverenler, elli veya daha fazla işçi çalış-
tırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski 
hükümlü işçi çalıştırmak zorundadır. Buna göre engellinin istihdam edildiği işler, beden ve ruhi durumlarına 
uygun olmak zorundadır. aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenler için engelli istihdam yü-
kümlülüğü; çalıştırmakta olduğu toplam işçi sayısı temel alınarak hesaplanmaktadır (iş Kanunu, 2003: madde 
30).Kota  sisteminin  yanında  korumalı  işyeri  statüsünün  mevzuatımıza girmesi  yeni  bir  engelli  istihdam  
yöntemi  olarak  karşımıza  çıkmıştır.  Dünyada korumalı  işyerlerini  engelli  bireylerin  istihdamında  bir  araç 
olarak  kullanan  pek çok  ülke  bulunmaktadır  (viser,  1998;  greve,  2009).Korumalı  işyerlerinin  en  önemli  
ve  kritik  bileşeni  olan  “korumalı”  kavramı, engelli  bireylere,  rekabet  faktörü  olmaksızın,  korunaklı  bir  
ortamda  çalışma,  işi öğrenme  olanağı  tanımakta  ve  aynı  zamanda  rehabilitasyon  ve  sosyal  entegrasyon 
amacı taşımaktadır (asPB, 2004).  engelli   istihdam   yöntemlerinin   tek   başlarına   uygulandıklarında   yeterli   
ve başarılı  olamayacakları  açıktır.  ayrıca işKur’a  kayıtlı  engellilerin  önemli  bir kısmının  zihinsel  engelli  
bireylerden  oluştuğu  göz  önüne  alındığında  korumalı işyeri  sistemi  ile  kota sisteminin işKur  tarafından  
birada  uygulanması  engelli istihdamının artmasını sağlayacaktır (Öz ve Orhan, 2012).   2014  yılında  yapılan  
Korumalı işyerleri  Hakkında  yönetmelik  değişikliği  ile birlikte  daha  önce  tüm  engelli  bireylerin  çalışabile-
ceği  korumalı  işyerlerinde  artık sadece  zihinsel  engelli  bireyler  çalışabilecektir.  2014  yılından  önce  gerekli  
teşvik mekanizmaları uygulamaya geçirilmediğinden korumalı işyerleri yaygınlaşamamıştır.   2014   yılında ya-

*)   türkiye iş Kurumu, iş ve meslek Danışmanı 
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pılan   değişikliklerin   yanı   sıra   özellikle işKur’un  proje  çağrısı  ile  korumalı  işyerleri  işverenler  açısından  
cazip  hale getirilmeye  çalışılmıştır.  yukarıda  açıkladığımız nedenlerden  dolayı  kanaatimizce proje  çağrısına  
çok  az  talep  olacaktır.  Diğer  yandan  korumalı  işyerlerinde  işe alıştırılacak   veya   rehabilite   edilecek   birey-
lerin   işe   başlarken   ve   ayrıca   akıl sağlıklarının  yerinde  olmadığından  ciddi şüphe  duyulması  ve/veya  bu 
yolda  bir iddia  ve şikayetin  bulunması  halinde  rapor  istenilmesi  gereklidir  (ysş,  2003).Korumalı  işyerinin;  
ortamı,  çalışma  koşulları,  işyerinde  çalışan  diğer  engelli  veya engelsiz  bireylerin  yanında  işverenin  tutum  
ve  davranışları,    açık  veya  rekabetçi işlerle  kıyaslandığında  korumalı  işyerlerinin;  engelli  bireylerin  moti-
vasyonunu arttırarak  daha  verimli  olabilmelerine  yardımcı  olduğu  görülmektedir.  Korumalı işyerinde  çalı-
şanların  benzer  özellikler  göstererek  kendi  aralarında  bir  iletişim kurmaları  ve  sonucunda  işyeri ortamında  
sosyalleşmeleri  korumalı  işyerlerinin  bir diğer avantajlı yönü olarak ortaya çıkmaktadır. ayrıca açık işlerde 
var olan rekabet ve  işini  kaybetme  kaygısı  (özellikle  kriz  dönemlerinde  artan  oranda)  korumalı işyerleri 
açısından minimum düzeydedir (migliore,2010).  Korumalı  işyeri  modelinin  engelli  bireylerin  istihdamında  
kullanılmasına yönelik    eleştiriler bulunmaktadır. Bu eleştirilerin    başlıcaları;    korumalı işyerlerinde  ücret  
seviyesinin  düşük  olması,  sosyal  sınırlamaların  ve  atipik  iş sözleşmelerin   yaygınlığı,   işlerin   vasıf   gerek-
tirmeyen   ve   tekrarlanan   işler olmasıdır  (nettles,  2013).  Korumalı  işyerlerinde  istihdam  edilen  bireylerin  
bu işlerde  kalıcı  olmaları  ve  ekonomik  açıdan  kendi  kendilerine  yetebilmeleri  için desteğin  sürekliliğinin  
zorunlu  olması  da  diğer  bir  eleştiri  konusudur  (Kregel  ve Dean,  2014).  Çalışma  koşullarının  iyileştirilme-
mesi,  kalıcı  ve  rekabetçi  işlere geçişteki  sınırlılık,  ulusal  ve  uluslararası  çalışma  norm  ve  standartlarına  
uygun olmayan    düzenlemelerin    varlığı    ve    engelli    bireylerin    kendi    kendilerine yeterliliklerinin   dikkate   
alınmaması   gibi şartlar   nedeniyle   (migliore,   2010; Thornton,  2009)  korumalı  işyerleri  uygulamalarına  
yönelik  olumsuz  eleştiriler devam   edecektir.   Bu   eleştirilere   rağmen   günümüzde   refahın   arttırılması 
yönündeki  politikaların  hayata  geçirilmesinde  korumalı  işyerleri  hala  önemli bir uygulama aracı olma nite-
liğini korumaktadır (Weiss, 2012).
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BİLDİRİ KİTABI

endüStrİ 4.0’In İş GüCü YAPISI üZerİndekİ
etkİSİnİn teSPİtİ Ve endüStrİ 4.0 uYumlu

Yenİ Bİr eĞİtİm mOdelİ ÖnerİSİ

erhan AkkAş*

ÖZet
endüstri 4.0 ya da diğer bir ifadeyle 4.sanayi Devrimi ilk kez dünyanın en büyük endüstri fuarı olan 

Hannover Fair 2011’de kullanılmış olan bir kavramdır. 4.sanayi Devrimi teknoloji ile sanayinin daha fazla birle-
şeceği, insansız üretimle başlayıp zamanla bir yaşam biçimine dönüşecek bir dönemi ifade etmektedir. 4.sanayi 
Devrimiyle oluşacak akıllı fabrikalarda verimlilik, kalite, maliyet ve sürdürülebilirliğe direk etki eden otomas-
yon uygulamaları ile pazara daha kısa sürede, daha uygun kalite ve fiyatta ürün sunularak rekabet avantajı 
yakalanacaktır. endüstri 4.0’ı hayata geçirebilen firmaların rekabet avantajıyla ihracat rakamları ve karlılıkları 
artacaktır. 4. sanayi Devriminin yaratacağı bilgi ve teknoloji birikimine sahip olabilen ülkeler küresel düzeyde 
kontrol güçlerini arttırarak, daha fazla söz sahibi olabileceklerdir.

4.sanayi Devrimiyle birlikte robotlarla çalışan üretim birimlerinde mavi yakalılara ihtiyacın azalacağı 
düşünülmektedir. ayrıca yeni teknolojilerin benimsenmesini ve uygulanmasını yavaşlatan yetkinlikleri sınırlı 
olan işgücü yerine, program yazabilen, robotları ve makineleri kullanabilen, yüksek teknolojik bilgiye sahip 
çalışanların işgücü piyasasında yer alacağı öngörülmektedir. Peki bu öngörüler ne derece doğrudur? endüstri 
4.0’ın uygulanmasıyla birlikte elde edilmesi beklenen sonuçlar ve işgücü piyasasında yaşanacak değişimlere 
yönelik öngörüler gerçeği yansıtıyor mu? Firmanın çalışanları endüstri 4.0’a uyumlu mu veya gelecekte ne ka-
dar uyum sağlayabilir? Bu sorulara cevap ararken mtt (mühendis, tekniker, teknisyen) Oranı geliştirilmiştir. 
Bu oran bir firmada çalışan toplam mühendis, tekniker ve teknisyen sayısının toplam çalışan sayısına oranını 
ifade etmektedir. endüstri 4.0’ın temel amacı küresel rekabet avantajı yakalamak, ihracatı ve karlılığı arttırmak 
olduğuna göre mtt Oranı ile ihracat ve kar rakamları arasında bir ilişki olup olmadığı varsa ilişkinin yönünün 
ve şiddetinin ne olduğunu belirlemek önem arz etmektedir. Bu çalışmada yapılan istatistiksel analizde eskişehir 
ilinde bulunan ve 2016 yılında türkiye’de ihracat sıralamasında ilk 1000’de yer alan 7 firmanın ihracat ve kar 
rakamlarıyla 2016 aralık ayındaki mtt Oranları incelenmiştir. sPss istatistik ve veri analizi programı kullanı-
larak yapılan korelasyon analizi sonucunda ihracat rakamıyla mtt Oranı arasındaki ilişkinin korelasyon katsa-
yısı 0,983 çıkmış ve çok kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde firmaların 2016 kar rakamları 
ile mtt Oranları arasındaki ilişkinin korelasyon katsayısı 0,989 çıkmış ve yine çok kuvvetli bir ilişkinin olduğu 
tespit edilmiştir.

4.sanayi Devrimi’nde yüksek teknoloji üreten ve kullanabilen işgücüne ihtiyaç duyulacağı ortadadır. is-
tihdam açısından temel sorun endüstri 4.0 çağına uyum sağlayabilecek yüksek donanımlı personel yetiştirebil-
mektir. Bu nedenle mevcut mesleki eğitim program ve müfredatlarının endüstri 4.0’ı var eden teknolojiler ve 
buna bağlı olarak gerek duyulan yeni beceriler açsından tekrar gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekmekte-
dir. endüstri 4.0’ın 3 grupta altı tane temel parametresi vardır. Bunlar; mekanik ve robot, elektrik ve elektronik, 
bilişim ve iletişimdir. Bu çalışmanın son kısmında bu parametreleri kapsayan ve endüstri 4.0’ın ihtiyaç duyduğu 
iş gücünü yetiştirebilecek bir eğitim modeli önerisi sunulmuştur.

*)  Çalışma ve İş Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü
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POSTER BİLDİRİ 
ÖZETLERİ

YASAl OlArAk kOtA SİStemİ dIşIndA kAlAn
İşVerenlerİn enGellİ İStİHdAmI üZerİne

BAkIş AçIlArI Ve Önerİler

Fatih çePnİler*

ÖZet
Dünyada engelli istihdamı üzerine kota sistemi, korumalı işyerleri, kişisel çalışma yöntemi, evde çalış-

ma, kooperatif çalışma, sadece engelli kişilerin çalıştığı seçilmiş işler, işverenlerin zorunluluk olmadan engelli 
istihdamı olmak üzere 7 yöntem vardır. Bu yöntemler arasında ülkemizde dahil en fazla kota sistemi uygulan-
maktadır. Ülkemizde kota sisteminde engelli istihdamında istenilen düzeye ulaşılamamıştır. Bu çalışmada kota 
sistemi dışında olan işverenlerin engelli istihdamı üzerine durum tespiti yapılarak, engelli istihdamını engel-
leyen etmenler belirlenip, çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Çalışmamız samsun ilinin Bafra ilçesinde 
10-49 arası kişi çalışan ve yasal olarak engelli çalıştırma zorunluluğu olmayan sanayi ve hizmet firmalarını tem-
silen toplam 50 firma yetkilisine uygulanmak üzere yarı yapılandırılmış anket formları uygulanmıştır. Çalışma 
süresi temmuz 2017 –eylÜl 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. uygulanan anket formlarından elde edilen 
bulgular sonucunda firmaların çoğunluğunun (yaklaşık %85) engelli kişi hiç çalıştırmadıkları, engelli çalıştıran 
firmaların ise kota sistemine girdikleri zaman engelli çalıştırdıkları ya da yardım amaçlı ve sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında çalıştırdıkları belirlenmiştir. Bu firmalarda çalışan engellilerin 1 yıl üstünde çalışamadıkları 
ve vasıf gerektirmeyen işlerde çalıştıkları için mutsuz olduğu görülmüştür. işverenlerin engelli istihdamında uy-
gulanan devlet teşviklerinden kısmen bilgiye sahip olduklarına ulaşılmıştır. Devlet teşviklerinde yeterli bilgiye 
sahip olanların ise bunları az yeterli gördüklerini belirtmişlerdir. işverenler engelli birey çalıştırma nedenlerini 
mesleki bilgi yetersizliği, eğitim eksikliği ve iş ortamına uyum sağlamama olarak sıralamışlardır. Kota sistemi 
dışında kalan bu firmaların engelli istihdamı üzerine teşvikler noktasında bilgiye ulaşacak kaynaklar bulama-
dıklarını, işKur tarafından yeterli şekilde bilgilendirilmediklerini belirtmişlerdir. işverenler işgücü talepleri 
olduğunda sektörlerine uygun mesleki eğitim ya da mesleki rehabilitasyon eğitimi almış kişileri devletin verdi-
ği teşviklerle beraber sırasıyla kesinlikle çalıştıracakları ya da çalıştıracakları cevaplarını vermişlerdir. yapılan 
çalışma sonucunda engelli istihdamı çalışmalarının sadece kota sistemi içindeki firmaları düşünerek değil tüm 
işverenleri kapsayacak şekilde yapılmalıdır. işverenlerin talepleri belirlenerek bölgenin engelli istihdam harita-
sının çıkartılıp, işverenlerin taleplerine uygun engellilere dönük iş ve meslek analizleri çalışmaları yapılmalıdır. 
engelli istihdamında sadece kota sistemi içindeki işverenler değil, kota sistemi dışındaki firmalar üzerine teşvik 
edici çalışmalar ve bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

Özellikle kamu istihdam kurumu işKur engelli istihdamında bölgesel istihdam haritalarını oluşturup, 
mesleki eğitimleri bu verileri kullanarak plan ve program içerisinde yıllık oluşturmalıdır.

anahtar sözcükler: engelli, kota sistemi, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, istihdam, işKur

*)  Samsun Çalışma ve İş Kurumu Bafra Hizmet Merkezi İş ve Meslek Danışmanı
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BİLDİRİ KİTABI

Y Ve Z kuşAklArInIn İşe Ve kArİYere İlİşkİn tutumlArI

Göknur ürkmeZ
Hilal demİrel

Ömür GümüşGÖZ*

ÖZet
işe ve kariyere ilişkin tutumlar; araştırmacılar, yöneticiler ve işverenler tarafından etkili bir şekilde el 

alınmasına yardımcı olan ve son yıllarda ortaya çıkan iki önemli kavramdır. Bu kavramların, iş ile ilgili farklı 
özellikler gösteren bireylerin mensubu oldukları kuşak türleri bazında incelenmesinin önem taşıdığı söylene-
bilir. Bu doğrultuda, y ve z kuşağı kişilerin iş ve kariyer algılarının değerlendirilmesi bu araştırmanın esas 
amacını oluşturmaktadır.

günümüzde hızı giderek artan küreselleşme süreci dünya düzenini değiştirmekte, sanayi toplumları bil-
gi toplumlarına dönüşmekte ve sonuç olarak bu toplumların bir parçası olan iş yaşamı da dönüşü mümkün 
olmayan bir değişimin içerisine girmektedir. yoğun rekabetin yaşandığı bu süreçte bireyler; özel işletmeler ve 
kamu kuruluşlarındaki rakiplerinden bir adım önde olabilmek için kendilerini daha fazla geliştirmenin yollarını 
aramaya devam etmektedirler. Bu hızlı değişime ayak uydurmanın yolunun sürekli öğrenme ve kendini geliş-
tirmeden geçtiği söylenebilir. Bu noktada; bireylerin kariyerlerini ve dolayısıyla iş yaşamındaki geleceklerini 
planlamaları ve gelişime açık olmaları büyük bir önem taşımaktadır. sürekli öğrenme hevesleri, performansla-
rını artırma amaçları ve kariyerlerinde ilerleme hedefleri bulunan işverenlere sahip işletmeler rakip işletmelere 
üstünlük kurma sürecinde önemli bir aşama kat etmektedirler. Çünkü yükselme hedefleri ve imkânları olan 
işverenlerin iş motivasyonlarının dolayısıyla performanslarının da arttığı belirtilebilir. Bu nedenle günümüzde 
işverenler kadar işletmelerin de kariyer kavramına önem vermeleri gerekmektedir.

Küreselleşme, ekonomik gelişme ve internet çağında büyüyen 1980-2000 yılları arasındaki y kuşağı üye-
leri, işgücüne dahil olan en genç kuşağı oluşturmaktadır. türkiye’de, avrupa’nın pek çok ülkesindeki toplam 
nüfustan daha fazla sayıda y kuşağı üyesi yaşamaktadır. Diğer kuşaklara kıyasla işten ayrılma oranı daha yüksek 
olan kuşak y kuşağı üyeleridir. y kuşağı üyelerini tanımlayan en önemli özellik, teknolojiye olan bağlılıklarıdır. 
Bu bireyler teknolojik imkânları işyerinde de kullanmayı istemektedirler. Hiyerarşik liderlik yerine başarıya 
dayalı liderliği benimseyen y kuşağı üyeleri ile iletişim kurulurken pozitif olunmalı ve verilmek istenen mesaj 
kişisel amaçlar ile ilişkilendirilmelidir. işbirliğine önem veren bu kuşak için anahtar sözcük ise “gerçekçilik”tir. 
Bu nedenle, y kuşağı üyelerinin gerçekçi hedefler dahilinde takım üyesi olarak çalıştırılmalarının doğru olacağı 
söylenebilir. 

2000-2020 yılları arasında dünyaya geldiğine veya geleceğine inanılan z kuşağı ise, aynı zamanda “Kris-
tal nesil” olarak adlandırılmaktadır. Oldukça hırslı olan ve materyalist düşüncelerle hareket eden z kuşağı, 
önceki kuşaklara kıyasla bilgiyi daha çabuk yorumlayabilmektedir. Çünkü diğer kuşaklara göre hızı daha çok 
seven ve daha hızlı yaşayan z kuşağı, internetsiz bir dünya düşünememektedir. Çoklu görevin kelime anlamını 
kavrayabilmek için yaşları oldukça küçük olan bu bireyler günlük işlerinde ise çoklu görevleri kolayca yerine 
getirebilmektedirler. Birden fazla konu ile ilgilenebilmeleri nedeniyle z kuşağı üyelerinin el, göz ve kulak motor 
becerilerinin oldukça gelişmiş olduğu söylenebilir. Bu durumun iş yaşamına yansımaları yakın zamanda göz-
lemlenebilecektir. internet kuşağı veya i-kuşak olarak da adlandırılan z kuşağı işbirliğine yatkın, yaratıcı, amaç 
odaklı, daha az sadık, esnekliğe önem veren ve Kristal nesil, internet kuşağı veya i-kuşak, yeni sessiz kuşak, 
google kuşağı, .com kuşağı gibi birçok isim ile anılan bu kuşaktan çalışmamızda z kuşağı olarak söz edilmiştir.

Bu çalışmanın ilk bölümünde y ve z kuşak türleri ele alınmış; ikinci bölümünde y ve z kuşaklarının, iş 
ve kariyer bağlamında oluşturdukları farklılıklar ve tutumlar, farklı yaş aralığındaki kişilere sorularak, anket 
çalışması yapılmıştır, çıkan sonuçlar değerlendirilerek çeşitli bulgular elde edilmiştir. 

anahtar Kelimeler: y ve z Kuşakları, Kariyer algısı, işe Karşı tutumlar

*) Kocaeli Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
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POSTER BİLDİRİ 
ÖZETLERİ

ne İStİHdAm dA ne eĞİtİm de Yer AlAn Gençler (neet)
trA1 (erZurum, erZİnCAn, BAYBurt) BÖlGeSİ AnAlİZİ

Hakan ArAS
Cihan eken*

ÖZet
ekonomik ve sosyal politikalarda üstünlük olarak kabul edilen genç nüfusun eğitim ve istihdama katılı-

mı; ülkelerin gelişmişlik ve kalkınma seviyelerini belirlemektedir. Bu değerin yerinde kullanılamaması ülkeler 
için kayıp olarak değerlendirilmektedir. eğitim, öğretim ve çalışma çağındaki kesimin bu süreçlerin dışında 
kalması; ülkelerde ekonomik ve sosyal maliyete neden olmakla birlikte sosyal refah ve toplumsal huzur için risk 
oluşturmaktadır. Bu riski taşıyan grubun niceliksel olarak tanımlanmasını sağlayan, herhangi bir eğitim, öğre-
nim faaliyetinde bulunmayan veya çalışmayan 15-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik çalışmaların önemi, son 
yıllarda uluslararası kuruluşlarda ve bazı ülkelerde artmaktadır. Her ülke genç nüfusa sahip olduğu bir dönem-
den geçmektedir ve bu durum ülkeler için önemli bir fırsattır. gelişmekte olan çoğu ülkeler için %30’un üstünde 
genç nüfusa sahip olmanın yarattığı fırsat, sadece birkaç on yıllık dönem sürecinde devam edecektir. türkiye 
şuan bu fırsatın açıldığı süreçten geçmektedir. ancak türkiye’de genç nüfusun önemli bir kısmının eğitimde 
ve istihdamda yer almaması sebebiyle bu fırsatı iyi değerlendirememe tehdidiyle karşı karşıyadır. türkiye’de 
üniversite öğrencilerine yönelik yapılan bir çalışmada; yurt dışına gitmek istemeyen üniversiteli gençlerin oranı 
%24,5 olarak tespit edilmiştir. Bu oran; fırsat olarak değerlendirilen genç nüfusa sahip olma durumunun nasıl 
bir tehdide dönüştüğünün göstergesidir (yazıcı,2003). ayrıca gençler üzerinde yapılan bir diğer çalışmada ise 
“eğitimden iş hayatına geçiş” olarak belirtilen kavram; gençlerin aldığı eğitimin sonucunda bilgi ve deneyimine 
uygun sağlam ve tatmin edici bir işe ulaşmayı ifade etmektedir. Ülkelerde genellikle eğitim yaşamını sona erdi-
ren kişilerin doğrudan iş yaşamına katılımı beklenilmekle birlikte bu yönde önlemler de alınmaktadır. alınan 
önlemler neticesinde eğitime katılımda artış görülmekte ancak eğitimli olmanın işgücü piyasasında başarılı 
olmayı garanti edemediği de görülmektedir.

neet (not in employment, education or training) (Çalışmayan, eğitim görmeyen veya herhangi bir 
beceri kursuna gitmeyen insanlar) grubunu temsil eden kelimedir. neet ifadesi, başlangıçta, istihdamda, eği-
timde ve öğrenimde yer almayan 16-17 yaşlarındaki bireyleri tanımlayan terim olarak avrupa Birliği(aB) ta-
rafından kabul edildi ve uyarlandı. avrupa Komisyonu istihdam Komitesi ve uluslararası Çalışma Örgütü’ne 
(ılO) göre “neet” tanımı, 15-24 yaş arası, işsiz veya aktif olmayan, eğitim ve öğretim kurslarına katılmayan 
gençleri kapsamaktadır. Bu tanım, 1980’lerin sonunda ingiltere’de ortaya çıkan neet’ in tanımına dayanmak-
tadır ve işsizliğe yönelik yardımlarındaki değişiklikleri takip ederek gençleri kategorize etmek için alternatif bir 
yol göstermektedir. günümüzde, neet tanımı bazı ülkelerde 24-29 yaşları kapsayacak şekilde genişletilmekte-
dir. Bu terim ile ifade edilen çalışmalar ülkemizde ise çok sınırlıdır. 

Bu çalışmanın amacı 15-29 yaş grubundaki ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin cinsiyet, yaş, 
eğitim ve işgücü piyasasındaki durumunu betimlemektir. Bu amaç çerçevesinde tra1 bölgesinde (erzurum, 
erzincan, Bayburt) uygulanan tuiK(türkiye istatistik Kurumu) verileri kullanılmıştır. ayrıca diğer ülkelerle 
karşılaştırma yapmak için OecD(ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü) ve ılO’ nun çalışmaları incelenmiş-
tir. yapılan analiz sonucunda tra1 bölgesinde yüksek seviyede neet olduğu tespit edilmiştir. neet seviyele-
rinin azaltılmasına yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur.

anahtar Kelimeler: neet (ne istihdamda, ne eğitimde yer alan gençler), eğitim, istihdam.

*)  iş ve meslek Danışmanı, erzurum Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
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BİLDİRİ KİTABI

Y Ve Z kuşAklArInIn İşe Ve kArİYere İlİşkİn Beklentİlerİ

Halime kArAkAYA*

ÖZet
Bu çalışmanın amacı hâlihazırda tüm dünyadaki mevcut işgücünün % 35ini oluşturan ve 2020 yılı iti-

bariyle iş yaşamında en baskın kuşak olması öngörülen y kuşağı ile işgücü içerisinde oransal olarak daha az 
olmasına karşın taşıdıkları özellikler bakımında piyasanın dinamiklerini önemli ölçüde etkileyecek olan z ku-
şağının işe ve kariyere ilişkin tutum ve beklentilerinin incelenmesidir. Çalışmada y Kuşağı, 1980-1995 arasında 
doğanlar, z Kuşağı ise 1995-2000 ve sonrası doğanlar olarak alınmıştır. 

y ve z kuşaklarının kariyer ve iş yaşamı beklentilerini incelemeden önce genel özelliklerinden bahsedil-
miş ve ülkemizdeki nüfus dağılımlarına yer verilmiştir.

y Kuşağı kısaca iş etiği açısından hevesli, farklılık yaratmak isteyen, siyasi bilince sahip, takım kurucu, 
farklılarla karşı anlayışlı kendine güvenen bireyler olarak tanımlanabilir. Paranın güdüleyici olmadığını düşü-
nen y Kuşağı için iş-yaşam dengesi önemlidir. anlık sorumluluklar, zaman sınırlı küçük hedefler, nedenleri 
bilmek isteme milenyum Kuşağının iş yaşamına ilişkin öncelikleri arasında sayılabilir.

z Kuşağının milenyum kuşağına göre daha gerçekçi olduğunu söyleyebiliriz. teknoloji ile doğan bu ku-
şağı erken olgunlaşan, şımartılmış, güçlendirilmiş, korunan bireyler olarak tanımlayabiliriz. Bilgiye çok hızlı 
ulaşabilen z Kuşağı için internetsiz bir dünya düşünülemez. Kristal Kuşak olarak da adlandırılan bu kuşağın çok 
zeki olduğunu ve aynı anda birden fazla konu ile ilgilenebilmeleri nedeniyle göz ve kulak motor becerilerinin 
oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz.

iki kuşak arasında benzerlikler olsa da yapılan araştırmalara göre kariyer planlama, kariyer beklentileri 
ve öncelikleri söz konusu olduğunda önemli farklar bulunmaktadır. Çalışmada y ve z Kuşaklarının kariyer 
beklentileri ayrı başlıklar altında incelenmiş olup konuyla ilgili literatür çalışmalarından ve araştırmalardan 
bahsedilmiştir.

teknolojinin etkisinin giderek arttığı günümüz küresel dünyasında toplumlar, insanlar ve dolayısıyla iş-
letmeler hızlı bir değişimin içerisinden geçmektedirler. Bazı organizasyonlarda çalışanlar arasında 50’ye yakın 
yaş farkı bulunmakta bu da farklı bakış açıları, ihtiyaç ve tutumları beraberinde getirmektedir. Kuşak farklılıkla-
rının çatışmaya dönüşmesini önlemek ve bu farklılıkları aynı potada eritebilmek özellikle kurumsal firmalarda 
sürdürülebilir büyüme ve gelişmenin sağlanması açısından önem arz etmektedir. işletmeler istihdam kararla-
rını verirken kuşaklar arasındaki farklılıkları gözeterek beklentilerini şekillendirmeli ve istihdam stratejilerini 
oluşturmalıdır.

anahtar sözcükler: y Kuşağı, z Kuşağı, kariyer beklentileri,

*)  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
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POSTER BİLDİRİ 
ÖZETLERİ

denİZlİ çAlIşmA Ve İş kurumu İl müdürlüĞünCe
dAnIşAnlArA uYGulAnAn meSlekİ YÖnelİm BAtArYASInA

dAİr çAlIşmA

mehmet Ali ÖZel*

ÖZet
Bu çalışmada Denizli Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğünce danışanlara uygulanan mesleki yönelim 

test bataryasının sonuçları incelenmiştir. incelemede bataryayı bitiren 50 kişi örnek alınmıştır. Batarya sonuçla-
rı 4 kademe halinde alınabilmektedir bu kademeler şu şekildedir; 1. kademe ilköğretim düzeyi vasıfsız eleman, 
2. kademe lise düzeyi ara eleman, 3. kademe Ön lisans düzeyi teknik/ara eleman ve 4. kademe lisans ve üzeri 
düzey Beyaz yaka. Örnek seçilen 50 kişi(10 kişi ilköğretim düzeyi, 10 kişi lise düzeyi, 10 kişi ön lisans düzeyi ve 
20 kişi lisans ve üzeri düzey) de bu kademelere göre ayrılmış ve batarya sonuçlarına göre 

en çok önerilen meslek grupları, 
Batarya sonucu önerilen meslekler ve işKur profilindeki meslekler, 
Ön lisans ve lisans ve üstü mezunlarının okudukları bölümler ile batarya sonucu önerilen meslekleri 

incelenmiş ve bu durumlar yorumlanmıştır. 
mesleki yönelim bataryasının ana amacı olan batarya sonucu kişilerin bir kursa ya da uygun işe yönlen-

dirmesi  çalışmada sayısal olarak belirtilmiş ve yorumlanmıştır.
Çalışma sonucunda batarya uygulanan adayların sonuçlarına göre Denizli ili iş gücü profili belirlenmiş, 

eğitim düzeyi arttıkça batarya sonuçlarının daha tutarlı olduğu anlaşılmış ve kademelere ayrılan kişilerin so-
nuçları sayısal veriler halinde sunulmuştur.

anahtar Kelimeler: mesleki yönelim test Bataryası, Denizli, iş ve meslek Danışmanlığı, Kurs, meslek

*) Denizli Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
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BİLDİRİ KİTABI

SAnAYİ 4.0 - İStİHdAm 4.0

mehmet emre durSun*
mehmet ÖZtürk*
Yener kurt*

Hasan Semih Bekkİ**

ÖZet

giriş-amaÇ: sürekli gelişen teknoloji, sanayide üretkenliğin özellikle 18. yüzyılın sonlarından günü-
müze üç ana dalga çevresinde çok önemli şekilde artmasını mümkün kılmıştır. Buhar gücüyle çalışan makinalar, 
elektriğin üretime girmesi ve 1970 sonrasında gittikçe yaygınlaşan robotlu otomasyon akımı bu yeni çığırlar 
açan üç devrimin tetikçileri niteliğinde olmuştur. rekabet gücü yüksek ekonomiler kümesi içinde yer almak 
isteyen türkiye için, küresel düzeydeki bu gelişmeleri takip etmek ve bunun ötesinde sanayi 4.0’ın uygulayıcı 
öncü ekonomileri arasında yer almak kaçınılmaz bir önemdedir. sanayi 4.0 ile özellikle üretim, kalite ve bakım 
fonksiyonlarında çalışan düşük nitelikli çalışanların yerini otomasyona sahip sistemler alacak. uzun vadede de-
ğer zincirinin belirli noktalarında bu değişimden etkilenme oranının % 20-30 düzeyinde olması beklenmelidir.

yÖntem: yüksek nitelikli iş gücü elde etmede yenilikçi yöntemler geliştirilebilmesi için, öncelikle ülke-
mizin mevcut durumu swot analizi ile tespit edildi ve bir yol haritası oluşturulması için öngörüler oluşturuldu.

Bulgular: genç nüfusun nitelikli istihdamının sağlanması için istihdam kurumlarının, KOBi’lerin ve 
üniversitelerin yeni işgücü taleplerine göre yeniden düzenlenmesi gerektiği tespit edildi.

sOnuÇ: sınırlı nitelikli işgücü ve ekosistemler, yeni teknolojilerin yaygınlaşmasını engellemektedir. so-
nuç itibarıyla genç, teknolojiyi içselleştirmiş ve büyüyen işgücüne sahip türkiye’nin, küresel ekonomideki rolü-
nü değiştirecek büyük bir dönüşüm yaratma fırsatını yakalayabilmesi elzemdir.

anahtar Kelimeler: sanayi 4.0, istihdam, sWOt

*)     samsun Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
**)   sivas Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
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POSTER BİLDİRİ 
ÖZETLERİ

ZOnGuldAk çAlIşmA Ve İş kurumu İl müdürlüĞü
kurumSAl kAPASİteYİ Gelİştİrme İYİ uYGulAmA ÖrneĞİ

‘İş PlAnI HAZIrlAmA eĞİtİCİ eĞİtİmİ’

Gönül demİrSu
Hakkı AlkAn

nurcan YIlmAZ*

ÖZet
Bu çalışmada zonguldak Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü ve ereğli Hizmet merkezi’nde görev yapan 

iş ve meslek Danışmanları ve aktif işgücü Hizmetleri’nde görev alan ilgili personelin ‘girişimcilik’ mekaniz-
maları ile ilgili bilgi sahibi olmaları ve danışmanlık becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanmış ve BaKKa 
(Batı Karadeniz Kalkınma ajansı) tarafından teknik Destek kapsamında başarılı bulunmuş ‘iş Planı Hazırlama 
eğitici eğitimi‘ projesi anlatılmaktadır.

zonguldak Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü ve ereğli Hizmet merkezince düzenlenen girişimcilik 
kursları sonucu sertifikalarını alan kursiyerler iş planı hazırlamakta güçlük çekmektedir. istatiksel olarak ba-
kıldığında beş yıl içerisinde zonguldak Çalışma ve iş Kurumunca düzenlenen girişimcilik kursunu bitiren 927 
kursiyerden sadece 39’unun iş kurabildiği de bu gerçeği yansıtmaktadır.  Başka bir deyişle kursiyerlerin yüzde 
4’ü KOsgeB’ ten destek alarak kendi işini kurabilmiştir. 

işkur mevzuatına göre iş ve meslek Danışmanlarının görevlerinden biri de, girişimcilik kurslarına giri-
şimci olmaya uygun vatandaşları yönlendirmek ve kursu bitirenlere proje hazırlarken karşılaştıkları sorunların 
çözümünde danışmanlık yapmaktır. iş ve meslek Danışmanları, danışanlarında kendi işini kurması noktasında 
farkındalık yaratır. girişimciliği bir iş alternatifi olarak sunar. süreçle ilgili temel bilgi verir. Başarılı girişimcilik 
örneklerini sunar. Danışanı cesaretlendirir.

iş ve meslek Danışmanları işyerlerini ziyaret ederek ilin iş piyasası açısından dinamiklerini, olumlu ve 
olumsuz yönlerini gözlemleyebilmektedirler. ancak iş kurulmasıyla ilgili sahadan elde ettikleri bu pratik bilgi-
leri vatandaşlara aktarma noktasında bilgi eksikliği yaşamaktadırlar. iş ve meslek Danışmanlarının bu konuda 
danışmanlık yapabilmeleri için; girişimcilik ve girişimcilik süreçleri, iş planı hazırlama, finansal yatırım araçları, 
kamu finansal destek mekanizmaları gibi konularda eğitim alarak yatırım sürecinde girişimcilerin zorlandıkları 
konuları bilme ve onları doğru yönlendirmeleri gerekmektedir.

Proje kapsamında öncelikle, iş ve meslek Danışmanlarının girişimcilik ve girişimcilik süreçleri hakkın-
da bilgi sahibi olmaları,  ikinci olarak da, iş planı hazırlayan kişilerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların 
çözümlerinin öğrenilmesi hedeflenmiştir. Bu aşamada; danışanlara iş planı tasarlama biçim ve içerik hakkında 
tavsiyede bulunma,  öngörülerin ve duyarlılık analizlerinin hazırlanmasında yardımcı olma, iş planının yaz-
dırılma aşamasını düzenleme, tamamlanmış iş planını gözden geçirme yetkinliğini kazandıracak bir eğitimin 
verilmesi amaçlanmıştır. Öte yandan üçüncü kişilere yapılacak bilgi aktarımı konusunda eğitim yöntem ve tek-
niklerini içeren ‘eğitici eğitimi’ de kapsam içerisindedir.

Bu Proje BaKKa ( Batı Karadeniz Kalkınma ajansı) tarafından desteklenmiş ve 26 iş ve meslek Danış-
manı ‘iş Planı Hazırlama eğitici’ sertifikasına sahip olmuştur. Böylece ileriki süreçte ‘girişimci’ eğitmeni olmak 
üzere Kurum personelinin kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. 

anahtar Kelimeler: girişimcilik, danışmanlık, eğitim, girişimci, mesleki rehberlik, hayat boyu öğrenme, 
iş planı hazırlama

*)   zonguldak Çalışma ve iş Kurumu Kurumu il müdürlüğü
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BİLDİRİ KİTABI

enGellİ Ve Genç meSlekİ eĞİtİm Ve BeCerİ
merkeZİ PrOJeSİ ArAştIrmASI 

Gönül demİrSu
nurcan YIlmAZ* 

ÖZet
gelişen teknolojinin iş yaşamında yarattığı değişiklikler; iş ortamı ikliminden mesleklerin yapısına, ça-

lışma stil ve tarzlarına, iş dünyasının diline ve organizasyonuna, işlerin niteliğine, çalışanlarda aranan eğitim, 
beceri, düzey ve kapsamına kadar pek çok alanda ortaya çıkmıştır. akademik eğitimini tamamlayan bireyler ki-
şisel becerilerini artırma ve gelişen iş dünyasına mental olarak hazırlanacak becerilere sahip olmak için, bunları 
sağlayacak eğitimler almasına ihtiyaç vardır.

zonguldak’ta engelli ve gençlerin becerilerini geliştirebileceği mesleki eğitim Kursları yeterince bulun-
mamaktadır. zonguldak bu anlamda dezavantajlı kesimlere umut vermekten uzak bir şehirdir. Büyük şehirlerde 
maddi durumu uygun olmayanların yararlanabileceği sosyal içerikli projeler, kurslar, atölyeler, iş okulları, kişisel 
gelişimlere yönelik eğitimler belediyeler ve diğer kamu kurumları tarafından düzenlenmekteyken; zonguldak’ta 
özel sektör dahi bu anlamda oldukça yetersiz kalmaktadır. işkur’ a gelen engelli ve genç vatandaşlar iş bulama-
dıkları gibi, şehrin sosyal anlamda herhangi bir şey sunamaması nedeniyle de ümitsizliğe düşmekte ve daha 
fazla strese girmektedir.  

türkiye’nin genel sorunu; birçok kişi kursa, meslek liselerine, üniversiteye gitmekte; ancak mesleki bel-
gesi olduğu halde iş hayatına kendini hazır hissetmemekte, ayrıca işverenler tarafından o mesleği yapabilecek 
yeterlilikte görülmemektedir.  Bu makalede, yüzyılımızda geçerli yeni mesleki paradigmaları içeren anlayış-
ta bir mesleki Beceri ve eğitim merkezi oluşturma fikri anlatılmaktadır.  Hayata geçmesi düşünülen projeyle 
ilgili mevcut mesleki eğitimin yapısı, eksikliklerinin tartışılması ve iyi uygulama örneklerinden ve bu merkezin 
özelliklerinden bahsedilecektir. 

Bu projede amaç gençlerin ve engellilerin yararlanabileceği, geleneksel ve güncel mesleki becerilerin 
öğrenilebileceği, mesleki güncellemelere ve kişisel gelişime yönelik workshopların düzenlenebileceği modern 
bir beceri merkezi oluşturmaktır. Bu merkez dezavantajlı kesimlerin sosyal entegrasyonu ve rehabilitasyonu 
anlamında hizmet verecektir. ayrıca zonguldak’ta engellilerin ulaşabileceği fiziksel altyapıya sahip bir bina 
olmaması bu alanda proje hazırlama ihtiyacını doğurmuştur. gençler ve engellilerin bir merkezi kullanmasıyla, 
gençlerin empati yeteneğinin artması ve engellilerin sosyal entegrasyonunu sağlanması amaçlanmıştır.  

ayrıca makalede engel gruplarına uygun meslekler, engellilere yönelik yapılacak kariyer danışmanlığının 
niteliği, işKur’un engellilere yönelik farkındalığın artması için ‘iş’te engelleri Kaldıralım’ adlı zonguldak Çalış-
ma ve iş Kurumu il müdürlüğünün teknik Destek Projesine de yer verilecektir.

anahtar Kelimeler: mesleki eğitim, engelli, dezavantajlı gruplar, istihdam, beceri merkezi, kur

*)  zonguldak Çalışma ve iş Kurumu Kurumu il müdürlüğü
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POSTER BİLDİRİ 
ÖZETLERİ

SAnAYİ 4,0 Ve İşGüCü Yetİştİrmede Yenİlİkçİ YÖntemler

Okan kulA*

Ahmet İçÖZ**

mehmet Ali ÖZel***

ÖZet
18. yy. da başlayan birinci endüstri devriminden başka dünya iki endüstri devrimi daha geçirmiştir. 1. en-

düstri devrimini su ve buhar gücüyle çalışan makinelerin el emeği ve beden gücünün yerine geçmesi, 2. endüstri 
devrimini elektrik enerjisiyle çalışan makinelerin üretime dahil edilmesi, 3. endüstri devrimini dijitalleşme ve 
otomasyona geçiş olarak tanımlayabiliriz. 

4. endüstri devrimi olarak tanımlanan endüstri 4,0 ise küresel boyutta sanayi üretimini ileri mühendislik 
ve teknolojiyle donatarak makineler arası iletişim çağını, siber fiziksel sistemlere geçişi esas almakta olup eko-
nomiden sosyal düzene kadar birçok radikal değişikliğe sebep olacaktır. Kısaca sanayi 4,0’ı, robotların üretimi 
tamamen üstlenmesi, yapay zekanın gelişmesi, 3 boyutlu yazıcıların üretime dahil edilmesi, tüm üretim ve satış 
süreçlerinin sensörler ve internet yoluyla karşılıklı etkileşeme geçerek üretimin eş zamanlı olarak düzenlenmesi 
olarak tanımlayabiliriz. endüstri 4,0’ la birlikte uluslararası alanda ucuz iş gücüne dayalı rekabetin yerini yüksek 
katma değerli üretime dayalı rekabetin alması ön görülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler için endüstri 
4,0’ın anlaşılıp ulusal sanayilere entegrasyonu, bu ülkelerin uluslararası işbölümünde üstlenecekleri yeni rolleri 
de belirleyecektir. 

endüstri 4,0 çok sayıda fırsat sunarken sorulması gereken sorular, çözülmesi gereken yeni tehditleri de 
beraberinde getirmektedir. Öncelikle şirketlerin iş yapış şekillerinin değiştiğini anlaması, süreçlerini yeniden 
inşa etmesi gerekmektedir. ciddi ve kökten bir iş anlayışı değişiminin ötesinde işgücü açısından da endüstri 
4,0’a geçiş yepyeni bir anlayış sunmaktadır. tam otomasyonun sağlanması ve akıllı fabrikalara geçişle birlikte 
birçok işin el değmeden tamamlanmasıyla beden gücü ile çalışanların işsiz kalma olasılığı güçlü bir şekilde 
tartışılmaktadır. 2050’ ye kadar bugün insanlar tarafından yapılan işlerin yüzde 60’nın makinelere devredileceği 
ve bunun kitlesel işsizliğe neden öngörüsü, 2016 yılında Davos’ta yapılan Dünya ekonomi Formundaki yaşanan 
tartışmalara da konu olmuştur. elbette sanayideki değişmeler kısa vadede işgücünde bir takım farklılıklar, yeni-
likler meydana getirecektir. Düşük becerili işlerin aşırı otomasyonla beraber azalması ve bu alanda çalışanların 
istihdamında bir azalma meydana getirmesi muhtemel olacaktır. Buna karşılık sanayi 4,0, yeni bir teknoloji 
algısını ve yeni yetkinliklere sahip personele duyulacak ihtiyacı da beraberinde getirecektir. Örneğin sadece 
önümüzdeki altı yıl içinde 16 yeni meslek dalının türemesi beklenmektedir. endüstri 4,0’ın belkemiği olan akıllı 
üretim süreçleri için, başta bilişim teknolojileri, mekatronik ve ilgili dallar olmak üzere birçok alanda yetenekli 
yetişmiş uzmana ihtiyaç olacaktır. tüm bu bilgiler ışığında sanayi 4,0’ın istihdamda hem bir azalmaya hem de 
bir artışa sebep olacağını söyleyebiliriz. endüstri 4,0’ın özelinde özellikle veri analizi, yazılım, siber güvenlik, 
robotik uygulamalar, mekatronik, matematik ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan gücüne sahip olmak 
büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple eğitim müfredatları, staj programları yeniden oluşturulmalı teorik eğitim 
yanında pratik eğitimi önemsemeli, şirketler kısa vadede hizmet içi eğitimlerle mevcut personellerini bu sürece 
şimdiden hazırlamalıdır. Bu programlar hazırlanırken eğitim kurumları, sanayi kuruluşları ve stK lar birlikte 
hareket ederek bir ortak bir akıl oluşturmalıdırlar.

Bu çalışmada endüstri 4,0’ın tanımı ve kapsadığı süreçler hakkında bilgi verilmiş olup, istihdam üzerin-
de olabilecek muhtemel etkileri açıklanmıştır. ihtiyaç duyulması muhtemel meslekler sıralanarak bu alandaki 
personellin yetiştirilmesi için neler yapılabileceği sıralanmıştır.

anahtar Kelimeler: endüstri 4,0, istihdam, işgücü

*)      Bursa Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
**)    Bursa Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
***) Denizli Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
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eĞİtİmden İş HAYAtInA Geçİş

Orhan YIlmAZ*

ÖZet
eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla, sektörün beklentilerini karşılayan mesleki alanda 

kalifiye elaman yetiştirme, mezun öğrencilere iş istihdamı oluşturma düşüncesiyle başlayan çalışmalarımız so-
nucu samsung firması ile protokol imzalanarak okulumuza 2.000.000,00 tl proje maliyeti ile “mobil cihazlar 
(HHP), televizyon ve ses sistemleri (av), bilgisayar ve yan ürünleri (ıt) ve beyaz eşya (Ha) laboratuarları”ndan 
oluşan 4 adet bilgisayar ve elektronik laboratuvarı (samsung akademi) kurulmuştur.

samsung akademi çalışmaları kapsamında; bilgisayar ve yan ürünleri, televizyon ve ses sistemleri, beyaz 
eşya ve mobil cihazlar (cep telefonu) olmak üzere dört farklı dalda güncel teknolojilerle uyumlu, teknik ekip-
manlarla donatılmış laboratuarlarda, Pazartesi-salı günleri ve Perşembe-cuma günleri 100’er kişilik iki farklı 
guruba saat 17:30 – 20:30 saatleri arasında bilişim teknolojileri ve elektrik-elektronik teknolojisi alanlarının 11. 
ve 12.sınıflarında okuyan öğrencilere eğitim verilmektedir.

ilimizdeki 8 farklı mesleki ve teknik anadolu lisesinden seçilen alanlarında başarılı 200 öğrenciye, alan-
larında profesyonel uzman eğitmenlerden tarafından, okulumuzda kurulan tam donanımlı laboratuarlarda, 
ürünlerin teknik özelliklerini, tamir ve teknik destek konusunu kapsayan, bir sene boyunca 236 saatlik uygula-
malarla zenginleştirilmiş bir eğitim verilmektedir. verilen eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, dünyanın 
her yerinde geçerliliği olan, bakanlığımız ve ilgili firma tarafından onaylı sertifika almaya hak kazanmaktadırlar. 
mezunlarımız, samsung firması tarafından işe alınmakla birlikte sektördeki diğer firmalar tarafından da önce-
likli olarak tercih edilmektedirler.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlayan eğitimlerin sonunda; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 153 
öğrenci, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 147 öğrenci, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 157 öğrenci, 2016-
2017 eğitim-öğretim yılında 146 olmak üzere 4 yılın sonunda toplam 603 öğrenci mezun edilmiş olup, bu öğ-
rencilerimizin tamamına yakını beyaz eşya ve elektronik firmalarında istihdam edilmişlerdir.

anahtar Kelimeler: eğitim, sektör, kalifiye eleman, istihdam.

*)  yenimahalle şehit mehmet şengül mesleki ve teknik anadolu lisesi
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İş Ve meSlek dAnIşmAnlIĞInIn kAdIn İStİHdAmI üZerİndekİ
etkİlerİ: kAYSerİ İlİ ÖrneĞİ

nurcan temİZ*

duygu ArIk BOStAn**

ÖZet
iş ve meslek Danışmanlarının temel görev ve sorumlulukları arasında, iş ve meslek danışmanlığı görüş-

meleri yapmak (bireysel görüşme), işverenlere ve eğitim öğretim kurumlarına yönelik danışmanlık faaliyetlerini 
yürütmek yer almaktadır. iş ve meslek Danışmanlarının görev ve sorumluluklarına bakıldığında; illerin sosyal, 
ekonomik ve kültürel dinamiklerine ve işgücü piyasasına uygun şekilde, işgücü piyasasının sorunlarını ve bek-
lentilerini en iyi şekilde anlayabildikleri görülmektedir.

Bu çalışmanın amacı; Kayseri Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü’nce  iş ve meslek Danışmanları ara-
cılığı ile işgücü piyasasında dezavantajlı gruplar içinde yer alan kadınların, insana yakışır işlerde istihdamını ve 
bu istihdamın sürekliliğini sağlamak amacıyla kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları oluşturarak kadın istih-
damında farkındalık yaratmaktır. Çalışmalar yerel bazda yapılacak olup, öncelikle iş ve meslek Danışmanlarının 
kendi portföylerinde yer alan işverenlerin ve iş arayanların analizleri yapılacaktır.  Böylece işgücü piyasasında 
cinsiyet önceliklerinin belirlenmesine ve meslek grupları itibariyle kadın işgücüne olan ihtiyaçların saptanma-
sına çalışılacaktır. iş ve meslek Danışmanlarının işyeri ziyaretlerinde kullanabilmeleri için bilgi formları veya 
anket formları tasarlanacaktır. yapılacak istatistiksel analizler ile öncelik sıralamasına dikkat edilerek, kadınla-
rın uygun işlerde istihdam edilmesi sağlanmaya çalışılacaktır.

Çalışmanın odak noktasını, kadın işgücüne ihtiyaç duyan meslekler ve sektörler oluşturacaktır. Bu amaç-
la iş ve meslek Danışmanı kendi portföyü içinde yer alan firmaların analizini yaparak, istihdama katkı sağlayan 
ve büyüme trendinde olan firmalara yoğunlaşmalı, yıl içinde yapmış olduğu iş yeri ziyaretlerinde bu firmalara 
öncelik vermelidir. Bu firmaların kadın işgücüne olan ihtiyaçlarını zamanında ve doğru eşleştirme yaparak gi-
dermelidir. Bu bağlamda iş ve meslek Danışmanları, firmaların insan kaynakları uzmanı gibi çalışmalıdır.

yapılan analiz sonuçlarına  göre kadınları Kurumun sağlamış olduğu kurs ve programlara yerleştirmeli-
dir. Bu nedenle de; portföyündeki kadın işsizlerin öncelikleri mutlaka belirlenmelidir. Önemli olan sadece kadın 
istihdamının gerçekleştirilmesi olmayıp, istihdamın sürekliliğinin de sağlanması gerekmektedir. Bunun için, 
işgücü piyasasından derlenen işgücü talebiyle, kadın işgücünün doğru bir biçimde eşleştirilmesi gerekmektedir.

işgücü piyasası araştırmalarının yerel düzeyde yapılması, veri tabanlarının bu çerçevede oluşturulması 
çalışmaların kontrol edilebilirliğini arttıracaktır. Bu sayede gerekli önlemler zamanında alınabilecek ve iyileştir-
me çalışmaları yapılabilecektir.

anahtar Kelimeler: iş ve meslek Danışmanı, kadın istihdamı, işgücü piyasası, iş ve meslek Danışmanı 
görüşmeleri.

*)   mersin Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi
**) Kayseri Çalışma ve iş Kurumu il müdürlüğü
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İşBAşI eĞİtİm PrOGrAmI:
Bİr kÖPrü mü, kÖPrüBAşI mI, YOkSA erGİme POtASI mI?

Prof. dr. kamil ufuk BİlGİn*

rifat YIldIZ**

uğur uZun***

erdem GÖkdumAn****

ÖZet
türkiye’de istihdam ve işsizlik terimleri tarihsel çerçevede ve günün konjonktüründe incelendiğinde, 

bazı olumsuz tablolarla karşılaşılmaktadır. Bu olumsuzlukların bazı sebepleri, çalışma çağına gelen genç nüfusa 
yönelik yeni iş sahalarının oluşturulamaması, işveren talep ve beklentileri ile mevcut işgücünün niteliklerinin 
uyuşmaması ve işgücü arzı ile işgücü talebinin etkin olarak eşleştirilememesi olarak açıklanmaktadır.  

işsizliğin yapısal bir sorun olarak ön plana çıktığı ülkelerde kalıcı istihdama dönük mesleki beceri eğitim-
lerinin yeterince desteklenmediği öne sürülmektedir. Diğer taraftan avrupa istihdam stratejisi (ais) ve bunun 
paralelinde oluşturulan ulusal istihdam stratejisi (uis) belgelerinde esnek istihdam politikalarına yönelmenin 
bir sonucu olarak, bireyin istihdamda kalma güvencesi yerine işsiz bireyin “yeniden ve yeniden” istihdam edil-
mesine olanak sağlayacak “istihdam edilebilirlik” kavramı üzerinde durulmakta; “iş güvencesi” yerine “istihdam 
güvencesi” ’nin sağlanması gerektiği belirtilmektedir. Bu kavrama vurgu yapılırken de aktif istihdam politikaları 
arasında yer alan eğitim programlarına sıkça dikkat çekilmektedir.

genç işsizlik oranlarının yüksek düzeyde seyretmesi ve eğitimden çalışma yaşamına geçişte yaşanan 
zorluğun giderek belirginleşmesi sonucu gençlerin önemli bir kısmı “ne eğitimde ne istihdamda (neni)” ola-
rak ifade edilen gruba dahil olmaktadır. Bu grup çalışmayan, örgün ya da yaygın eğitim görmeyen gençlerin 
toplam genç nüfus içindeki oranını temsil etmektedir. türkiye istatistik Kurumu’nun açıkladığı temmuz-2017 
verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki gençlerde neni grubunda yer alanların oranı yaklaşık %27’dir. Bu oranın, 
gençlerin istihdama geçişte oldukça büyük engellerle karşılaştıklarını gösterdiği söylenebilir. 

Her 4 gencinden 1’ine iş imkânı sağlamakta güçlük çeken ve 60 milyona yaklaşan çalışma çağı nüfusu-
nun yarısından daha azının istihdamda olduğu ülkemizde özellikle kadınların ve gençlerin emek piyasasındaki 
durumları oldukça olumsuzdur. işsiz sayısının yeniden 4 milyon bandına yaklaşması yeni yöntemler ya da yeni 
istihdam tedbirlerin ortaya çıkmasını zorunlu kılmaktadır.

türkiye iş Kurumu tarafından uygulanan aktif işgücü Programları arasında son dönemlerde ciddi şekil-
de öne çıkan işbaşı eğitim Programları ile önemli bir görev üstlenilmiş durumdadır. Pek çok işsizi iş sahibi yap-
ma iddiasıyla sunulan bu programlara katılım her yıl düzenli olarak artmaktadır. Bu çalışmada, sürdürülebilir 
ve kalıcı istihdam öncesi bir ergime potası görevi üstlenen işbaşı eğitim Programlarının işgücü piyasasına et-
kilerini belirlemek amaçlanmıştır. araştırma kapsamında samsun ilindeki işbaşı eğitim Programı katılımcıları 
ve bu programlardan faydalanan işverenlere ilişkin; katılımcı ve program sayısı, program düzenlenen meslekler, 
program sonrası istihdama geçiş oranları ve katılımcıların program sonrası istihdamda kalma süreleri gibi veri-
ler incelenerek işbaşı eğitim Programlarının istihdam üzerindeki etkinliği değerlendirilmiştir. 

anahtar Kelimeler: aktif istihdam politikaları, işbaşı eğitim programı, istihdam edilebilirlik, ergime po-
tası, istihdamda kalma süresi

*) tODaie-ankara
**) istatistikçi - işKur samsun il müdürlüğü
***) İş ve Meslek Danışmanı - İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü
****) iş ve meslek Danışmanı - işKur samsun il müdürlüğü
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endüStrİ 4.0 Ve nİtelİklİ İşGüCünün YetİştİrİlmeSİnde
çAlIşmA Ve İş kurumu’nun Önemİ

rumeysa kArAÖZ*

ÖZet
modern toplumların temelindeki en önemli kurumlardan birisi sanayi devrimi olarak adlandırılan en-

düstriyel dönüşümlerdir. Buhar gücüyle çalışan mekanik sistemlerin kullanımı ile başlayan birinci endüstri dev-
rimi, elektriğin icadı, elektronikleşme ve bilgi teknolojilerinin endüstriye entegrasyonu ile günümüzdeki halini 
almıştır. insanlık tarihi incelendiğinde dört tane sanayi devrimi gözlemlenmektedir ve bu sanayi devrimlerinin 
sonuncusu endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimidir. geleceğin vizyonu olan terim ilk ola-
rak 2011 yılında almanya’da en büyük fuarlardan biri olarak kabul edilen Hannover messe’de kullanılmıştır. 
endüstri 4.0 geçmiş sanayi devrimlerinin ve gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği yıkıcı inovasyonun bir 
sonucudur ve vasıfsız iş gücü gerektiren işleri otomasyonlaştırarak vasıflı işlerde uzmanlaşarak katma değer 
yaratma devrimidir. endüstri 4.0 sayesinde modernleşme hız kesmeden devam etmektir. endüstri 4.0 yani dör-
düncü sanayi devrimi; üretimle direkt ya da dolaylı olarak ilişkili olan bütün birimlerin birbiri ile ortak çalış-
masını planlanmakta, dijital verilerin yazılımın ve bilişim teknolojilerinin birbiri ile entegre olarak çalışmasını 
öngörmektedir. Bu devrim hayatımızdaki birçok alanda kolaylaştırmalar sağlanmasıyla birlikte bazı sıkıntıları 
da beraberinde getirmektedir. Özellikle insan gücüne olan talepte bir azalma yaşanacaktır ve nitelikli işgücüne 
duyulan talep artacaktır. geleceğin dünyasında küresel rekabette önde olmak isteyen işletmeler organizasyo-
nu, üretim ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı robotlar, ar-ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde 
kullanılacak yapay zeka sistemleri ile bunların dış dünyayla bilgi alışverişlerini sağlayacak internet nesneleri 
ve tüm bu akıllı sistemlerin hep birlikte uyumla çalışmasını sağlayacak becerilere sahip tasarımcı, yazılımcı ve 
uygulayıcı uzmanlardan oluşan bir ekip ile başarmak zorundadır. endüstri 4.0 içinde barındırdığı gücün keşfe-
dilmesi ve rekabet gücü ve iktisadi büyümeye katkısı nedeniyle yüksek nitelikli işgücünün endüstriyel dönüşü-
me uygun olacak şekilde yetiştirilmesi ve eğittim süreçleri bu noktada önem kazanmaktadır. Her firma nitelikli 
işgücünü yetiştirmek ve endüstri 4.0’a hazırlamak için bir kılavuza ihtiyaç duymaktadır. ancak endüstri 4.0’a 
geçiş için yazılı bir yol haritası ya da yazılı kurallar bulunmamaktadır. Bu çalışmada öncelikle endüstri 4.0 ve 
süreci tanımlanmıştır, daha sonra endüstri 4.0’ın getirdiği yenilikler ve değişimler göz önüne alınarak özellikle 
işgücü piyasasındaki etkileri ve ortaya çıkan yeni işgücü kolları incelenmiştir, son olarak endüstri 4.0’a geçişin 
gerektirdiği yenilikleri yakalamak için çeşitli istatistiksel veriler incelenerek nitelikli işgücünün endüstri 4.0 
hazırlamada eğitim sisteminin katkısı ve mevcut durumu ve bu süreçte Çalışma ve iş Kurumu’nun önemi çeşitli 
modellerle değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur. 

anahtar Kelimeler; endüstri 4.0, işgücü Piyasası, Çalışma ve iş Kurumu

*) Çalışma ve iş Kurumu, iş ve meslek Danışmanı
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kAmu İStİHdAm HİZmetlerİnİn
GelİştİrİlmeSİ Ve çeşİtlendİrİlmeSİ: muĞlA ÖrneĞİ

Yasemin kOç
H.İlyas SArIYerlİ*

ÖZet 
Küreselleşme, teknolojik gelişmeler, kentleşme, eğitim seviyesinin yükselmesine karşılık nitelik sorunun 

yaşanması, bireylerin beklentilerinin yüksek olması ve dünyada yaşanan ekonomik sorunlar gibi nedenlerle 
işgücü piyasasının dinamik yapısı değişken hale gelmiştir. Ülkemizin de dünyadaki bu değişimlerden bağımsız 
olmadığı görülmektedir. 

Küreselleşen dünyada sınırlar ortadan kalkmış, işgücünün hareketliliği ve ülkelerarası etkileşimi ar-
tırmıştır. Bu durum ulusal işgücü piyasasını etkileyen bağımsız değişkenlerin sayısını artırarak, uygulanacak 
politikalarda değişimi zorunlu hale getirmiştir (Çalışma Dünyası Dergisi,2013). Bu kapsamda mevcut politi-
kaların güncellenmesi ve yenilerinin üretilebilmesi için Çalışma ve sosyal güvenlik Bakanlığı ile türkiye iş 
Kurumu’nun görev ve sorumlulukları artmıştır.

türkiye iş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına, artırılma-
sına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupla-
rın işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamındaki 
çalışmaların, istihdam teşvikleri ile desteklenmesi işgücü piyasası için önemlidir. söz konusu programlardan 
olan;  cumhuriyet tarihinde ilk kez uygulanan ilave istihdam teşviki,   Kadın, genç ve mesleki yeterlilik 
teşviki,   engelli sigorta Prim teşviki,   işbaşı eğitim Programı teşviki   istihdamın artmasını kolaylaştırmış 
işverenlere de güven unsuru olmuştur.

milli istihdam seferberliği kapsamı ile birlikte güncellenen ve yeni istihdam olanaklarına imkân sağlayan 
bu teşvik programları, özellikle sahalardaki işveren ile işKur’un iletişimini daha da güçlendirmiştir.

 ancak; var olan bu teşvik programları ile mesleki eğitim kurslarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, 
uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve güçlüklerin giderilmesi, bölgesel ölçekte ve sektörel bazda yeni çözüm 
yollarının bulunması amacıyla kamu istihdam hizmetlerini muğla ili örneğinde inceleyeceğiz.

uygulamada olan teşvik programlarının işgücü piyasasına etkisi analiz edilerek, zaman içinde daha iyi 
istihdam politikaları üretilebilir. ancak birbirinden farklı sosyo- kültürel ve coğrafi özelliklere sahip bölgele-
rimizin özel durumlarının incelenmesi ve buna yönelik çözüm önerileri ile güncel ve odaklanmış teşvik prog-
ramlarının uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmada bölgesel istihdam önerileri kapsamında muğla ilinin 
kültürel durumu ve fiziki koşulları ile istihdam koşullarının farklılığı ele alınmıştır. Bu farklılıklar il genelinde; 
tarım, turizm, maden işletmeciliği (özellikle mermer ve yan ürünleri) gibi birçok sektörün işgücü piyasasında 
aktif olmasını sağlamıştır.

türkiye iş Kurumu’nun il müdürlükleri aracılığı ile her yıl düzenli periyotlarla yüz yüze görüşme yönte-
mi ile gerçekleştirmiş olduğu işgücü Piyasası araştırması (iPa) verileri ile kurumumuzun resmi sitesindeki bil-
giler, çalışmanın temel kaynaklarını oluşturmuştur. aynı zamanda sahada görev yapan iş ve meslek danışmanı 
ile diğer çalışanların gözlem, görüş ve önerileri analiz edilip, bölgenin istihdam ihtiyaçları belirlenerek çözüm 
önerileri getirilmiştir. Böylelikle muğla ili örneği ile istihdamı artırmaya yönelik çözüm önerileri; hem bütün 
illere hem de turizm sektörünün ağırlıklı olduğu illere örnek teşkil edecektir.

anahtar Kelimeler: Kamu istihdam hizmetleri, teşvik Programları, Kayıt dışı istihdam, muğla ve istih-
dam Önerileri

*)  muğla Çalışma ve iş Kurumu il müdürü, iş ve meslek Danışmanı
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meSlekİ eĞİtİm GÖren ÖĞrenCİlerİn Yerleşmİş OlduklArI
BÖlüm İle İşe Yerleşmedekİ Beklentİ düZeYlerİ 

neslihan kAYIk
Ayşegül çulHA

C.Gonca AltInOrdu

ÖZet
Bu çalışma, meslek lisesi öğrencilerinin mesleki alanda gelecek beklentilerini belirlemek için yapılmıştır. 

Kayseri ilinde son bir yılda elektronik teknolojisi mesleğinde açılan ilanların %5’i, elektrikle alakalı alt meslek 
kollarında açılan taleplerin %30’u, mobilya ile ilgili alt mesleklerde taleplerin %27’si karşılanmıştır. işverenlerle 
yapılan birebir görüşmelerde ise; endüstri ve meslek lisesi mezunu olarak işverenlere yapılan başvuruların çok 
az olduğu, ayrıca mesleki eğitim almış kişileri bulmada zorlandıkları dile getirilmiştir.

Çalışma yapılan okul 2016-2017 yılında mesleki teknik eğitimden 174, teknik liseden 21 kişi mezun et-
miştir. araştırma evrenini; Kayseri il sınırlarında bulunan meslek ve teknik orta öğretim kurumlarının 10. ve 
11. sınıf öğrencileri oluşturmuş olup, örneklemi ise Özel Kayseri Organize sanayi Bölgesi teknik Koleji’inde 
öğrenim gören 10. ve 11. sınıf öğrencileridir. anket sorularına verilen cevaplardan elde edilen veriler uygun 
istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek tablolaştırılıp yorumlanmıştır.

yapılan çalışmanın verileri, meslek lisesine öğrencilerin bilinçli bir şekilde yerleştiğini göstermektedir. 
ancak kendi bölümleriyle ilgili olarak bir işe yerleşme konusunda aynı verilere ulaşılamamıştır. Bununla birlikte 
kendi bölümleri ile ilgili alanları takip etmelerine rağmen öz geçmiş oluşturup firmalarla iletişime geçmemiş-
lerdir. 

sonuç olarak öğrenciler, meslek lisesine girme noktasında bilinçlidir. ancak meslekleri ile ilgili bir bö-
lümde çalışmak istememektedirler. Bu durum; öğrencilerin meslek lisesine girme esnasında yeterince bilgi-
lendirilmediklerinden, mezun olduktan sonra karşılaşacakları iş ortamlarının cazip olmamasından kaynaklan-
maktadır. lise mezunu olarak organize sanayinin dışında; satış meslek elemanı, kasiyer veya pazarlama gibi 
alanlarda çalışmanın daha kolay olabileceğini düşünmektedirler. Bir kısmı ise kendi meslekleri ile yükseköğre-
time geçmeyi hedeflemektedir.

anahtar Kelimeler: mesleki eğitim, mesleki ve teknik eğitim, mesleki sorumluluk, meslek lisesi Öğ-
rencisinin Okuduğu Bölümle alakalı istihdam Beklentileri, istihdam.



487

BİLDİRİ KİTABI

HAVACIlIk endüStrİSİ, BAkIm OPerASYOnlArIndA
İStİHdAm FIrSAtlArI

tamer SArAçYAkuPOĞlu*

ÖZet
Havacılık endüstrisi, üretim, bakım, operasyon ve uçuş hizmetleri  gibi fonksiyonları ile küresel ve ulusal 

boyutta ciddi bir cazibe merkezi olmuştur. Hızla büyüyen bir sektördür. Boeing, airbus, Bombardier, embraer 
gibi lider yolcu uçağı üreticileri tarafından yapılan yıllık projeksiyonlara göre; 2016-2037 yılları arasında, Boe-
ing 41.030 adet, airbus 34.900 adet, Bombardier – yaklaşık – 17.600 adet, embraer 6.400 adet ve diğer üretici-
lerle birlikte toplam 114.500 adet geniş, orta ve dar gövdeli, uçağın üretimi gerçekleştirilecektir. Bu kadar uçağı 
desteklemek için küresel seviyede 617.000 yeni pilota, 679.000 yeni bakım personeline ve 814.000 yeni kabin 
personeline – hostes ve host- ihtiyaç duyulacaktır.türkiye Birleşmiş milletlerin bir organı olan uluslararası 
sivil Havacılık Organizasyonu (ınternational civil aviation Organization – ıcaO) üyesidir. türkiye Havacılık 
regülasyonlarını ıcaO standartlarına göre uyarlamaktadır. ıcaO  kuralları gereğince uçuş mürettebatı, hava 
aracı bakım personeli, hava trafik kontrolörleri, uçuş harekat uzmanları, istasyon operatörleri ve meteoroloji 
personeli için lisans alma mecburiyeti vardır. türkiye’nin havacılık otoritesi ulaştırma Bakanlığı’na bağlı sivil 
Havacılık genel müdürlüğü (sHgm)’dür. sHgm, açıklamalarına göre ise 2023 yılına kadar türkiye’de yaklaşık 
750 adet geniş, orta ve dar gövdeli uçak olacağı ön görülmektedir. türkiye’de 45 üniversite ve meslek yükseko-
kulunda 67 bölümde pilot, kabin personeli ve hava aracı bakım teknisyeni yetiştirilmektedir. Bu okulların yanı 
sıra ankara, istanbul, Kayseri ve eskişehir’de 8 lisede de havacılık eğitimleri verilmektedir. sHgm tarafından 
okullara yetkinlikleri çerçevesinde yeterlilik Belgesi verilmektedir. türkiye genelinde diploma ekinde, sivil hava 
ulaştırma işletmeciliği, sivil havacılık kabin hizmetleri ve havacılık yönetimi bölümleri/programlarında yeter-
lilik belgesi veren üniversite/liselerin toplam kontenjan sayısı 779’dur. Bunlardan üniversitelerdeki kontenjan 
sayısı 583 iken, liselerdeki toplam kontenjan sayısı 196’dır. Bu çalışmada türkiye’deki havacılık okullarından 
mezun olan hava aracı bakım personeli öğrencilerinin yerli ve uluslararası havacılık sektöründe istihdamlarına 
yönelik ihtiyaçlar hakkında bilgi verilecektir.

anahtar kelimeler:  Havacılık endüstrisi, Hava aracı Bakım Personeli

*) ataşehir adıgüzel meslek yüksekokulu, mekatronik Bölümü 
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türkİYe’de YükSek ÖĞretİmlİlerİn
İşSİZlİĞİ SOrunu Ve uYGulAnAn İStİHdAm

POlİtİkAlArInIn deĞerlendİrİlmeSİ

Hatice erOl*

Abdullah ÖZdemİr**

ÖZet
tüm Dünyada olduğu gibi türkiye’de de işsizler arasında en yüksek orana sahip grup gençlerdir. genç 

işsizliği içinde yüksek öğretimlilerin işsizliği ise çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir. gençlerin 
işgücü piyasaları ile bütünleşmesini sağlamak amacıyla iş piyasasının iyi analiz edilerek ihtiyaç duyulan alan-
larda eğitim programları ile desteklenmesi ve gençlerin eğitim hayatından çalışma hayatına geçişte engellerin 
azaltılması gerekmektedir.

türkiye istatistik Kurumu (tÜiK) verilerine göre türkiye’de işsizlik oranı ağustos 2017 itibarıyla %10,6 
seviyesindedir. türkiye’de genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise %20,6’dır ve bu veri yaklaşık olarak her beş 
gençten birinin işsiz olduğunu göstermektedir. genel işsizlik oranı %10,6 iken yüksek öğretimliler arasında 
işsizlik oranı %14,1’e çıkmaktadır. Bu iki veri birlikte analiz edildiğinde türkiye’de yüksek öğretime sahip genç-
lerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasının önemini göstermektedir. 

genç işsizliği ve özellikle yüksek öğretimlilerin işsizliği ülkelerin geleceği açısından çözülmesi zorunlu 
bir sorundur. Çünkü bu sorun işsizlik kaygısı ve umutsuzluk ile desteklenerek suç oranlarının artmasına neden 
olmakta ve güvenlik sorununa yol açmaktadır. yüksek öğretimlilerin işsizliği, ekonomik ve toplumsal sorunlar 
yanında ülkelerin ekonomik ve toplumsal kalkınması açısından çok önemli olan beşeri sermayenin kaybına 
da yol açmaktadır. yüksek öğretimlilerin işsizliğinin salt ekonomik büyüme ile çözülemeyeceği açıktır. Çünkü 
türkiye’de 2000 yılı sonrası artan ekonomik büyüme oranlarına rağmen istihdamda beklenen artış ve işsizlikte 
düşüş yaşanmamış, işsizlik oranlarında dalgalı bir artış eğilimi gözlenmiştir. istihdamsız büyüme sorunu ne-
deniyle türkiye’de yüksek öğretimlilerin işsizliği ile mücadelede eğitim politikalarının ve aktif işgücü piyasası 
politikalarının gözden geçirilmesi ve bu politikaların aksayan yanları değerlendirilerek etkinliğinin artırılması 
sağlanmalıdır. 

Bu çalışmada Dünyada ve türkiye’de genç işsizliğinin, özelliklede yüksek öğretimlilerin işsizliğinin bo-
yutları ve çözümüne yönelik politikalar araştırılacaktır. Çalışmanın amacı yüksek öğretimlilerin işsizliği so-
runun çözümü konusunda başarılı olmuş ülke deneyimlerinden yararlanarak öneriler geliştirilerek politikalar 
oluşturulmasına katkı sunabilmektir. Bu amaçla ekonomik Kalkınma ve işbirliği Örgütü (OecD), ululalararası 
Çalışma Örgütü (ılO) ve tÜiK verileri kullanılacaktır.

anahtar Kelimeler: yüksek Öğretimlilerin işsizliği, istihdam Politikaları, aktif işgücü Piyasası Politika-
ları, eğitim.

*)  adnan menderes Üniversitesi, nazilli iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi,
**) adnan menderes Üniversitesi, nazilli iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi


