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YÖNETİCİ ÖZETİ

Yıllardır işsizlik ülkemizin en önemli sorunlardan biridir. Bir taraftan İŞKUR’a kayıtlı 
işsiz sayısı gün geçtikçe artarken, diğer taraftan işgücü temininde tüm sektörlerde oldukça 
önemli sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle nitelikli ara eleman ihtiyacı en büyük sorun olarak 
karşımızda durmaktadır.

İlimizdeki sanayi kuruluşlarımızın ara eleman ihtiyacını karşılamada yaşadıkları 
sorunlardan yola çıkılarak Odamız tarafından ardışık üç proje hazırlanmıştır. İlk projemiz 
olan “Nitelikli Mesleki İstihdam ve Sürdürülebilir Stratejiler Geliştirme” çalışmamız ile 
mesleki eğitimin sorunları irdelenmiş ve ülkemizde ve İlimizdeki mesleki eğitimde hem 
niceliksel, hem de niteliksel sorunların olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada Kocaeli’nin 
mesleki eğitimdeki öğrenci dağılımları ve sadece imalata yönelik olan mesleki eğitimdeki 
öğrenci dağılımları, ilimize benzeyen İtalya’nın Torino şehri ile karşılaştırıldığında 
Torino’nun çok gerisinde kaldığı görülmüştür. Sayının düşük oluşunun nedenleri 
araştırıldığında, okullardaki fiziki alt yapı yetersizlikleri, toplumda meslek liselerinin imajının 
düşük algılanması, ailelerin çocuklarını meslek okullarına göndermeye isteksiz oluşları öne 
çıkmıştır. Bu araştırmada meslek liseleri içerisinde imalata yönelik meslek lisesi 
kontenjanlarının artırılmasının gerekli olduğu görülmüştür. Bu kapsamda bir takım öneriler 
geliştirilmiştir. 

İkinci projemizde ise ilk çalışmamızda elde ettiğimiz bulguları deneysel metotlarla 
doğrulama amaçlanmıştır. Buradan da; özellikle staj öncesi öğrencilerinin kariyer gelişimi, 
işyeri kuralları, çalışma etiği, iş hukuk gibi alanlarda eğitim almalarının; etkin staj uygulaması 
ile öğrencinin motive ve işletmelerdeki usta eğiticilerin teşvik edilmesinin; yönlendirme 
aşamasında, ortaokul rehber öğretmenlerin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesinin; ortaokul 
velilerinin motivasyonu için özel çalışmalar yapılmasının ve son olarak sektör içinden 
temsilcilerin, akademisyenlerin, rehberlerin vereceği seminerlerle mesleki eğitime yönelik 
tüm tarafların algısının olumlu yönde geliştirilmesinin gerektiği bulgularına ulaşılmıştır.

Üçüncü bilimsel saha araştırmamız olan bu çalışama da işsiz sayısındaki artış ve 
işletmelerin işgücü ihtiyacı arasındaki bu zıt ve çelişkili durumun anlaşılabilmesi için 
gerçekleştirilmiştir. “İstihdam Sorunları ve Çözüm Stratejileri” isimli Raporumuz ekte 
sunulmuştur. Bu araştırmada elde edilen çarpıcı bulgular raporumuzda siz değerli 
okuyucularımızın bilgisine sunulmuştur.

Projenin gerçekleştirilmesinde desteklerinden dolayı Doğu Marmara Kalkınma 
Ajansı’na (MARKA), Projenin Araştırmacıları Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç.Dr.Bilsen BİLGİLİ’ye, Doç.Dr.EmrahÖZKUL’a ve araştırma anketlerinin 
gerçekleştirilmesinde destek sağlayan, Kocaeli ilimizdeki Meslek Liselerinin değerli 
yöneticilerine, Kocaeli ilinde faaliyet gösteren işletmelerimize katkılarından dolayı teşekkür 
ederim.  

Ayhan ZEYTİNOĞLU
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı
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GİRİŞ

Son yıllarda, başta imalat sektörü olmak üzere tüm sektörler nitelikli işgücü bulamama 
sorunu ile karşı karşıyadır.  İşletmeler tarafından eleman bulamama sorunu yaşanırken, İş-Kur 
kayıtları ve diğer çeşitli istatistiklere göre işsiz sayısında da çok büyük bir artış 
bulunmaktadır. Bunun yanısıra, işletmeler bünyesinde çalışanların işe bağlılığı, mesleki 
niteliklerini geliştirmeye yönelik isteksizlikleri de bu sorunun çok daha fazla büyümesi ile 
sonuçlanmaktadır. 

Kocaeli Sanayi Odası olarak imalat sektörüne yönelik 2015-2016 ve 2017 yıllarında bu 
sorunların nedenlerinin belirlenmesi ve sorunların çözümüne yönelik stratejiler geliştirmek 
üzere, aşamalı olarak bilimsel saha araştırmaları yapıldı. 

2015 yılında MARKA destekli yaptığımız araştırmada, Kocaeli ilindeki imalatta 
nitelikli istihdama yönelik öğrenci yetiştiren meslek liseleri ve meslek yüksek okullarındaki 
nicel ve nitel potansiyel belirlenerek, dünyada ve imalat sanayisi açısından Kocaeli iline 
benzer özellikteki Torino’daki nitelikli meslek elemanı yetiştirme istatistikleri 
karşılaştırılmıştır. Durum analizi amaçlı olan bu araştırma sonuçlarına göre, Kocaeli ilinin 
imalat yapısına benzer ülkelerin ortaöğretim mesleki ve teknik ortalaması (Torino) 
51,24, OECD ülkeleri ortalaması 44,0, EU ortalaması 50,4 olup, Kocaeli ilinin imalata 
dönük mesleki ve teknik eğitim ortalaması 21,2 olduğu görülmüştür. Sayının düşük 
oluşunun nedenleri araştırıldığında, okullardaki fiziki alt yapı yetersizlikleri, toplumda meslek 
liselerinin imajının düşük algılanması, ailelerin çocuklarını meslek okullarına göndermeye 
isteksiz oluşları öne çıkmıştır. Nitel açıdan yetersizlikler öğrenciler, öğretmenler ve veliler 
üzerine 1000 anket uygulanmıştır. Etkin staj problemi, öğretmenlerin güncel teknolojileri 
takip edememeleri, ailelerin isteksizliği, meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında 
çalışmada isteksizlikleri gibi sorunlar öne çıkmıştır. Özellikle, ortaokul öğrencilerinin meslek 
lisesine yönlendirilmesi ve meslek lisesi, meslek yüksek okulu mezunlarının mesleki 
istihdama yönlendirilmesinde teşvik edici uygulamalar içeren stratejiler izlenmesinin yararlı 
olacağı görülmüştür. Ayrıca, meslek liseleri içerisinde imalata yönelik meslek lisesi 
kontenjanlarının artırılmasının gerekli olduğu görülmüştür.

Bu projeden yola çıkarak, 2016 yılında MARKA destekli nitelikli istihdam geliştirmeye 
yönelik model geliştirmek üzere bir uygulamalı, deneysel araştırma gerçekleştirilmiştir. 
Veliler ve öğrencilere sektör temsilcileri ve akademisyenler tarafından eğitim 
seminerleri düzenlenmiş, ortaokul rehber öğretmenleri ve teknik lise öğretmenlerine 
uygulamalı eğitimler verilmiş, öğrencilere etkin staj eğitimi uygulanmıştır. Araştırmanın 
uygulama sonuçlarında, yapılan bu faaliyetlerin oldukça etkili olduğu, öğrencilerin mesleki 
alanlarında kariyer yapma isteklerinde artış olduğu, güncel teknoloji eğitimine tabi tutulan 
öğretmenlerin bilgi düzeylerinde önemli artış olduğu, etkin staj faaliyeti uygulamasında hem 
işletme hem de uygulamaya katılan öğrencilerin motivasyonunun yükseldiği görülmüştür. 
Ortaokuldan meslek lisesine öğrenci yönlendirmede rehber öğretmenlerin bilgi 
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düzeylerinin düşük olduğu, eğitimler sonrasında meslek lisesine öğrenci yönlendirmede 
daha istekli oldukları belirlenmiştir. Dolayısıyla, bu uygulamaların müfredatta yer 
almasının uygun olduğu kanaati oluşmuştur.

Nitelikli mesleki istihdam uygulamasındaki bu iki projeden yola çıkarak, işletmelere 
sürdürülebilir istihdam sağlamaya yönelik araştırma yapma gerekliliği ortaya 
çıkmıştır.Ülkemizde son on yılda özellikle mesleki istihdam başta olmak üzere, işgücü 
temininde tüm sektörlerde oldukça önemli sorunlar yaşanmaktadır. İŞKUR’a kayıtlı işsiz 
sayısı gün geçtikçe artarken, işletmelerde de işgücü ihtiyacı yükselmektedir. İşletmelerdeki bu 
ihtiyaç, işgücü temin edebilmek ve işe alınan elemanların devamlılığının sağlanması 
konusunda yaşanan güçlükler olmak üzere iki boyutlu gerçekleşmektedir. İşsiz sayısındaki 
artış ve işletmelerin işgücü ihtiyacı arasındaki bu zıt ve çelişkili durumun anlaşılabilmesi için 
Kocaeli Sanayi Odası tarafından bilimsel bir saha araştırması çalışması yapılmıştır. Araştırma 
kapsamında, öncelikle İŞKUR’a kayıtlı nitelikli ve niteliksiz işsizler, imalata yönelik meslek 
lisesi mezunları, kız meslek lisesi mezunları, işletmelerdeki tepe yöneticileri ve insan 
kaynakları yöneticileri, işletme çalışanlarından oluşan 20 kişi ile derin görüşmeler yapılmıştır. 
Bu derin görüşmeler sonucunda, işletme yöneticilerinin beklentileri, işletme çalışanlarının işe 
yönelik bakış açıları, iş arayanların işe yönelik tutumlarına ilişkin değişkenler belirlenmiş ve 
her bir gruba uyarlanan anket soruları hazırlanmıştır. 

Araştırma kapsamında, 29’u meslek lisesi mezunu olmak üzere İŞKUR’a kayıtlı 100 
kişi, İŞKUR’a kayıtlı olmayan imalata yönelik meslek lisesi mezunu 64 kişi, İŞKUR’a kayıtlı 
olmayan Meslek Yüksek Okulu mezunu 50 kişi, İŞKUR’a kayıtlı olmayan kız meslek lisesi 
mezunu 60 kişi, halen çeşitli işletmelerde çalışan ancak iş arayışında olan 102 kişi, çeşitli 
işletmelerin insan kaynakları yöneticisi olan 105 kişi olmak üzere toplam 481 kişi üzerine 
anket uygulanmıştır. 

Anketin içeriğinde; işgören ve işgören adaylarından ankete katılanların demografik 
özellikleri, işe yönelik tutumları, işten beklentileri ve iş ortamı ve işe yönelik beklentilerine 
ilişkin sorular almıştır. İnsan kaynakları yöneticilerine uygulanan anket sorularında ise, 
işgören adaylarından beklenen özellikler, işletmedeki işgören davranışlarına yönelik 
gözlemler ve iş görüşmelerinden elde ettikleri bilgiler ile ilgili sorular yer almıştır. 

Anketlerden elde edilen verilere, tutum ortalamaları frekans analizi, tutumlara yönelik 
faktör analizi yapılmış, araştırma sonuçları rapor edilmiştir. Sonuçlardan yola çıkarak, 
işgörenler, işgören adayları ve işletme yöneticileri arasındaki beklenti uyuşmazlıkları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Buradan hareketle, istihdam sorunu açısından hem işgören ve 
işgören adaylarına hem de işletmelere yönelik çeşitli öneriler sunulmuştur. Bu araştırmanın 
ülkemizin diğer illerinde de uygulanarak, ülkemizin istihdam sorununa çözüm bulunması 
açısından öncü, özgün bir nitelik ile yol gösterici olması amaçlanmıştır.
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1.İŞKUR’DAKİ İŞ ARAYANLARIN İSTİHDAMA YÖNELİK TUTUMLARI

Araştırmada İŞKUR’a kayıtlı iş arayan kişiler ile yüzyüze anket çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Anketler, İŞKUR’a ziyarete gelen kişiler üzerine yerinde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan kişilerin demografik özellikleri ve profilleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo.1.Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri

                               
Sayı/Oran

Demografik Özellikler

Sayı Yüzde

İşsizlik Süresi 1 Aydan az 8 8,0
1-4 Ay 20 20,0
4-7 Ay 16 16,0
7-10  Ay 12 12,0
10-12 Ay 12 12,0
1 Yıldan Fazla 32 32,0 

İş Değiştirme Sayısı Hiç değiştirmedim 8 8,0
1 kez 32 32,0
1’den fazla 60 60,0 

En uzun çalışma süresi 1-5 Yıl 48 48,0 
6-10 Yıl 34 34,0
11-15 Yıl 18 18,0

Cinsiyet Kadın 16 16,0
Erkek 84 84,0 

Yaş 18-27 20 20,0
28-37 56 56,0 
38-47 16 16,0
48-57 8 8,0

Medeni Durum Bekar 28 28,0
Evli 72 72,0 

Evin geçimini sağlayan tek 
kişi mi?

Evet 64 64,0 
Hayır 36 36,0

Gelir 0-2000 TL 12 12,0
2001-3000 TL 48 48,0 
4001-6000 TL 28 28,0
6000 TL ve Üzeri 12 12,0

Eğitim İlköğretim 4 4,0
Ortaöğrenim 68 (29)* 68,0 (29)* 
Üniversite 16 16,0
Lisansüstü 12 12,0

İşsizlik Durumu Sigortalı Çalışıyor 32 32,0
Sigortasız Çalışıyor 25 25,0
Çalışmıyor 43 43,0 

TOPLAM 100 100 
*Meslek Lisesi Mezunu
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Cevaplayıcıların seçeneklere göre en yüksek oranları şu şekildedir; En uzun işsiz 

kalma süresi bakımından en yüksek oran %60 ile 1 yıldan daha fazla işsiz kalanlardır. En 

uzun çalışma süreleri 1-5 yıl arasında %48 ile en düşük aralıkta toplanmıştır. %84’ü 

erkeklerden oluşmaktadır. Yaş dağılımı en yüksek, %56 ile 28-37 yaş grubunda yer almıştır. 

Cevaplayıcıların %72’si evli olup, %64’ü evinin geçimini sağlayan tek kişi durumundadır. 

Ailelerinin aylık gelir ortalaması bakımından %48’inin 2001-3000 TL gelir aralığında olduğu 

görülmüştür. %68’i ortaöğretim mezunudur. Ortaöğretim mezunlarından %29’luk bölüm 

meslek lisesi mezunlarından oluşmaktadır. Araştırmaya katılanlardan %32’si sigortalı bir işte 

çalışmakta, %25’i sigortasız olarak çalışmakta, %43’ü ise herhangi bir işte çalışmamaktadır. 

Sigortasız çalışan işçilerin tamamına yakını işsizlik ücreti almaktadırlar (Ancak bunu beyan 

etmekte tereddüt etmişlerdir). 

Tablo.2.İstihdama Yönelik Tutum Ortalamaları (İŞKUR)

Değişkenler Ortalama Standart  

Sapma 

39.Mesleki gelişim ve kariyerdense, aldığım ücret daha önemlidir 4,9600 0,19695
4.Düşük ücretli işlerde çalışmak istemiyorum 4,7200 0,45126
6.Özel hayatıma zaman ayıramayacak kadar yoğun olan işlerde çalışmak 
istemiyorum 4,5600 0,57419
5.Özel hayatıma zaman ayıracağım çalışma saatleri olan iş arıyorum 4,4800 0,64322
32.Sürekli iş değiştiren kişi pozisyonuna düşmemek için koşullar ne olursa olsun 
girdiğim işte uzun süreli çalışmak için çaba gösteririm 4,3600 1,23517
34.Girdiğim işte kendi mesleki alanımda kariyer yapmama fırsat verilirse her 
güçlüğe katlanırım 4,2800 1,18986
29.Fabrikada değil, masabaşında çalışmak istiyorum 4,2400 1,03592
36.Yalnızca torpilli olanlar mesleki kariyer yapabilirler 4,2400 1,14698
28.Daha iyi koşullarda çalışmayı hakettiğimi düşündüğümde işten ayrılırım 4,2000 1,20605
16.İşverenlerin düşük ücret vererek, beni kullandığını düşünüyorum 4,1600 1,29271
35.Mesleki kariyer yapma imkanının verildiğine inanmıyorum 4,1600 1,16098
7.Sevmediğim bir işte çalışmak yerine işsizlik maaşı ile boşta kalmayı tercih 
ederim 3,8800 1,31257
40.Benim için bir işte en önemli şey rahat olmak, yorulmamaktır. Aksi halde işten 
ayrılırım 3,8800 1,14838
25.Çok iş yapmama rağmen maaşımı artırmazlarsa, bu yüzden işten ayrılırım 3,8400 1,46832
31.Sürekli iş değiştirmenin kariyerime zarar verdiğini düşünüyorum 3,8400 1,38331
10.Ailemin maddi durumu iyi olduğu için düşük ücretli işte çalışmak yerine boş 
kalmayı tercih ederim 3,7200 1,46391
19.Nitelikli olmayan kişileri patrona yakınlık gösterdiğinden dolayı haksız yere 
kayırılıyor 3,7200 1,49125
20.Görüşme yaptığım insan kaynakları görevlileri beni anlayamıyor 3,7200 1,43604
21.Görüşme yaptığım insan kaynakları görevlileri bana ön yargılı davranıyor 3,7200 1,43604
18.Üniversite mezunu olmayıp sahada yetişenlerin daha nitelikli olduğunu 
düşünüyorum 3,6000 1,70561
17.Üniversite mezunlarının nitelikli olduğuna inanmıyorum 3,4400 1,63497
8.İşsizlik maaşı alıp, başka işlerde sigortasız çalışmayı tercih ediyorum 3,4000 1,53083
22.İşe girdiğim yerlerde iş tanımım tam olarak yapılmadığından, belirsizlikler 
benim işten ayrılamama neden oluyor 3,3600 1,57967
30.İşe alırken insan kaynaklarının görüşme esnasında verdiği sözler 3,1600 1,46832
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İş arayan kişilerin işe yönelik tutum ortalamaları incelendiğinde, hem yüksek ücret 

almak isteyen, yoğun işlerde çalışmak istemeyen, iş koşullarının özel hayatlarına göre 

düzenlenmesini isteyen, sahada değil masa başında çalışacak iş arayan, kariyer yapmak 

isteyen ama işverenin eşit kariyer fırsatı sunmadığına inanan, kariyer için her türlü güçlüğe 

katlanırım görüşünü ifade ederken kendilerini yoracak işlerde çalışmak istemeyen, sevmediği 

ya da beklentilerine uymayan işlerde çalışmak yerine işsizlik sigortası almayı benimseyen, 

insan kaynakları ile iletişimde sorun yaşayan, işverenin düşük ücret vererek kendisini 

kullandığı yönünde ön yargıları olan, ailesinin maddi durumu iyiyse çalışmak istemeyen 

kişilerden oluştuğunu söylemek mümkündür. 

Tutumlardan yola çıkarak profili tanımladığımızda, kronik işsizlik, sürekli iş 

değiştirme, bulundukları işin gerekliliklerini yerine getirmeme eğiliminin yüksek olması 

beklenen bir durum olarak değerlendirilebilir.  

 

tutulmadığında işten ayrılırım
27.Çalıştığım işlerde, sınıf ayrımı yapıldığını düşündüğümden işten ayrılırım 3,0800 1,44725
1.Eğitim aldığım meslek dışındaki iş tekliflerini kabul etmiyorum 3,0400 1,66921
3.Hafta sonu tatili olmayan iş tekliflerini kabul etmiyorum 3,0400 1,31748
23.İşe girdiğim yerlerde eski çalışanlar bana yardımcı olmadığından başarısız olup 
işten çıkarıldım (böyle olacağını düşünüyorum) 3,0000 1,47710
24.İşe girdiğim yerlerde eski çalışanlar benimle bildiklerini paylaşmadığından işi 
öğrenemediğim için işten çıkarıldım/(böyle olacağını düşünüyorum) 3,0000 1,47710
26.İşyerinde çalışanlara ve bana yapılan haksız davranışlar yüzünden tartışıp, işten 
ayrılırım 2,8800 1,59088
38.Yaşı benden küçük olan bir yöneticinin emrinde çalışmaktansa, o işten 
ayrılmayı tercih ederim 2,8400 1,72164
11.Çalıştığım işi sevmezsem, maaşı iyi olsa bile işten ayrılırım 2,8000 1,84226
9.İşkur’a tamamen formalite gereği kayıt yaptırdım 2,6800 1,35498
13.Düşük ücretle çalışıp, patrona para kazandırmak yerine, işsiz kalmayı tercih 
ederim 2,6800 1,60101
15.Bana tanımlanan iş dışında, başka bir iş yaparak kendimi kullandırtmam 2,6000 11,44949
37.Fazla mesaiye kalmak istemediğim halde, mesaiye kalmamı isterlerse işten 
ayrılırım 2,5600 1,58478
33.Sürekli iş değiştirmenin kötü bir şey olmadığını düşünüyorum 2,4400 1,61007
12.Geçimimi sağlayacak kadar gelir elde ettiğim işte, yükselmek için özel çaba 
sarfetmem 2,3600 1,38914
2.Eğitim aldığım mesleği sevmediğim için başka iş arıyorum 2,0000 1,17207
14.İşsizlik ücretini hakettiğim anda beni işten çıkarmaları için uğraşırım 1,9600 1,25465
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Tablo.3.İşkur’a Kayıtlı İş Arayanların İşe Yönelik Beklentilerinde Önem Verdikleri 

Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Değişkenler  
Ortalama  Standart 

Sapma 

2.Ücret 4,96 0,19
11.Patronların çalışanlara değer vermesi 4,68 0,46
10.Emekli oluncaya kadar çalışma imkanı sunması 4,60 0,56
9.Servis, yemek gibi imkanlar 4,36 1,09
6.Masabaşı bir iş olması 4,1 1,36
12.Çalışanların birbirleri ile samimiyeti 4,08 1,09
14.Mesai saatleri içerisinde izin alabilmem 4,08 1,09
4.Hafta sonu tatilinin olması 4,04 1,34
7.İşin mesleki yetkinlikleriniz ile uyumlu olması 3,88 1,48
5.İşin yorucu olmaması 3,84 1,38
1.Mesleki kariyer fırsatı 3,76 1,31
3.Mesai saatlerinin fazla olmaması 3,52 1,56
13.Eğitim imkanı sunması 3,36 1,52
8.Firmanın kurumsal olması 3,32 1,41

Ortalamalar incelendiğinde, İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların işe yönelik beklentilerinde 

ilk sırada çok yüksek bir ortalama ile ücret faktörü gelmektedir. Bu faktörü takiben, 

patronlardan değer beklentisi, emekli oluncaya kadar işin devam etmesi, servis yemek gibi 

imkanlar, masabaşı bir iş olması, çalışanların samimiyeti, mesai saatlerinde izin alabilmek, 

hafta sonunda tatil gibi, tamamen konfora yönelik beklentilerin 5 üzerinde 4 ortalamanın 

üzerinde olduğu görülmüştür. 

Ortalamaların dağılımı Şekil.1’de gösterilmiştir. 

Şekil.1.İşe Yönelik Beklenti Faktörleri 

Bu ortalamalardan yola çıkarak, verilere faktör analizi yapılmış, cevaplayıcıların işe 

yönelik tutumlarının kaç boyut altında toplandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 

verilerinin %92 gibi yüksek bir güvenilirlik katsayısına sahip olduğu görülmüştür. 
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Tablo.4.Güvenilirlik Testi
Cronbach’s AlphaGüvenKatsayısı

DeğişkenSayısı

0,920

40

Böylece analiz sonucunda 11 faktör elde edilmiştir. Elde edilen bu faktörler Tablo.6.da 

gösterilmiştir.

Tablo.5.İstihdama Yönelik Tutum Faktörleri (İŞKUR)
Faktörler Faktör 

yükleri
Özdeğer Varyans 

yüzdesi
Faktör 1: Kariyer Odaklılık 11,146 27,865

36.Yalnızca torpilli olanlar mesleki kariyer yapabilirler 0,894
35.Mesleki kariyer yapma imkanının verildiğine inanmıyorum 0,841
34.Girdiğim işte kendi mesleki alanımda kariyer yapmama fırsat verilirse 
her güçlüğe katlanırım

0,835

32. Sürekli iş değiştiren kişi pozisyonuna düşmemek için koşullar ne olursa 
olsun girdiğim işte uzun süreli çalışmak için çaba gösteririm

0,852

31. Sürekli iş değiştirmenin kariyerime zarar verdiğini düşünüyorum 0,645
28. Daha iyi koşullarda çalışmayı hakettiğimi düşündüğümde işten 
ayrılırım

0,708

Faktör 2: Sadakat ve Nitelik Çatışması 4,877 12,193
38.Yaşı benden küçük olan bir yöneticinin emrinde çalışmaktansa, o işten 
ayrılmayı tercih ederim

0,831

37.Fazla mesaiye kalmak istemediğim halde, mesaiye kalmamı isterlerse 
işten ayrılırım

0,894

33.Sürekli iş değiştirmenin kötü bir şey olmadığını düşünüyorum 0,840
18.Üniversite mezunu olmayıp sahada yetişenlerin daha nitelikli olduğunu 
düşünüyorum

0,557

17.Üniversite mezunlarının nitelikli olduğuna inanmıyorum 0,640
Faktör 3: Rahatlık İsteği 4,359 10,899

40.Benim için bir işte en önemli şey rahat olmak, yorulmamaktır. Aksi 
halde işten ayrılırım

0,478

30.İşe alırken insan kaynaklarının görüşme esnasında verdiği sözler 
tutulmadığında işten ayrılırım

0,613

27.Çalıştığım işlerde, sınıf ayrımı yapıldığını düşündüğümden işten 
ayrılırım

0,806

26.İşyerinde çalışanlara ve bana yapılan haksız davranışlar yüzünden 
tartışıp, işten ayrılırım

0,859

25.Çok iş yapmama rağmen maaşımı artırmazlarsa, bu yüzden işten 
ayrılırım

0,584

10.Ailemin maddi durumu iyi olduğu için düşük ücretli işte çalışmak 
yerine boş kalmayı tercih ederim

0,559

Faktör 4: İşsiz Olmayı Önemsememe ve Duyarsızlık 2,966 7,414
29.Fabrikada değil, masabaşında çalışmak istiyorum 0,621
14.İşsizlik ücretini hakettiğim anda beni işten çıkarmaları için uğraşırım 0,520
12.Geçimimi sağlayacak kadar gelir elde ettiğim işte, yükselmek için özel 
çaba sarfetmem

0,652

9.İşkur’a tamamen formalite gereği kayıt yaptırdım 0,799
3.Hafta sonu tatili olmayan iş tekliflerini kabul etmiyorum 0,791

Faktör 5: İşletme Rotasyon ve Oryantasyon Sorunları 2,622 6,554
24.İşe girdiğim yerlerde eski çalışanlar benimle bildiklerini 
paylaşmadığından işi öğrenemediğim için işten çıkarıldım/(böyle olacağını 
düşünüyorum)

0,898

23.İşe girdiğim yerlerde eski çalışanlar bana yardımcı olmadığından 
başarısız olup işten çıkarıldım (böyle olacağını düşünüyorum)

0,898
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22.İşe girdiğim yerlerde iş tanımım tam olarak yapılmadığından, 
belirsizlikler benim işten ayrılamama neden oluyor

0,791

 Faktör 6: Özel Hayat-İş Çelişkisi  2,386 5,966
16.İşverenlerin düşük ücret vererek, beni kullandığını düşünüyorum 0,678
6.Özel hayatıma zaman ayıramayacak kadar yoğun olan işlerde çalışmak 
istemiyorum

0,772

5.Özel hayatıma zaman ayıracağım çalışma saatleri olan iş arıyorum 0,743
4.Düşük ücretli işlerde çalışmak istemiyorum 0,791

Faktör 7: İnsan Kaynakları İle İletişim Sorunları 1,817 4,541
21.Görüşme yaptığım insan kaynakları görevlileri bana ön yargılı 
davranıyor

0,890

20.Görüşme yaptığım insan kaynakları görevlileri beni anlayamıyor 0,890
Faktör 8:Sosyal Yardımların Verdiği Rahatlık 1,703 4,258

8.İşsizlik maaşı alıp, başka işlerde sigortasız çalışmayı tercih ediyorum 
 

0,610

7.Sevmediğim bir işte çalışmak yerine işsizlik maaşı ile boşta kalmayı 
tercih ederim 

0,893

Faktör 9: Kendini ve Mesleğini Önemseme 1,221 3,052
13.Düşük ücretle çalışıp, patrona para kazandırmak yerine, işsiz kalmayı 
tercih ederim 

0,644

11.Çalıştığım işi sevmezsem, maaşı iyi olsa bile işten ayrılırım 0,898
1.Eğitim aldığım meslek dışındaki iş tekliflerini kabul etmiyorum 0,524

Faktör 10: Mesleğe ve İşe Bakış 1,213 3,033
15.Bana tanımlanan iş dışında, başka bir iş yaparak kendimi kullandırtmam 0,664
2.Eğitim aldığım mesleği sevmediğim için başka iş arıyorum 0,823

Faktör 11: Ücret Odaklılık ve Yöneticiye Karşı Ön Yargı 1,028 2,571
39.Mesleki gelişim ve kariyerdense, aldığım ücret daha önemlidir 0,654
19.Nitelikli olmayan kişileri patrona yakınlık gösterdiğinden dolayı haksız 
yere kayırılıyor

0,555

TOPLAM 88,35 

Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlerin varyansı açıklama yüzdesi 

%88.35 gibi yüksek bir  oranda gerçekleşmiştir.

İŞKUR’a kayıtlı iş arayan kişilerin istihdama yönelik tutumları toplam 11 faktör altında 

toplanmıştır. Faktörlere yönelik açıklamalar aşağıdaki gibidir; 
 

Faktör 1: Kariyer Odaklılık

En yüksek faktör “Kariyer Odaklılık” olarak adlandırılan faktörde gerçekleşmiştir. 

Cevaplayıcıların çalışacakları işe yönelik kariyer beklentilerinin olduğu ancak, işletme 

kendilerine bekledikleri kariyeri sunmadığında işten ayrılma eğilimlerinin yüksek olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, işletmelerin kariyer yapma fırsatı sunmadığı yönünde ön yargılı 

oldukları görülmektedir. 

Faktör 2: Sadakat ve Nitelik Çatışması 
“Sadakat ve Nitelik Çatışması” olarak adlandırılan faktör ikinci sırada yer almıştır. 

Cevaplayıcıların çalışacakları işyerinde yaşı kendisinden küçük olanları yönetici olarak kabul 

etmeme eğilimleri olduğu, fazla mesaiye kalma durumunda işten ayrılma eğiliminde 
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oldukları, sürekli iş değiştirmenin normal bir durum olduğunu, üniversite mezunu olanlara 

karşı olumsuz bir tutumlarının olduğu görülmektedir. Kendilerinin sahip olmadıkları 

niteliklere sahip olanlardan hoşlanmadıkları ve olumsuz duygulara sahip oldukları 

görülmektedir. 

Faktör 3: Rahatlık İsteği 
 

“Rahatlık İsteği” olarak adlandırılan faktör üçüncü sırada yer almıştır. Cevaplayıcılar

çalışacakları işte rahat olmak, yorulmamak isteğine sahip olup, aksi halde işten ayrılma 

eğilimi göstereceklerini belirtmişlerdir. İnsan kaynakları yöneticilerinin işe alırken 

vadettiklerini yerine getirmediği, işyerinde mavi yaka, beyaz yakaya yönelik ayrımcılık 

yapıldığında işten ayrılma eğilimi gösterdikleri, işyerinde haksızlık veya tartışma olursa işten 

ayrılacaklarını belirtmişlerdir. İşyerinde çok iş yapmanın ücrete bağlı olduğunu, eğer 

ailelerinin maddi durumu iyiyse çalışmak istemediklerini belirtmişlerdir. 
 

Faktör 4: Asgari Geçim, Hedefleri Olmama, İşsizlik Duyarsızlığı 
“Asgari Geçim, Hedefleri Olmama, İşsizlik Duyarsızlığı” olarak adlandırılan faktör 

dördüncü sırada yer almıştır. Cevaplayıcılar, sahada çalışmak yerine masa başında rahat iş 

yapmak istemektedirler. İşsizlik ücretini hakettiklerinde işten ayrılmayı göze aldıkları, asgari 

geçimini sağlayacak gelire sahip olunca daha fazlası için çaba göstermedikleri, İŞKUR gibi 

kurumlara işsizlik kaydı yapmalarının tamamen formalite olduğu, çalıştıkları işin 

gerekliliklerinden çok hafta sonu tatilini önemsedikleri görülmektedir. 

Faktör 5: İşletme Rotasyon ve Oryantasyon Sorunları 
 

“İşletme Rotasyon ve Oryantasyon Sorunları” olarak adlandırılan faktör beşinci sırada 

yer almıştır. Cevaplayıcıların işe girdikleri yerlerde eski çalışanların bilgi paylaşımında 

bulunmada gönüllülükleri düşük olduğunda, işte yardımcı olmadıklarında ve işyerinde iş ve 

görev tanımları tam olmadığında karmaşa yaşayarak işten ayrılma eğilimi gösterdikleri 

görülmüştür. Çalışanlar bu konuları aynı faktör altında algılamışlardır. Birinde gerçekleşecek 

olumsuzluk, diğerlerinin de olumsuz algılanmasına neden olmaktadır.  

Faktör 6: Özel Hayat-Ücret Çelişkisi 
 

“Özel Hayat-İş Çelişkisi” olarak adlandırılan faktör altıncı sırada yer almıştır. 

Cevaplayıcıların düşük ücretli işlerde çalışmak istemediği, bu tip işlerin yöneticilerinin 

kendisini kullandığı yönünde yargıları olduğu görülmüştür. Bu yargılara sahip olanların aynı 

zamanda özel hayatlarına zaman ayırabilecekleri bir iş istedikleri, özel hayatlarını aksatacak 
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işlerde çalışmak istemedikleri görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, hem yüksek ücret beklentisi 

hem de özel hayatlarına zaman ayıracak rahat bir iş istemektedirler.  

Faktör 7: İnsan Kaynakları İle İletişim Sorunları 
“İnsan Kaynakları İle İletişim Sorunları” olarak adlandırılan faktör yedinci sırada yer 

almıştır. Cevaplayıcılarıngörüşme yaptıkları insan kaynakları görevlilerinin ön yargılı 

olduklarını düşündüklerinde, insan kaynakları görevlilerinin aynı zamanda onları 

anlayamadığını ifade etmişlerdir. Bu değişkenleri tek faktörde birlikte algılamışlardır. 
 

Faktör 8:Sosyal Yardımların Verdiği Rahatlık 
“Sosyal Yardımların Verdiği Rahatlık” olarak adlandırılan faktör sekizinci sırada yer 

almıştır. Cevaplayıcılarındevletin sunduğu işsizlik maaşı ile ilgili görüşlerini yansıtan bir 

faktör olarak iki değişkenden oluşmuştur. İşsizlik maaşı alıp, başka işlerde sigortasız 

çalışmayı tercih edenlerin, sevmedikleri işlerde çalışmak yerine işsizlik maaşı ile boşta 

kalmayı tercih ettikleri görülmüştür.

Faktör 9: Kendini Fazla Önemseme 
“Kendini Fazla Önemseme” olarak adlandırılan faktör dokuzuncu sırada yer almıştır. 

Cevaplayıcılarındüşük ücretle çalışmayı, patrona para kazandırmak olarak algıladıkları, 

çalıştığı işi sevmezlerse maaşı iyi olsa bile işten ayrılma eğiliminde olmaları ve eğitim 

aldıkları meslek dışında başka iş tekliflerini kabul etmemeyi tek faktörde algılamışlardır. 

Kendilerini çok fazla önemsedikleri görülmektedir. 

Faktör 10: Mesleğe ve İşe Olumsuz Bakış 
 

“Mesleğe ve İşe Olumsuz Bakış” olarak adlandırılan faktör onuncu sırada yer almıştır. 

Cevaplayıcıların kendilerine tanımlanan iş dışında başka iş yapmanın kendini kullandırtmak 

olduğunu düşündükleri, böyle düşünenlerin eğitim aldıkları mesleği sevmedikleri için işten 

ayrılma eğilimi gösterdikleri ve bu iki değişkeni birlikte algıladıkları görülmüştür.   
 

Faktör 11: Ücret Odaklılık ve Yöneticiye Karşı Ön Yargı

“Ücret Odaklılık ve Yöneticiye Karşı Ön Yargı” olarak adlandırılan faktör onbirinci 

sırada yer almıştır. Cevaplayıcılarınmesleki gelişim ve kariyerdense, aldıkları ücrete 

odaklandıklarında, patronların da nitelikli olmayan kişileri haksız yere kayırdıklarını 

düşündükleri görülmüştür. 

Faktörler altında değişkenlerin birbirleriyle çelişkili bir şekilde toplanması, iş 

disiplini, gelişmeye açıklık yönünde ortalamaların olumsuz bir şekilde yüksek olduğu, 
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ortalamalar tablosundan görülmektedir. İŞKUR’a kayıtlı meslek lisesi mezunlarının 

diğer işgören adaylarından daha olumlu olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, İŞKUR’a 

kayıtlı uzun süreli işsizler ile ilgili önlem alınması gerektiği söylenebilir. İşe girmede 

öncelik verilmesinin önüne geçilmesi, çok iş değiştirme gibi faktörler üzerinden 

performans puanı verilerek, işe yönelik tutumu olumlu olanlara öncelik verilebilir. 

Faktörlerin, varyansı açıklama yüzdelerinin oranlarının yeraldığı Şekil.2 aşağıda 
gösterilmiştir. 

Şekil.2. İŞKUR’a Kayıtlı İş Arayanların Aradıkları İşe Yönelik Tutum Faktörleri
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2.İŞKUR’A KAYITLI OLMAYAN İMALATA YÖNELİK MESLEK LİSESİ 
MEZUNLARININ TUTUMLARI

İŞKUR’a kayıtlı olmayan imalata yönelik meslek lisesi mezunları üzerine yapılan 

anketlerin sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

Tablo.6.Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri (İŞKUR’a Kayıtlı Olmayan Meslek 

Lisesi Mezunları)

                               
Sayı/Oran

Demografik Özellikler

Sayı Yüzde

1 Aydan az 40 62,5 
1-4 Ay 10 15,62
4-7 Ay 6 9,37
7-10  Ay 4 6,25
10-12 Ay 2 3,13
1 Yıldan Fazla 2 3,13

İş Değiştirme Sayısı Hiç değiştirmedim 40 62,50 
1 kez 10 15,63
1’den fazla 14 21,87

Cinsiyet Kadın 18 28,1
Erkek 46 71,9 

Yaş 18-20 54 84,37 
21-23 10 15,63

Mezuniyet Yılı 2015 6 9,4
2016 16 25,0
2017 42 65,6 

Medeni Durum Bekar 60 93,75 
Evli 4 6,25

Evin geçimini sağlayan tek 
kişi mi?

Evet 56 87,50 
Hayır 8 12,50

Gelir 0-2000 TL 18 28,1
2001-4000 TL 30  46,9 
4001-6000 TL 14 21,9
6000 TL ve Üzeri 2 3,1

İşsizlik Durumu Sigortalı Çalışıyor 40 62,50 
Sigortasız Çalışıyor 10 15,63
Çalışmıyor 14 21,87

TOPLAM 100 100 

Meslek lisesi mezunlarından işsiz kalma süreleri incelendiğinde %62,5’lik büyük bir 

çoğunluğun 1 aydan daha az bir süre işsiz kaldıkları görülmüştür. %62,5’inin hiç iş 

değiştirmediği, %71,9’unun erkeklerden oluştuğu, %84,7’sinin 18-20 yaş grubunda yeraldığı, 

%46,9’unun aylık ortalama gelir düzeyi 2001-4000 TL arasında olan, %87,5’inin kendileri 

dışında evin geçimini tek kişinin sağladığı ailelere mensup oldukları,  %93,75’inin bekar, 

%62,50’sinin sigortalı çalışan oldukları belirlenmiştir. İŞKUR’a kayıtlı olmayan imalata 
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yönelik meslek lisesi mezunu gençlerin demografik profilleri ile İŞKUR’a kayıtlı 

olanların profilleri karşılaştırıldığında işe yönelik davranışları bakımından çok daha 

olumlu bir durum görülmektedir.  

Bu grupta yer alan katılımcıların istihdama yönelik tutum ortalamaları aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

Tablo.7. İstihdama Yönelik Tutum Ortalamaları (İŞKUR’a Kayıtlı Olmayan Meslek 

Lisesi Mezunları)

Değişkenler Ortalama Standart  

Sapma 

4.Düşük ücretli işlerde çalışmak istemiyorum 3,4688 1,2945
5.Özel hayatıma zaman ayıracağım çalışma saatleri olan iş arıyorum 3,4375 1,5013
33.Girdiğim işte kendi mesleki alanımda kariyer yapmama fırsat verilirse her 
güçlüğe katlanırım 3,4063 1,3645
17.Üniversite mezunlarının nitelikli olduğuna inanmıyorum 3,3750 1,3619
30.Sürekli iş değiştirmenin kariyerime zarar vereceğini düşünüyorum 3,3125 1,5951
6.Özel hayatıma zaman ayıramayacak kadar yoğun olan işlerde çalışmak 
istemiyorum 3,2813 1,5499
21.İş başvurusunda,  iş tanımımın tam olarak yapılıp yapılmadığı, o işi kabul 
etmem için önemlidir. 3,2813 1,2243
15.Bana tanımlanan iş dışında, başka bir iş yaparak kendimi kullandırtmam 3,2500 1,5657
28.Fabrikada değil, masabaşında çalışmak istiyorum 3,1875 1,5121
18.Üniversite mezunu olmayıp sahada yetişenlerin daha nitelikli olduğunu 
düşünüyorum 3,1563 1,5263
19.Nitelikli olmayan kişilerin patrona yakınlık gösterdiğinden dolayı haksız yere 
kayrıldığı söylentilerine inanıyorum 3,0983 1,3526
31.Sürekli iş değiştiren kişi pozisyonuna düşmemek için koşullar ne olursa olsun 
girdiğim işte uzun süreli çalışmak için çaba gösteririm 3,0938 1,5315
24.Çok iş yapmama rağmen maaşımı arttırmazlarsa, bu yüzden işten ayrılırım 3,0625 1,1053
27.Daha iyi koşullarda çalışmayı hakettiğimi düşündüğümde işten ayrılırım 3,0625 1,4127
35.Yalnızca torpilli olanlar mesleki kariyer yapabilirler diye düşünüyorum 3,0625 1,2935
16.İşverenlerin düşük ücret vererek, çalışanlarını kullandığını düşünüyorum 3,0313 1,4024
29.İşe alırken insan kaynaklarının görüşme esnasında verdiği sözler tutulmazsa 
işten ayrılırım 3,0000 1,3440
37.Mesleki gelişim ve kariyerdense, aldığım ücret daha önemlidir 3,0000 1,45912
25.İşyerinde çalışanlara ve bana yapılan haksız davranışlar olursa tartışıp, işten 
ayrılırım 2,9688 1,1773
9.İşkur’a formalite gereği kayıt yaptıracağım/yaptırdım. Çünkü bana uygun iş 
bulabileceklerini düşünmüyorum 2,9375 1,4354
34.İşletmelerde mesleki kariyer yapma imkanının verildiğine inanmıyorum 2,9063 1,2010
3.Hafta sonu tatili olmayan iş tekliflerini kabul etmiyorum 2,8468 1,4167
11.Çalıştığım işi sevmezsem, maaşı iyi olsa bile işten ayrılırım 2,8438 1,3937
1.Eğitim aldığım meslek dışındaki iş tekliflerini kabul etmeyi düşünmüyorum 2,8125 1,3304
2.Eğitim aldığım mesleği sevmediğim için başka iş arıyorum 2,7813 1,2885
23.İşletmelerde eski çalışanların bildiklerini paylaşmadığından dolayı, işi 
öğrenemezsem işten ayrılırım.  2,7813 1,2632
32.Sürekli iş değiştirmenin kötü bir şey olmadığını düşünüyorum 2,7500 1,3440
20.İnsan kaynakları görevlilerinin görüşmelerde olumsuz ön yargıları olduğuna 
inanıyorum 2,6875 1,2556
22.İşletmelerde eski çalışanların, yeni işe alınanlara yardımcı olmadığı 
söylentilerine inanıyorum 2,6875 1,2810
36.Fazla mesaiye kalmak istemediğim halde, mesaiye kalmamı isterlerse işten 2,6563 1,4052
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Cevaplayıcıların işe yönelik tutum ortalamaları incelendiğinde, 3,50’nin üzerinde 

ortalama olmadığı, olumsuz ifadelere yönelik tutum ortalamalarının düşük olduğu 

görülmüştür. Buradan hareketle, ücret, kariyer yapma fırsatı, iş değiştirmeme eğilimi gibi 

değişkenlerin öne çıktığı görülmüştür. Bu bağlamda, imalata yönelik meslek lisesinden 

mezun yakın zamanda mezun olanların mesleğe yönelik tutumlarının olumlu olduğu, bu 

gruptaki işgören adaylarının tutumlarının olumsuz yönde değişmemesi için işletme 

yöneticilerinin hassasiyetle bu gruptaki kişileri geliştirmeye yönelik stratejiler 

uygulamaları yararlı olacaktır.

Tablo.8.İşkur’a Kayıtlı Olmayan Meslek Lisesi Mezunlarının İşe Yönelik 

Beklentilerinde Önem Verdikleri Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Değişkenler  
Ortalama  Standart 

Sapma 

11.Patronların çalışanlara değer vermesi 4,56 0,66
4.Hafta sonu tatilinin olması 4,53 0,76
9.Servis, yemek gibi imkanlar 4,34 0,82
2.Ücret 4,28 0,85
12.Çalışanların birbirleri ile samimiyeti 4,28 0,85
13.Eğitim imkanı sunması 4,21 0,94
8.Firmanın kurumsal olması 4,12 1,01
10.Emekli oluncaya kadar çalışma imkanı sunması 4,01 0,94
1.Mesleki kariyer fırsatı 4,00 1,31
7.İşin mesleki yetkinlikleriniz ile uyumlu olması 3,93 1,18
3.Mesai saatlerinin fazla olmaması 3,84 1,05
14.Mesai saatleri içerisinde izin alabilmem 3,81 1,33
5.İşin yorucu olmaması 3,41 1,47
6.Masabaşı bir iş olması 3,03 1,55

ayrılırım
38.Benim için bir işte en önemli şey rahat olmak, yorulmamaktır. Aksi halde işten 
ayrılırım 2,6563 1,4725
13.Düşük ücretle çalışıp, patrona para kazandırmak yerine, işsiz kalmayı tercih 
ederim 2,6250 1,3380
8.Haketmişsem, işsizlik maaşı alıp, başka işlerde sigortasız çalışmayı tercih 
ederim 2,5313 1,5023
14.İşsizlik ücretini hakettiğim anda beni işten çıkarmaları için uğraşırım 2,5313 1,6458
26.İşletmelerde mavi yaka, beyaz yaka çalışan sınıf ayrımı yapıldığına 
inanıyorum. 2,5000 1,3912
12.Geçimimi sağlayacak kadar gelir elde ettiğim işte, yükselmek için özel çaba 
sarfetmem 2,4375 1,5849
7.Sevmediğim bir işte çalışmak yerine, haketmişsem işsizlik maaşı ile boşta 
kalmayı tercih ederim 2,3750 1,4312
10.Ailemin maddi durumu iyi olduğu için düşük ücretli işte çalışmak yerine boş 
kalmayı tercih ederim 2,3438 1,3821
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Meslek lisesi mezunlarının çalışacakları işte önem verdikleri faktörler, diğer bir ifade 

ile beklentilerine yönelik değişkenlerin ortalamaları incelendiğinde; patronlar tarafından değer 

görme isteği, hafta sonu tatili, sosyal imkanlar, ücret, çalışanların samimiyeti, eğitim imkanı 

ve kurumsallık gibi faktörlerin öne çıktığı görülmüştür. Bu gruptaki işgören adaylarının 

beklentileri, İŞKUR’a kayıtlı uzun süreli işsizlerden farklılık gösterdiği, daha makul bir 

durumun sözkonusu olduğunu söylemek mümkündür. 

İşte önem verilen faktörlere yönelik ortalamaların yer aldığı grafik Şekil.3’te 

gösterilmiştir. 

Şekil.3. İşe Yönelik Beklenti Faktörleri

Bu ortalamalardan yola çıkarak, verilere faktör analizi yapılmış, cevaplayıcıların işe 

yönelik tutumlarının kaç boyut altında toplandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 

verilerinin %85,7 gibi yüksek bir güvenilirlik katsayısına sahip olduğu görülmüştür. 

Tablo.9. Güvenilirlik Testi

Cronbach’s Alpha GüvenDeğeri

DeğişkenSayısı

0,857

38

4,56 4,53 4,34 4,28 4,28 4,21 4,12 4,01 4 3,93 3,84 3,81
3,41

3,03

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
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Böylece analiz sonucunda 7 faktör elde edilmiştir. Elde edilen bu faktörler Tablo.10.da

gösterilmiştir.

Tablo.10.İstihdam Tutum Faktörleri (İŞKUR’a Kayıtlı Olmayan Meslek Lisesi 

Mezunları)

Değişkenler Faktör 
yükleri

Özdeğer Varyans 
yüzdesi

Faktör 1: İşe Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi 3,663 11,816
12.Geçimimi sağlayacak kadar gelir elde ettiğim işte, yükselmek için özel 
çaba sarfetmem

0,674

11.Çalıştığım işi sevmezsem, maaşı iyi olsa bile işten ayrılırım 0,649
23.İşletmelerde eski çalışanların bildiklerini paylaşmadığından dolayı, işi 
öğrenemezsem işten ayrılırım.  

0,636

15.Bana tanımlanan iş dışında, başka bir iş yaparak kendimi kullandırtmam 0,599
38.Benim için bir işte en önemli şey rahat olmak, yorulmamaktır. Aksi 
halde işten ayrılırım

0,586

18.Üniversite mezunu olmayıp sahada yetişenlerin daha nitelikli olduğunu 
düşünüyorum

0,550

24.Çok iş yapmama rağmen maaşımı arttırmazlarsa, bu yüzden işten 
ayrılırım

0,529

13.Düşük ücretle çalışıp, patrona para kazandırmak yerine, işsiz kalmayı 
tercih ederim

0,487

29.İşe alırken insan kaynaklarının görüşme esnasında verdiği sözler 
tutulmazsa işten ayrılırım

0,483

Faktör 2: İşletme Politikaları ve Ücret 3,160 10,194
21.İş başvurusunda,  iş tanımımın tam olarak yapılıp yapılmadığı, o işi 
kabul etmem için önemlidir.

0,667

10.Ailemin maddi durumu iyi olduğu için düşük ücretli işte çalışmak 
yerine boş kalmayı tercih ederim

0,653

14.İşsizlik ücretini hakettiğim anda beni işten çıkarmaları için uğraşırım 0,600
33.Girdiğim işte kendi mesleki alanımda kariyer yapmama fırsat verilirse 
her güçlüğe katlanırım

0,559

16.İşverenlerin düşük ücret vererek, çalışanlarını kullandığını 
düşünüyorum

0,524

20.İnsan kaynakları görevlilerinin görüşmelerde olumsuz ön yargıları 
olduğuna inanıyorum

0,496

Faktör 3: Rahatlık İsteği ve Sosyal Yardımlara Güven 2,531 8,165
17.Üniversite mezunlarının nitelikli olduğuna inanmıyorum 0,612
7.Sevmediğim bir işte çalışmak yerine, haketmişsem işsizlik maaşı ile 
boşta kalmayı tercih ederim

0,652

8.Haketmişsem, işsizlik maaşı alıp, başka işlerde sigortasız çalışmayı 
tercih ederim

0,497

6.Özel hayatıma zaman ayıramayacak kadar yoğun olan işlerde çalışmak 
istemiyorum

0,657

36.Fazla mesaiye kalmak istemediğim halde, mesaiye kalmamı isterlerse 
işten ayrılırım

0,674

35.Yalnızca torpilli olanlar mesleki kariyer yapabilirler diye düşünüyorum 0,476
Faktör 4: İşkur ve İşletmelerin Kurumsallığına Olan Güven 2,520 8,129

9.İşkur’a formalite gereği kayıt yaptıracağım. Çünkü bana uygun iş 
bulabileceklerini düşünmüyorum

0,573

34.İşletmelerde mesleki kariyer yapma imkanının verildiğine inanmıyorum 0,483
Faktör 5: İşletme Yönetiminin Mesleki Yeteneğe Yaklaşımı 2,335 7,533

19.Nitelikli olmayan kişilerin patrona yakınlık gösterdiğinden dolayı 
haksız yere kayrıldığı söylentilerine inanıyorum

0,567
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1.Eğitim aldığım meslek dışında başka bir iş tanımı ile çalışmak 
istemiyorum

0,498

 Faktör 6: Kariyer, Gelişim İsteği ve Ücret 2,334 7,529
37.Mesleki gelişim ve kariyerdense, aldığım ücret daha önemlidir 0,564
22.İşletmelerde eski çalışanların, yeni işe alınanlara yardımcı olmadığı 
söylentilerine inanıyorum

0,477

Faktör 7: İşletme İçi Çalışan İlişkisi 2,035 6,565
25.İşyerinde çalışanlara ve bana yapılan haksız davranışlar olursa tartışıp, 
işten ayrılırım

0,547

26.İşletmelerde mavi yaka, beyaz yaka çalışan sınıf ayrımı yapıldığına 
inanıyorum.

0,532

TOPLAM 59,931 
 

Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlerin varyansı açıklama yüzdesi 

%59.93 gibi bir  oranda gerçekleşmiştir.  

İŞKUR’a kayıtlı olmayan meslek lisesi mezunlarının istihdama yönelik tutumları toplam 7 

faktör altında toplanmıştır. Faktörlere yönelik açıklamalar aşağıdaki gibidir; 
 

Faktör 1: İşe Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi

En yüksek faktör “İşe Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi” olarak adlandırılan faktörde 

gerçekleşmiştir. Cevaplayıcıların çalışacakları işe yönelik işi sevme, işe uygun ücret 

beklentisi, gelişim fırsatı, işin tanımlanmış olması gibi faktörler doğrultusunda işe devam 

etme ile ilgilidir. Cevaplayıcıların olumsuz değişkenlere yönelik tutum ortalamalarının düşük 

olduğu, diğer bir ifadeyle işe bağlılık eğilimlerinin yüksek olduğu gözlenmiştir.

Faktör 2: İşletme Politikaları ve Ücret 

“İşletme Politikaları ve Ücret” olarak adlandırılan faktör ikinci sırada yer almıştır. 

Cevaplayıcılarınişyerindeki politikaları ücret ile ilişkilendirdikleri görülmüştür. 

Cevaplayıcıların olumsuz ifadelere yönelik tutum ortalamalarının düşük olduğu, diğer bir 

ifadeyle, işten ayrılma eğilimlerinin düşük olduğu belirlenmiştir. 

 
Faktör 3: Rahatlık İsteği ve Sosyal Yardımlara Güven 

 
“Rahatlık İsteği ve Sosyal Yardımlara Güven” olarak adlandırılan faktör üçüncü sırada 

yer almıştır. Cevaplayıcıların işyerinde rahat ortam isteği ve sosyal yardımlara güven 

faktörünü birlikte algıladıkları görülmüştür. Ancak, bu değişkenlere yönelik tutumlarının 

düşük olduğu, diğer bir ifadeyle rahatlığı tercih edip, sosyal yardımlara güvenerek rahat 

hareket etme eğiliminde olmadıkları görülmüştür. 
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Faktör 4: İşkur ve İşletmelerin Kurumsallığına Olan Güven

“İşkur ve İşletmelerin Kurumsallığına Olan Güven” olarak adlandırılan faktör 

dördüncü sırada yer almıştır. Cevaplayıcılar, hem İŞKUR’un hem de işletmelerin 

kurumsallığına ilişkin güven değişkenlerini birlikte algılamışlardır. Yine ortalamalar 

incelendiğinde, hem İşkur’a hem de işletmelerin kurumsallığına güven duydukları 

görülmüştür. 

Faktör 5: İşletme Yönetiminin Mesleki Yeteneğe Yaklaşımı 
 

“İşletme Yönetiminin Mesleki Yeteneğe Yaklaşımı” olarak adlandırılan faktör beşinci 

sırada yer almıştır. Cevaplayıcılarınişyerlerinde patrona yakınlığın getirdiği avantajlara 

yönelik söylentilere inanmadıkları, kendi mesleğini yapmaya yönelik imkan sunulacağı 

yönünde olumlu bir tutuma sahip oldukları görülmüştür. Bu iki değişkeni birlikte algıladıkları 

görülmüştür. 

Faktör 6: Kariyer, Gelişim İsteği ve Ücret 

“Kariyer, Gelişim İsteği ve Ücret” olarak adlandırılan faktör altıncı sırada yer almıştır. 

Cevaplayıcılarınkariyer yapma, gelişim isteği ile ücret değişkenlerini birlikte algıladıkları 

görülmüştür. Ortalamalar incelendiğinde, işletmelerde çalışanların eğitilmediği yönündeki 

söylentilere inanmadıkları, ücrettense kariyeri önemsedikleri görülmüştür.  

Faktör 7: İşletme İçi Çalışan İlişkisi 

“İşletme İçi Çalışan İlişkisi” olarak adlandırılan faktör yedinci sırada yer almıştır. 

Cevaplayıcılarınişletme içinde çalışanlara haksızlık yapılması, sınıf ayrımını birlikte 

algıladıkları görülmüştür. İşletme içinde çalışanlara yönelik davranışları önemsedikleri 

görülmüştür. 
 

Faktörler altında değişkenlerin birbirleriyle mantıksal olarakuyumlu toplandığı, 

meslek lisesi mezunu İŞKUR’a kayıtlı olmayan bu grubun, işe yönelik tutumlarının 

olumlu olduğu, geleceğe yönelik olarak işe devamlılık niyetinde oldukları, işletmelere 

yönelik olumsuz ön yargılara inanmadıkları, ücretten önce işletme içinde değer görme 

arzularının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu grup için işletmelerin kesinlikle farklı 

stratejiler uygulayarak, bu olumlu tutumlarının sürdürülebilirliğini sağlamaları 

gerekmektedir. 
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Faktörlerin, varyansı açıklama yüzdelerinin oranlarının yeraldığı Şekil.4 aşağıda 
gösterilmiştir. 

 
 

Şekil.4.Meslek Lisesi Mezunlarının (İmalata Yönelik) İşe Yönelik Tutum Faktörleri
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3.İŞKUR’A KAYITLI OLMAYAN İMALATA YÖNELİK MESLEK YÜKSEK 
OKULU MEZUNLARININ TUTUMLARI 

İŞKUR’a kayıtlı olmayan imalata yönelik meslek yüksek okulu mezunları üzerine 

yapılan anketlerin sonuçları aşağıda sunulmuştur. 

Tablo.11.Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri (İŞKUR’a Kayıtlı Olmayan Meslek 
Yüksek Okulu Mezunları)

                               
Sayı/Oran

Demografik Özellikler

Sayı Yüzde

İşsiz Kalma Süreleri 1-4 Ay 21 42,0

4-7 Ay 10 20,0

7-10  Ay 9 18,0

10-12 Ay 7 14,0

1 Yıldan Fazla 3 6,0

İş Değiştirme Sayısı Hiç değiştirmedim 10 20,0 

1 kez 30 60,0

1’den fazla 10 20,0

Cinsiyet Kadın 12 24,0

Erkek 38 76,0 

Yaş 21-23 30 60,0 

24-… 20 40,0

Mezuniyet Yılı 2015 6 12,0

2016 10 20,0

2017 34 68,0 

Medeni Durum Bekar 50 100,0 

Evli - -
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Evin geçimini sağlayan 
tek kişi mi?

Evet 56 87,50 

Hayır 8 12,50

Gelir 0-2000 TL 15 30,0

2001-4000 TL 20  40,0 

4001-6000 TL 15 30,0

İşsizlik Durumu Sigortalı Çalışıyor 20 40,0 

Sigortasız Çalışıyor - -

Çalışmıyor 30 40,0

TOPLAM 50 100 

Meslek yüksek okulu mezunlarından işsiz kalma süreleri incelendiğinde %42’lik kısım 1-4 ay arasında  

bir süre işsiz kaldıkları görülmüştür. %20’sinin hiç iş değiştirmediği, %20’sinin hiç iş değiştirmediği, 

%60’ının sadece 1 kez iş değiştirdiği, %76’sının erkeklerden oluştuğu, %60’ının 21-23 yaş grubunda 

yeraldığı, %40’ının aylık ortalama gelir düzeyi 2001-4000 TL arasında olan, %87,5’inin kendileri 

dışında evin geçimini tek kişinin sağladığı ailelere mensup oldukları,  %100’ünün bekar, %40’ının 

sigortalı çalışan oldukları belirlenmiştir. İŞKUR’a kayıtlı olmayan imalata yönelik meslek yüksek 

okulu mezunu gençlerin demografik profilleri ile İŞKUR’a kayıtlı olanların profilleri 

karşılaştırıldığında işe yönelik davranışları bakımından çok daha olumlu bir durum 

görülmektedir. Bu grup, meslek lisesi mezunu İŞKUR’a kayıtlı olmayan imalata yönelik meslek 

lisesi mezunları ile oldukça benzer bir profile sahiptir.   

Bu grupta yer alan katılımcıların istihdama yönelik tutum ortalamaları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo.12. İstihdama Yönelik Tutum Ortalamaları (İŞKUR’a Kayıtlı Olmayan Meslek 

Yüksek Okulu Mezunları)

Değişkenler Ortalama Standart  

Sapma 

5.Özel hayatıma zaman ayıracağım çalışma saatleri olan iş arıyorum 3,4286 1,2243
4.Düşük ücretli işlerde çalışmak istemiyorum 3,4222 1,1225
30.Sürekli iş değiştirmenin kariyerime zarar vereceğini düşünüyorum 3,4125 1,1254
33.Girdiğim işte kendi mesleki alanımda kariyer yapmama fırsat verilirse her 
güçlüğe katlanırım 3,4123 1,2270
17.Üniversite mezunlarının nitelikli olduğuna inanmıyorum 3,3870 1,2211
15.Bana tanımlanan iş dışında, başka bir iş yaparak kendimi kullandırtmam 3,2725 1,2514
6.Özel hayatıma zaman ayıramayacak kadar yoğun olan işlerde çalışmak 3,2500 1,0245
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Cevaplayıcıların işe yönelik tutum ortalamaları incelendiğinde, 3,50’nin üzerinde ortalama 

olmadığı, olumsuz ifadelere yönelik tutum ortalamalarının düşük olduğu görülmüştür. 

Buradan hareketle, ücret, kariyer yapma fırsatı, iş değiştirmeme eğilimi gibi değişkenlerin öne 

çıktığı görülmüştür. Bu bağlamda, imalata yönelik meslek yüksek okulu mezunlarından 

istemiyorum
21.İş başvurusunda,  iş tanımımın tam olarak yapılıp yapılmadığı, o işi kabul 
etmem için önemlidir. 3,2250 1,2227
19.Nitelikli olmayan kişilerin patrona yakınlık gösterdiğinden dolayı haksız yere 
kayrıldığı söylentilerine inanıyorum 3,1763 1,3214
28.Fabrikada değil, masabaşında çalışmak istiyorum 3,1222 1,3245
18.Üniversite mezunu olmayıp sahada yetişenlerin daha nitelikli olduğunu 
düşünüyorum 3,1126 1,2227
31.Sürekli iş değiştiren kişi pozisyonuna düşmemek için koşullar ne olursa olsun 
girdiğim işte uzun süreli çalışmak için çaba gösteririm 3,0878 1,1010
24.Çok iş yapmama rağmen maaşımı arttırmazlarsa, bu yüzden işten ayrılırım 3,0725 1,2047
35.Yalnızca torpilli olanlar mesleki kariyer yapabilirler diye düşünüyorum 3,0555 1,2458
27.Daha iyi koşullarda çalışmayı hakettiğimi düşündüğümde işten ayrılırım 3,0525 1,1024
16.İşverenlerin düşük ücret vererek, çalışanlarını kullandığını düşünüyorum 3,0253 1,3524
29.İşe alırken insan kaynaklarının görüşme esnasında verdiği sözler tutulmazsa 
işten ayrılırım 3,0220 1,2227
37.Mesleki gelişim ve kariyerdense, aldığım ücret daha önemlidir 3,0210 1,1457
9.İşkur’a formalite gereği kayıt yaptıracağım/yaptırdım. Çünkü bana uygun iş 
bulabileceklerini düşünmüyorum 2,9275 1,2178
25.İşyerinde çalışanlara ve bana yapılan haksız davranışlar olursa tartışıp, işten 
ayrılırım 2,9228 1,2514
34.İşletmelerde mesleki kariyer yapma imkanının verildiğine inanmıyorum 2,9123 1,1024
3.Hafta sonu tatili olmayan iş tekliflerini kabul etmiyorum 2,8278 1,2214
11.Çalıştığım işi sevmezsem, maaşı iyi olsa bile işten ayrılırım 2,8228 1,2141
1.Eğitim aldığım meslek dışındaki iş tekliflerini kabul etmeyi düşünmüyorum 2,8137 1,1222
23.İşletmelerde eski çalışanların bildiklerini paylaşmadığından dolayı, işi 
öğrenemezsem işten ayrılırım.  2,7773 1,2854
2.Eğitim aldığım mesleği sevmediğim için başka iş arıyorum 2,7723 1,3214
32.Sürekli iş değiştirmenin kötü bir şey olmadığını düşünüyorum 2,7253 1,2579
38.Benim için bir işte en önemli şey rahat olmak, yorulmamaktır. Aksi halde işten 
ayrılırım 2,6273 1,1358
22.İşletmelerde eski çalışanların, yeni işe alınanlara yardımcı olmadığı 
söylentilerine inanıyorum 2,6252 1,1578
36.Fazla mesaiye kalmak istemediğim halde, mesaiye kalmamı isterlerse işten 
ayrılırım 2,6223 1,2278
20.İnsan kaynakları görevlilerinin görüşmelerde olumsuz ön yargıları olduğuna 
inanıyorum 2,6222 1,2536
13.Düşük ücretle çalışıp, patrona para kazandırmak yerine, işsiz kalmayı tercih 
ederim 2,6123 1,1789
8.Haketmişsem, işsizlik maaşı alıp, başka işlerde sigortasız çalışmayı tercih 
ederim 2,5777 1,2004
14.İşsizlik ücretini hakettiğim anda beni işten çıkarmaları için uğraşırım 2,5231 1,2547
26.İşletmelerde mavi yaka, beyaz yaka çalışan sınıf ayrımı yapıldığına 
inanıyorum. 2,5075 1,2587
12.Geçimimi sağlayacak kadar gelir elde ettiğim işte, yükselmek için özel çaba 
sarfetmem 2,4122 1,1248
10.Ailemin maddi durumu iyi olduğu için düşük ücretli işte çalışmak yerine boş 
kalmayı tercih ederim 2,3522 1,1178
7.Sevmediğim bir işte çalışmak yerine, haketmişsem işsizlik maaşı ile boşta 
kalmayı tercih ederim 2,3227 1,1148
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yakın zamanda mezun olanların mesleğe yönelik tutumlarının olumlu olduğu, bu 

gruptaki işgören adaylarının tutumlarının olumsuz yönde değişmemesi için işletme 

yöneticilerinin hassasiyetle bu gruptaki kişileri geliştirmeye yönelik stratejiler 

uygulamaları yararlı olacaktır.Bu grubun, meslek lisesi mezun grubu ile birbirine çok 

benzer tutum sergilediği görülmüştür. Meslek yüksek okulu mezunlarının tutumlarının 

standart sapmaları da meslek lisesi mezunlarından daha düşük çıkmıştır. Bu durum, 

meslek yüksek okulu mezunlarının istihdama yönelik tutumlarının meslek lisesi 

mezunlarından biraz daha kararlı olduğunu göstermektedir.  
Tablo.13.İşkur’a Kayıtlı Olmayan Meslek Yüksek Okulu Mezunlarının İşe Yönelik 

Beklentilerinde Önem Verdikleri Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Değişkenler  
Ortalama  Standart 

Sapma 

13.Eğitim imkanı sunması 4,54 0,75

1.Mesleki kariyer fırsatı 4,52 0,98

2.Ücret 4,45 0,75

9.Servis, yemek gibi imkanlar 4,43 0,77

10.Emekli oluncaya kadar çalışma imkanı sunması 4,38 0,87

4.Hafta sonu tatilinin olması 4,37 0,68

12.Çalışanların birbirleri ile samimiyeti 4,35 0,65

8.Firmanın kurumsal olması 4,28 0,95

11.Patronların çalışanlara değer vermesi 4,25 0,55

7.İşin mesleki yetkinlikleriniz ile uyumlu olması 4,01 1,08

3.Mesai saatlerinin fazla olmaması 3,84 0,95

14.Mesai saatleri içerisinde izin alabilmem 3,41 0,97

5.İşin yorucu olmaması 3,41 0,91

6.Masabaşı bir iş olması 3,03 0,92

 Meslek yüksek okulu mezunlarının çalışacakları işte önem verdikleri faktörler, diğer 

bir ifade ile beklentilerine yönelik değişkenlerin ortalamaları incelendiğinde; eğitim imkanı, 
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mesleki kariyer imkanı, ücret, sosyal imkanlar, işte süreklilik gibi faktörlerin öne çıktığı 

görülmüştür. Bu gruptaki işgören adaylarının beklentileri, İŞKUR’a kayıtlı uzun süreli 

işsizlerden farklılık gösterdiği, daha makul bir durumun sözkonusu olduğunu söylemek 

mümkündür. Meslek lisesi mezunları ile karşılaştırıldığında benzerlik gösterdikleri, ancak bu 

grubun kariyer ve kendini geliştirme konusunda daha bilinçli oldukları görülmüştür. 

İşte önem verilen faktörlere yönelik ortalamaların yer aldığı grafik Şekil.3’te 

gösterilmiştir. 

Şekil.5. İşe Yönelik Beklenti Faktörleri 

 
Bu ortalamalardan yola çıkarak, verilere faktör analizi yapılmış, cevaplayıcıların işe 

yönelik tutumlarının kaç boyut altında toplandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 

verilerinin %88,5 gibi yüksek bir güvenilirlik katsayısına sahip olduğu görülmüştür. 

Tablo.14. Güvenilirlik Testi

Cronbach’s Alpha GüvenDeğeri

DeğişkenSayısı

0,885

38

Böylece analiz sonucunda 7 faktör elde edilmiştir. Elde edilen bu faktörler Tablo.10.da 

gösterilmiştir.

Tablo.15.İstihdam Tutum Faktörleri (İŞKUR’a Kayıtlı Olmayan Meslek Yüksek Okulu 

Mezunları)



27İSTİHDAM SORUNLARI VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ

28

Değişkenler Faktör 
yükleri

Özdeğer Varyans 
yüzdesi

Faktör 1: İşe Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi 3,753 11,816

12.Geçimimi sağlayacak kadar gelir elde ettiğim işte, yükselmek için özel 
çaba sarfetmem

0,690

18.Üniversite mezunu olmayıp sahada yetişenlerin daha nitelikli olduğunu 
düşünüyorum

0,610

23.İşletmelerde eski çalışanların bildiklerini paylaşmadığından dolayı, işi 
öğrenemezsem işten ayrılırım.  

0,650

15.Bana tanımlanan iş dışında, başka bir iş yaparak kendimi kullandırtmam 0,610

38.Benim için bir işte en önemli şey rahat olmak, yorulmamaktır. Aksi 
halde işten ayrılırım

0,590

24.Çok iş yapmama rağmen maaşımı arttırmazlarsa, bu yüzden işten 
ayrılırım

0,550

13.Düşük ücretle çalışıp, patrona para kazandırmak yerine, işsiz kalmayı 
tercih ederim

0,530

11.Çalıştığım işi sevmezsem, maaşı iyi olsa bile işten ayrılırım 0,510

Faktör 2: İşletme Politikaları ve Ücret 3,220 10,714

21.İş başvurusunda,  iş tanımımın tam olarak yapılıp yapılmadığı, o işi 
kabul etmem için önemlidir.

0,670

14.İşsizlik ücretini hakettiğim anda beni işten çıkarmaları için uğraşırım 0,610

33.Girdiğim işte kendi mesleki alanımda kariyer yapmama fırsat verilirse 
her güçlüğe katlanırım

0,580

16.İşverenlerin düşük ücret vererek, çalışanlarını kullandığını 
düşünüyorum

0,550

20.İnsan kaynakları görevlilerinin görüşmelerde olumsuz ön yargıları 
olduğuna inanıyorum

0,510

10.Ailemin maddi durumu iyi olduğu için düşük ücretli işte çalışmak 
yerine boş kalmayı tercih ederim

0,665

Faktör 3: Rahatlık İsteği ve Sosyal Yardımlara Güven 2,615 9,524

17.Üniversite mezunlarının nitelikli olduğuna inanmıyorum 0,660

7.Sevmediğim bir işte çalışmak yerine, haketmişsem işsizlik maaşı ile 
boşta kalmayı tercih ederim

0,670
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8.Haketmişsem, işsizlik maaşı alıp, başka işlerde sigortasız çalışmayı 
tercih ederim

0,510

6.Özel hayatıma zaman ayıramayacak kadar yoğun olan işlerde çalışmak 
istemiyorum

0,650

36.Fazla mesaiye kalmak istemediğim halde, mesaiye kalmamı isterlerse 
işten ayrılırım

0,690

35.Yalnızca torpilli olanlar mesleki kariyer yapabilirler diye düşünüyorum 0,480

Faktör 4: İşkur ve İşletmelerin Kurumsallığına Olan Güven 2,580 8,265

9.İşkur’a formalite gereği kayıt yaptıracağım. Çünkü bana uygun iş 
bulabileceklerini düşünmüyorum

0,620

34.İşletmelerde mesleki kariyer yapma imkanının verildiğine inanmıyorum 0,510

Faktör 5: İşletme Yönetiminin Mesleki Yeteneğe Yaklaşımı 2,470 8,129

19.Nitelikli olmayan kişilerin patrona yakınlık gösterdiğinden dolayı 
haksız yere kayrıldığı söylentilerine inanıyorum

0,580

1.Eğitim aldığım meslek dışında başka bir iş tanımı ile çalışmak 
istemiyorum

0,510

 Faktör 6: Kariyer, Gelişim İsteği ve Ücret 2,410 7,533

37.Mesleki gelişim ve kariyerdense, aldığım ücret daha önemlidir 0,570

22.İşletmelerde eski çalışanların, yeni işe alınanlara yardımcı olmadığı 
söylentilerine inanıyorum

0,510

Faktör 7: İşletme İçi Çalışan İlişkisi 2,220 6,575

25.İşyerinde çalışanlara ve bana yapılan haksız davranışlar olursa tartışıp, 
işten ayrılırım

0,560

26.İşletmelerde mavi yaka, beyaz yaka çalışan sınıf ayrımı yapıldığına 
inanıyorum.

0,542

TOPLAM 62,556 

 

Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlerin varyansı açıklama yüzdesi %62.556 

gibi bir  oranda gerçekleşmiştir.  Meslek lisesi mezunları ile benzer faktörlerde dağılım gerçekleşmiş, 

açıklama yüzdesi daha yüksek çıkmıştır. 

İŞKUR’a kayıtlı olmayan meslek yüksek okulu mezunlarının istihdama yönelik tutumları toplam 7 

faktör altında toplanmıştır. Faktörlere yönelik açıklamalar aşağıdaki gibidir; 
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Faktör 1: İşe Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi

En yüksek faktör “İşe Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi” olarak adlandırılan faktörde 

gerçekleşmiştir. Cevaplayıcıların çalışacakları işe yönelik işi sevme, işe uygun ücret 

beklentisi, gelişim fırsatı, işin tanımlanmış olması gibi faktörler doğrultusunda işe devam 

etme ile ilgilidir. Cevaplayıcıların olumsuz değişkenlere yönelik tutum ortalamalarının düşük 

olduğu, diğer bir ifadeyle işe bağlılık eğilimlerinin yüksek olduğu gözlenmiştir.

Faktör 2: İşletme Politikaları ve Ücret 
“İşletme Politikaları ve Ücret” olarak adlandırılan faktör ikinci sırada yer almıştır. 

Cevaplayıcıların işyerindeki politikaları ücret ile ilişkilendirdikleri görülmüştür. 

Cevaplayıcıların olumsuz ifadelere yönelik tutum ortalamalarının düşük olduğu, diğer bir 

ifadeyle, işten ayrılma eğilimlerinin düşük olduğu belirlenmiştir. 

 
Faktör 3: Rahatlık İsteği ve Sosyal Yardımlara Güven 
“Rahatlık İsteği ve Sosyal Yardımlara Güven” olarak adlandırılan faktör üçüncü sırada 

yer almıştır. Cevaplayıcıların işyerinde rahat ortam isteği ve sosyal yardımlara güven 

faktörünü birlikte algıladıkları görülmüştür. Ancak, bu değişkenlere yönelik tutumlarının 

düşük olduğu, diğer bir ifadeyle rahatlığı tercih edip, sosyal yardımlara güvenerek rahat 

hareket etme eğiliminde olmadıkları görülmüştür. 

 
Faktör 4: İşkur ve İşletmelerin Kurumsallığına Olan Güven
“İşkur ve İşletmelerin Kurumsallığına Olan Güven” olarak adlandırılan faktör 

dördüncü sırada yer almıştır. Cevaplayıcılar, hem İŞKUR’un hem de işletmelerin 

kurumsallığına ilişkin güven değişkenlerini birlikte algılamışlardır. Yine ortalamalar 

incelendiğinde, hem İşkur’a hem de işletmelerin kurumsallığına güven duydukları 

görülmüştür. 

Faktör 5: İşletme Yönetiminin Mesleki Yeteneğe Yaklaşımı 
 

“İşletme Yönetiminin Mesleki Yeteneğe Yaklaşımı” olarak adlandırılan faktör beşinci 

sırada yer almıştır. Cevaplayıcıların işyerlerinde patrona yakınlığın getirdiği avantajlara 

yönelik söylentilere inanmadıkları, kendi mesleğini yapmaya yönelik imkan sunulacağı 

yönünde olumlu bir tutuma sahip oldukları görülmüştür. Bu iki değişkeni birlikte algıladıkları 

görülmüştür. 
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Faktör 6: Kariyer, Gelişim İsteği ve Ücret 
“Kariyer, Gelişim İsteği ve Ücret” olarak adlandırılan faktör altıncı sırada yer almıştır. 

Cevaplayıcıların kariyer yapma, gelişim isteği ile ücret değişkenlerini birlikte algıladıkları 

görülmüştür. Ortalamalar incelendiğinde, işletmelerde çalışanların eğitilmediği yönündeki 

söylentilere inanmadıkları, ücrettense kariyeri önemsedikleri görülmüştür.  

Faktör 7: İşletme İçi Çalışan İlişkisi 
“İşletme İçi Çalışan İlişkisi” olarak adlandırılan faktör yedinci sırada yer almıştır. 

Cevaplayıcıların işletme içinde çalışanlara haksızlık yapılması, sınıf ayrımını birlikte 

algıladıkları görülmüştür. İşletme içinde çalışanlara yönelik davranışları önemsedikleri 

görülmüştür. 
 

Faktörler altında değişkenlerin birbirleriyle mantıksal olarak uyumlu toplandığı, 

meslek yüksek okulu mezunu İŞKUR’a kayıtlı olmayan bu grubun, işe yönelik 

tutumlarının olumlu olduğu, geleceğe yönelik olarak işe devamlılık niyetinde oldukları, 

işletmelere yönelik olumsuz ön yargılara inanmadıkları, ücretten önce işletme içinde 

değer görme arzularının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu grup ile meslek lisesi 

grubu birbirine çok benzer bir tutum faktörlerine sahiptir. Meslek yüksek okulu 

mezunları meslek lisesi mezunlarına göre daha rasyonel beklentilere sahip olup, kariyeri 

daha fazla önemsedikleri görülmüştür. Bu grup için işletmelerin kesinlikle farklı 

stratejiler uygulayarak, bu olumlu tutumlarının sürdürülebilirliğini sağlamaları 

gerekmektedir. Meslek lisesi mezunları ile meslek yüksek okulu mezunlarının birlikte 

ele alınıp değerlendirilmeleri gerekmektedir.  
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Faktörlerin, varyansı açıklama yüzdelerinin oranlarının yeraldığı Şekil.4 aşağıda 
gösterilmiştir. 

Şekil.6. Meslek Yüksek Okulu Mezunlarının (İmalata Yönelik) İşe Yönelik Tutum Faktörleri 
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4.KIZ MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ İSTİHDAMA YÖNELİK TUTUMLARI

Araştırmada, kız meslek lisesi mezunları (yiyecek, dikiş-nakış, kuaförlük vb. bölümü 

mezunları) ayrı bir grup olarak ele alınmıştır. Bu grubun araştırma sonuçları aşağıda 

sunulmuştur.

Tablo.16.Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri (Kız Meslek Liseliler)

                               
Sayı/Oran

Demografik Özellikler

Sayı Yüzde

1-4 Ay 18 28,13
4-7 Ay 6 9,37
7-10  Ay 6 9,37
10-12 Ay 4 6,25
1 Yıldan Fazla 30 46,88 

İş Değiştirme Sayısı Hiç değiştirmedim 40 62,50
1 kez 10 15,63
1’den fazla 14 21,87 

Yaş 20-22 26 43,33 
23-25 12 20,00
26-28 12 20,00
28 ve üzeri 10 16,67

Mezuniyet Yılı 2010 ve Öncesi 12 20,00
2011-2013 12 20,00
2014-2017 36 60,00 

Medeni Durum Bekar 24 40,00
Evli 36 60,00 

Evin geçimini sağlayan tek 
kişi mi?

Evet 48 80,00 
Hayır 12 20,00

Gelir 0-2000 TL 12 20,00
2001-4000 TL 24  40,00 
4001-6000 TL 12 20,00
6000 TL ve Üzeri 12 20,00

İşsizlik Durumu Sigortalı Çalışıyor 20 33,33
Çalışmıyor 40 66,67 

TOPLAM 60 100 

Demografik özelliklere ilişkin sonuçlar incelendiğinde, %46,88’inin 1yıldan fazla 

süredir işsiz kaldığı, toplam %66,67’sinin işsiz olduğu görülmüştür. %43,33’ünün 20-22 yaş 

grubunda olduğu, %60’ının 2014-2017 yılları arasında mezun olduğu, %60’ının evli olduğu, 

%80’inin ailesinin geçimini tek kişinin sağladığı, %40’ının ailesinin aylık gelir düzeyinin 

2001-4000 TL arasında olduğu görülmüştür. Genel olarak profil değerlendirildiğinde kız 

meslek lisesinden bir meslek sahibi olarak mezun olan kızların çok büyük bir kısmının 

istihdam edilemediği görülmüştür.  
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Tablo.17. İstihdama Yönelik Tutum Ortalamaları (Kız Meslek Liseliler)

Değişkenler Ortalama Standart  

Sapma 

21.İş başvurusunda,  iş tanımımın tam olarak yapılıp yapılmadığı, o işi kabul 
etmem için önemlidir. 4,0000 1,1141
33.Girdiğim işte kendi mesleki alanımda kariyer yapmama fırsat verilirse her 
güçlüğe katlanırım 4,0000 0,7878
5.Özel hayatıma zaman ayıracağım çalışma saatleri olan iş arıyorum 3,9000 1,0618
26.İşletmelerde mavi yaka, beyaz yaka çalışan sınıf ayrımı yapıldığına 
inanıyorum. 3,9000 1,0618
39.Eğer finansal destek bulabilirsem, kendi mesleğimi yapacak özel bir işyeri 
açmak isterim 3,9000 1,1325
6.Özel hayatıma zaman ayıramayacak kadar yoğun olan işlerde çalışmak 
istemiyorum 3,8900 1,0622
4.Düşük ücretli işlerde çalışmak istemiyorum 3,8000 0,9965
15.Bana tanımlanan iş dışında, başka bir iş yaparak kendimi kullandırtmam 3,8000 0,7611
28.Fabrikada değil, masabaşında çalışmak istiyorum 3,8000 1,2703
27.Daha iyi koşullarda çalışmayı hakettiğimi düşündüğümde işten ayrılırım 3,7000 1,2077
29.İşe alırken insan kaynaklarının görüşme esnasında verdiği sözler tutulmazsa 
işten ayrılırım 3,7000 0,7943
40.Mesleğim ev ortamına hitap ettiğinden, iyi bir ev hanımı/anne olabilmek için 
kullanmaktan mutluyum 3,6000 1,1359
16.İşverenlerin düşük ücret vererek, çalışanlarını kullandığını düşünüyorum 3,4000 0,8136
20.İnsan kaynakları görevlilerinin görüşmelerde olumsuz ön yargıları olduğuna 
inanıyorum 3,4000 1,0372
24.Çok iş yapmama rağmen maaşımı arttırmazlarsa, bu yüzden işten ayrılırım 3,4000 1,2205
31.Sürekli iş değiştiren kişi pozisyonuna düşmemek için koşullar ne olursa olsun 
girdiğim işte uzun süreli çalışmak için çaba gösteririm 3,4000 1,1325
19.Nitelikli olmayan kişilerin patrona yakınlık gösterdiğinden dolayı haksız yere 
kayrıldığı söylentilerine inanıyorum 3,3000 1,2077
3.Hafta sonu tatili olmayan iş tekliflerini kabul etmiyorum 3,2000 1,2703
25.İşyerinde çalışanlara ve bana yapılan haksız davranışlar olursa tartışıp, işten 
ayrılırım 3,1000 1,1552
35.Yalnızca torpilli olanlar mesleki kariyer yapabilirler diye düşünüyorum 3,0100 1,0171
18.Üniversite mezunu olmayıp sahada yetişenlerin daha nitelikli olduğunu 
düşünüyorum 3,0000 1,3645
32.Sürekli iş değiştirmenin kötü bir şey olmadığını düşünüyorum 3,0000 1,1141
34.İşletmelerde mesleki kariyer yapma imkanının verildiğine inanmıyorum 3,0000 1,1114
30.Sürekli iş değiştirmenin kariyerime zarar vereceğini düşünüyorum 2,9900 0,6512
13.Düşük ücretle çalışıp, patrona para kazandırmak yerine, işsiz kalmayı tercih 
ederim 2,7000 1,1180
23.İşletmelerde eski çalışanların bildiklerini paylaşmadığından dolayı, işi 
öğrenemezsem işten ayrılırım.  2,7000 1,0221
1.Eğitim aldığım meslek dışındaki iş tekliflerini kabul etmeyi düşünmüyorum 2,6550 1,0372
9.İşkur’a formalite gereği kayıt yaptıracağım/yaptırdım. Çünkü bana uygun iş 
bulabileceklerini düşünmüyorum 2,6000 0,9321
11.Çalıştığım işi sevmezsem, maaşı iyi olsa bile işten ayrılırım 2,6000 1,2205
2.Eğitim aldığım mesleği sevmediğim için başka iş arıyorum 2,5000 1,3064
22.İşletmelerde eski çalışanların, yeni işe alınanlara yardımcı olmadığı 
söylentilerine inanıyorum 2,5000 1,1552
37.Mesleki gelişim ve kariyerdense, aldığım ücret daha önemlidir 2,4000 1,0372
38.Benim için bir işte en önemli şey rahat olmak, yorulmamaktır. Aksi halde işten 
ayrılırım 2,3950 0,8136
12.Geçimimi sağlayacak kadar gelir elde ettiğim işte, yükselmek için özel çaba 
sarfetmem 2,3000 0,5477
36.Fazla mesaiye kalmak istemediğim halde, mesaiye kalmamı isterlerse işten 
ayrılırım 2,3000 0,9153
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Kız  meslek lisesi mezunlarının tutum ortalamaları incelendiğinde, özel hayatlarına 

zaman ayırabilecekleri, fazla mesainin olmadığı, kendi işlerini yapabilecekleri ancak iş 

ortamının kendi özel hayatlarına uygun olacağı bir ortam istedikleri, eğer finansal imkanları 

olursa kendi işlerini kurmak istedikleri görülmüştür. Bu bağlamda sonuçlar 

değerlendirildiğinde, kızların evlilik oranlarının da yüksek olduğu dikkate alındığında 

mesleklerini yapmak istedikleri ancak, aile sorumluluklarını yerine getirmeye elverişli 

bir iş ortamı aradıkları görülmüştür. İşletmelerin kız meslek lisesi mezunlarını esnek 

mesai saatleri ile çalıştırabilecekleri alternatif iş stratejisi geliştirmelerinin yararlı 

olacağı söylenebilir.  

Tablo.18.Kız Meslek Lisesi Mezunlarının İşe Yönelik Beklentilerinde Önem 

Verdikleri Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Değişkenler  
Ortalama  Standart 

Sapma 

1.Mesleki kariyer fırsatı 4,80 0,46
11.Patronların çalışanlara değer vermesi 4,60 0,49
7.İşin mesleki yetkinlikleriniz ile uyumlu olması 4,50 0,51
13.Eğitim imkanı sunması 4,50 0,68
16.Finansal destek verilirse kendi işimi yapmak 
için bir işyeri açmak

4,50 0,51

2.Ücret 4,40 0,56
8.Firmanın kurumsal olması 4,30 0,46
12.Çalışanların birbirleri ile samimiyeti 4,30 0,46
10.Emekli oluncaya kadar çalışma imkanı sunması 4,21 0,61
9.Servis, yemek gibi imkanlar 4,20 0,88
15.Mesleğimi iyi bir ev hanımı/anne olmak için 
kullanmak

4,11 0,54

14.Mesai saatleri içerisinde izin alabilmem 4,10 0,30
4.Hafta sonu tatilinin olması 4,00 1,36
3.Mesai saatlerinin fazla olmaması 3,40 1,09
6.Masabaşı bir iş olması 3,31 1,09
5.İşin yorucu olmaması 3,30 1,09

10.Ailemin maddi durumu iyi olduğu için düşük ücretli işte çalışmak yerine boş 
kalmayı tercih ederim 2,2000 0,9965
17.Üniversite mezunlarının nitelikli olduğuna inanmıyorum 2,2000 1,0954
8.Haketmişsem, işsizlik maaşı alıp, başka işlerde sigortasız çalışmayı tercih 
ederim 2,1000 0,8448
7.Sevmediğim bir işte çalışmak yerine, haketmişsem işsizlik maaşı ile boşta 
kalmayı tercih ederim 2,0000 1,2034
14.İşsizlik ücretini hakettiğim anda beni işten çıkarmaları için uğraşırım 1,9000 0,5477
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Kız meslek lisesi mezunlarının aradıkları işte önem verdikleri faktörler incelendiğinde, 

mesleki kariyer fırsatı, değer görme arzusu, çalışma ortamına ilişkin faktörlerin uygunluğu, 

kendi işyerini açma fırsatı gibi faktörlerin ücretten daha fazla önemsedikleri faktörler olarak 

öne çıkmıştır. Sahip oldukları mesleki yeteneklerini ev ortamında ve ailelerinde 

kullanmalarından memnun oldukları ancak, bu yeteneklerini bir işte çalışarak icra etmek 

isteklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, bu işgören adaylarının 

istihdam edileceği esnek çalışma saatlerinin uygulanabileceği, ya da kendi işlerini 

kurabilecekleri imkanların sağlanacağı iş alternatifleri geliştirmeye odaklanmak 

gerektiği düşünülmektedir.

Kız meslek lisesi mezunlarının aradıkları işte önem verdikleri faktörlerin 

ortalamalarına göre dağılımları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

Şekil.7.İşe Yönelik Beklenti Faktörleri

Bu ortalamalardan yola çıkarak, verilere faktör analizi yapılmış, cevaplayıcıların işe 

yönelik tutumlarının kaç boyut altında toplandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 

verilerinin %90,1 gibi yüksek bir güvenilirlik katsayısına sahip olduğu görülmüştür. 
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 Tablo.19. Güvenilirlik Testi

Cronbach’s Alpha GüvenDeğeri

DeğişkenSayısı

0,901

24

Böylece analiz sonucunda 5 faktör elde edilmiştir. Elde edilen bu faktörler Tablo.15.de

gösterilmiştir.

Tablo.20.İstihdam Tutum Faktörleri (Kız Meslek Lisesi Mezunları)
Değişkenler Faktör 

yükleri
Özdeğer Varyans 

yüzdesi
Faktör 1: İş Ortamının Çalışma Tercihi Üzerindeki Etkisi 6,174 25,724

29.İşe alırken insan kaynaklarının görüşme esnasında verdiği sözler 
tutulmazsa işten ayrılırım

0,867

26.İşletmelerde mavi yaka, beyaz yaka çalışan sınıf ayrımı yapıldığına 
inanıyorum.

0,818

22.İşletmelerde eski çalışanların, yeni işe alınanlara yardımcı olmadığı 
söylentilerine inanıyorum

0,796

39.Eğer finansal destek bulabilirsem, kendi mesleğimi yapacak özel bir 
işyeri açmak isterim

0,763

40.Mesleğim ev ortamına hitap ettiğinden, iyi bir ev hanımı/anne 
olabilmek için kullanmaktan mutluyum

0,762

27.Daha iyi koşullarda çalışmayı hakettiğimi düşündüğümde işten 
ayrılırım

0,720

5.Özel hayatıma zaman ayıracağım çalışma saatleri olan iş arıyorum 0,712
6.Özel hayatıma zaman ayıramayacak kadar yoğun olan işlerde çalışmak 
istemiyorum

0,712

4.Düşük ücretli işlerde çalışmak istemiyorum 0,678
23.İşletmelerde eski çalışanların bildiklerini paylaşmadığından dolayı, işi 
öğrenemezsem işten ayrılırım.  

0,661

Faktör 2: İş, Koşulları ve İşe Bağlılık İlişkisi 5,600 23,332
16.İşverenlerin düşük ücret vererek, çalışanlarını kullandığını 
düşünüyorum

0,911

3.Hafta sonu tatili olmayan iş tekliflerini kabul etmiyorum 0,876
28.Fabrikada değil, masabaşında çalışmak istiyorum 0,825
24.Çok iş yapmama rağmen maaşımı arttırmazlarsa, bu yüzden işten 
ayrılırım

0,750

31.Sürekli iş değiştiren kişi pozisyonuna düşmemek için koşullar ne olursa 
olsun girdiğim işte uzun süreli çalışmak için çaba gösteririm

0,699

7.Sevmediğim bir işte çalışmak yerine, haketmişsem işsizlik maaşı ile 
boşta kalmayı tercih ederim

0,688

Faktör 3: Rahatlık İsteği ve İşe Devam İlişkisi 3,016 12,568
13.Düşük ücretle çalışıp, patrona para kazandırmak yerine, işsiz kalmayı 
tercih ederim

0,930

36.Fazla mesaiye kalmak istemediğim halde, mesaiye kalmamı isterlerse 
işten ayrılırım

0,820

10.Ailemin maddi durumu iyi olduğu için düşük ücretli işte çalışmak 
yerine boş kalmayı tercih ederim

0,703

Faktör 4: ÜcretiÖnemsememe 2,940 12,568
12.Geçimimi sağlayacak kadar gelir elde ettiğim işte, yükselmek için özel 
çaba sarfetmem

0,880

11.Çalıştığım işi sevmezsem, maaşı iyi olsa bile işten ayrılırım 0,855
Faktör 5: İŞKUR ve Sosyal Yardıma Eğilim Çelişkisi 2,441 10,172
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9.İşkur’a formalite gereği kayıt yaptıracağım/yaptırdım. Çünkü bana uygun 
iş bulabileceklerini düşünmüyorum

0,896

8.Haketmişsem, işsizlik maaşı alıp, başka işlerde sigortasız çalışmayı 
tercih ederim

0,869

TOPLAM 84,364 
 

Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlerin varyansı açıklama yüzdesi 

%84.35 gibi yüksek bir  oranda gerçekleşmiştir.  

Kız meslek lisesi mezunu kişilerin istihdama yönelik tutumları toplam 5 faktör altında 

toplanmıştır. Faktörlere yönelik açıklamalar aşağıdaki gibidir; 

Faktör 1: İş Ortamının Çalışma Tercihi Üzerindeki Etkisi

En yüksek faktör “İş Ortamının Çalışma Tercihi Üzerindeki Etkisi” olarak adlandırılan 

faktörde gerçekleşmiştir. Cevaplayıcıların çalışacakları işin ortamını oldukça yüksek oranda 

önemsedikleri, özel hayatları ile işin koşullarının uygunluğuna önem verdikleri, finansman 

imkanları olması durumunda kendi işlerini kurma isteklerinin olduğu görülmüştür. Bu 

durumun, araştırmaya katılan kadınların büyük çoğunluğunun evli olmasından kaynaklandığı 

tahmin edilmektedir.

Faktör 2: İş, Koşullar ve İşe Bağlılık İlişkisi

“İş Koşulları ve İşe Bağlılık İlişkisi” olarak adlandırılan faktör ikinci sırada yer 

almıştır. Cevaplayıcılarıniş ortamı ve iş koşulları doğrultusunda işe bağlılık ve işe devamlılık 

kararlarının oluştuğu görülmüştür. Birçok grupta öne çıkan ücret faktörünün daha geri planda 

olduğu, iş ortamının ve koşullarının bu grup için işe devamlılıkta çok daha önemli olduğu 

görülmüştür.

Faktör 3: Rahatlık İsteği ve İşe Devam İlişkisi 
 

“Rahatlık İsteği ve İşe Devamlılık İlişkisi” olarak adlandırılan faktör üçüncü sırada yer 

almıştır. Cevaplayıcıların işyerinde rahat ortam isteği ile işe devam kararını birlikte 

algıladıkları görülmüştür. Bu sonuçtan hareketle, evde de sorumlulukları olduğu için daha az 

yorulacakları iş arayışında oldukları tahmin edilmiştir. 

 
Faktör 4: ÜcretiÖnemsememe
“ÜcretiÖnemsememe” olarak adlandırılan faktör dördüncü sırada yer almıştır. 

Cevaplayıcıların işe motivasyonlarının ücret ile çok fazla ilgisi olmadığı, işyerindeki ortam 

koşullarını ücretten daha fazla önemsedikleri görülmüştür.
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Faktör 5: İşkurve Sosyal Yardıma Eğilim Çelişkisi 
  

“İŞKUR ve Sosyal Yardıma Eğilim Çelişkisi ” olarak adlandırılan faktör beşinci 

sırada yer almıştır. CevaplayıcılarınİŞKUR’a kayıt olmaları durumunda kendilerine 

beklentilerine uygun iş imkanı sağlayabileceğine inanmadıkları gibi, işsizlik maaş desteğini 

kullanmaya da meyilli olmadıkları görülmüştür.  

Faktörler altında değişkenlerin, cevaplayıcıların demografik profilleri ile 

doğrusal olarak, birbirleriyle mantıksal olarakuyumlu toplandığı, kız meslek lisesi 

mezunu bu grubun, işe yönelik tutumlarının olumlu olduğuancak, kadın ve evli 

olmaları, aile sorumluluklarında kaynaklandığı tahmin edilen, iş ortamının rahatlığına 

yönelik beklentilerinin yüksek olduğu görülmüştür. Ücreti önemsemeyen bu grup, 

mesleklerini icra etmeyi düşünen, esnek çalışma sistemine yatkın bir grup olarak 

değerlendirilmiştir. Finansman bulmaları durumunda kendi işletmelerini açmayı 

düşünen bu grup için işletmelerin esnek mesai uygulaması geliştirmesi, devletin çeşitli 

girişimcilik hibeleri gibi desteklerle ayrıcalık tanıyarak, ekonomik hayata katılımlarının 

sağlanacağı, motivasyonu yüksek, işe devamlılık eğilimi yüksek bir grup olarak 

tanımlanmıştır.  

Faktörlerin, varyansı açıklama yüzdelerinin oranlarının yeraldığı Şekil.6 aşağıda 
gösterilmiştir. 
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Şekil.8. Meslek Lisesi Mezunlarının (İmalata Yönelik) İşe Yönelik Tutum Faktörleri
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5.ÇALIŞANLARIN İSTİHDAMA YÖNELİK TUTUMLARI

Araştırmada İşletmelerde çalışan beyaz yaka ve mavi yaka personel ile yüzyüze anket 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Anketler, işletmelerde işbaşında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya katılan kişilerin demografik özellikleri ve profilleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Tablo.21.Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri

Sayı/Oran

Demografik Özellikler

Sayı Yüzde

Mevcut İşte Çalışma 
Süresi

1 Yıla kadar 6 6,0
1-3 Yıl 24 24,0
3-5 Yıl 39 39,0 
5-7 Yıl 21 21,0 
7-10 Yıl 6 6,0
10 Yıldan Fazla 6 6,0

En Uzun İşsizlik Süresi 1 Aya Kadar 12 12,0
1-4 Ay arası 48 48,0 
4-7 Ay arası 15 14,9
7-10 Ay arası 15 14,9
10 Ay – 1 Yıl 3 2,9
1 Yıl ve daha fazla 6 5,9

İşsiz Kalma Durumu Hiç işsiz kalmadım 9 8,8

1-3 Kez 84 82,4 
4-6 Kez 9 8,8

Cinsiyet Kadın 12 11,8

Erkek 90 88,2 

Yaş 18-27 6 5,9
28-37 57 55,9 
38-47 27 26,5
48-57 12 11,8

Medeni Durum Bekar 21 20,6
Evli 81 79,4 

Evin geçimini sağlayan 
tek kişi mi?

Evet 57 55,9 
Hayır 45 44,1

Gelir 0-2000 TL 9 8,8
2001-3000 TL 54 52,9 
3001-4000 TL 18 17,6
4001-6000 TL 15 14,7
6000 TL ve Üzeri 6 5,9

Eğitim Ortaöğrenim 6 5,9

Mesleki/Teknik Lise 45 44,1 
ÜniversiteM.Y.O. 24 23,5
Lisans 24 23,5
Lisansüstü 3 2,9
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Cevaplayıcıların seçeneklere göre en yüksek oranları şu şekildedir; mevcut işinde çalışma 

süresi bakımından en yüksek oran %60 ile 3-7 yıl arasında çalışanlar yer almıştır. En uzun 

işsiz kalma süresi %48 ile 1-4 ay arasında gerçekleşmiştir. İşsiz kalma sayısı açısından 

%82.4’ünün 1-3 kez işsiz kaldıkları görülmüştür. %88.2’si erkek, %55.9’u 28-37 yaş 

grubunda, %79.4’ü evlidir. %52.9’u evinin geçimini tek başına sağlamakta olup, %52.9’unun 

ailesinin aylık gelir düzeyi 2001-3000 TL arasındadır. %44.1’i mesleki/teknik lise 

mezunudur. %20.7’si teknik beyaz yaka ve %58.7’si teknik mavi yaka elemanlarından 

oluşmaktadır. Çalışanların %85.3’ü mesleği ile ilgili işte çalışmaktadır. 

Uzun süreli çalışma alışkanlıkları olanların işsizlik maaşı ile işsiz kalmayı tercih 

etmedikleri görülmektedir. 

Tablo.22.İstihdama Yönelik Tutum Ortalamaları 

Meslek Beyaz Yaka 

Makine Mühendisi 18 17,6

Endüstri Mühendisi 3 2,9
İnsan Kaynakları 
Personeli

3 2,9

İnsan Kaynakları 3 2,9

Kalite Kontrol 
Personeli

6 5,9

Ofis Elemanı 3 2,9
Mavi Yaka 
Operatör 6 8,8
Montaj Elemanı 12 11,8
Teknisyen 3 2,9
Bakım Elemanı 15 14,7
Kaynakçı 6 5,9
Muhasebeci 3 2,9
Elektrikçi 3 2,9
Depo Personeli 3 2,9
Güvenlik 6 5,9

Çalıştığınız iş ve 
mesleğiniz ilgili mi?

İlgili 87 85,3 
İlgili değil 15 14,7

TOPLAM 102 100 

Değişkenler Ortalama Standart  

Sapma 

3.Hafta sonu tatili olmaması beni mutsuz eder 4,0000 0,94398
11.Çalıştığım işi sevmezsem, maaşı iyi olsa bile işten ayrılırım 3,8235 0,94767
39.Mesleki gelişim ve kariyerdense, aldığım ücret daha önemlidir 3,8235 0,95867
6.Özel hayatıma zaman ayıramayacak kadar yoğun olan bir işte çalışmak 
istemiyorum 3,6471 0,90813
5.Çalışma saatlerinin özel hayatıma zaman ayıracağım şekilde düzenlenmesini 3,6176 0,80891
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istiyorum
32.Sürekli iş değiştiren kişi pozisyonuna düşmemek için koşullar ne olursa olsun 
girdiğim işte uzun süreli çalışmak için çaba gösteririm 3,6176 0,80891
34.Girdiğim işte kendi mesleki alanımda kariyer yapmama fırsat verilirse her 
güçlüğe katlanırım 3,6176 0,91245
4.Ücretimin artırılması gerektiğini düşünüyorum 3,5588 0,91817
14.Sevmediğim bir işte çalışsam, isizlik ücretini hakettiğim anda beni işten 
çıkarmaları için uğraşırım 3,5412 0,98074
18.Üniversite mezunu olmayıp sahada yetişenlerin daha nitelikli olduğunu 
düşünüyorum 3,4412 1,19879
15.Bana tanımlanan iş dışında, başka bir iş yaparak kendimi kullandırtmam 3,3824 0,95867
19.Nitelikli olmayan kişileri patrona yakınlık gösterdiğinden dolayı haksız yere 
kayırılıyor 3,3824 1,03450
1.Eğitim aldığım meslek dışında başka bir iş tanımı ile çalışmak istemiyorum 3,2941 1,20714
31.Sürekli iş değiştirmenin kariyerime zarar vedeceğiri düşünüyorum 3,2941 1,04917
25.Çok iş yapmama rağmen maaşımı artırmazlarsa, bu yüzden işten ayrılırım 3,2353 0,97672
28.Daha iyi koşullarda çalışmayı hakettiğimi anladığımda işten ayrılırım 3,1176 0,96774
29.Fabrikada değil, masabaşında çalışmak istiyorum 3,1176 0,96774
30.İşe alırken insan kaynaklarının görüşme esnasında verdiği sözler 
tutulmadığında işten ayrılırım 3,1176 1,18117
26.İşyerinde çalışanlara ve bana yapılan haksız davranışlar yüzünden tartışıp, işten 
ayrılırım 3,0000 1,00494
36.Yalnızca torpilli olanlar mesleki kariyer yapabilirler 3,0000 1,09001
13.Düşük ücretle çalışıp, patrona para kazandırmak yerine, işsiz kalmayı tercih 
ederim 2,9706 1,08237
17.Üniversite mezunlarının nitelikli olduğuna inanmıyorum 2,9706 1,10315
35.Mesleki kariyer yapma imkanının verildiğine inanmıyorum 2,9118 1,01575
22.İşe girdiğim yerlerde iş tanımım tam olarak yapılmadığında, belirsizlikler 
benim işten ayrılamama neden olabilir 2,8529 1,03787
40.Benim için bir işte en önemli şey rahat olmak, yorulmamaktır. Aksi halde işten 
ayrılırım 2,7647 1,09161
27.Çalıştığım işlerde, sınıf ayrımı yapıldığını gördüğümde  işten ayrılırım 2,7353 1,07101
23.İşe girdiğim yerlerde eski çalışanlar bana yardımcı olmadığından, başarısız 
olup işten çıkarıldım (böyle olacağını düşünüyorum) 2,7059 1,20714
9.İşkur’a tamamen formalite gereği kayıt yaptırdım (Kayıtlı değilseniz Hayır 
yazın) 2,6765 1,24561
16.İşverenlerin düşük ücret vererek, beni kullandığını düşünüyorum 2,6765 0,98252
20.Görüşme yaptığım insan kaynakları görevlileri beni anlayamıyor 2,6765 1,08237
33.Sürekli iş değiştirmenin kötü bir şey olmadığını düşünüyorum 2,6765 1,05457
24.İşe girdiğim yerlerde eski çalışanlar benimle bildiklerini paylaşmadığından işi 
öğrenemediğim için işten çıkarıldım/(böyle olacağını düşünüyorum) 2,6471 1,19111
21.Görüşme yaptığım insan kaynakları görevlileri bana ön yargılı davranıyor 2,6176 1,16928
37.Fazla mesaiye kalmak istemediğim halde, mesaiye kalmamı isterlerse işten 
ayrılırım 2,5882 0,81268
12.Geçimimi sağlayacak kadar gelir elde ettiğim işte, yükselmek için özel çaba 
sarfetmem 2,5000 1,06282
10.Ailemin maddi durumu iyi olduğu için düşük ücretli işte çalışmak yerine boş 
kalmayı tercih ederim 2,4412 0,71881
7.Sevmediğim bir işte çalışmak yerine işsizlik maaşı ile boşta kalmayı tercih 
ederim 2,4118 0,88276
38.Yaşı benden küçük olan bir yöneticinin emrinde çalışmaktansa, o işten 
ayrılmayı tercih ederim 2,4118 0,84845
8.İşsizlik maaşı alıp, başka işlerde sigortasız çalışmanın doğru olduğunu 
düşünüyorum 2,3824 0,76848
2.Eğitim aldığım mesleği sevmediğim için işimi de sevmiyorum 2,0294 0,62070
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Ortalamalar incelendiğinde, işsizler ile çalışanlar karşılaştırıldığında çalışanların işe yönelik 

tutumları işsizlerden daha olumludur. 3,5 ortalamanın üzerinde olan değişkenler dikkate 

alındığında, hafta sonu tatili, maaşı iyi dahi olsa işini sevmeyenlerin işten ayrılma eğiliminin 

yüksek oluşu, kariyerdense ücrete daha fazla önem vermeleri, özel hayatlarını işten öncelikli 

dikkate almaları bakımından işsizler ile benzer tutuma sahiptirler. Ancak, çalışanlar sürekli iş 

değiştirmek yerine, kariyer fırsatı verilmesi, ücretlerin yükseltilmesi durumunda çaba 

göstermeye gönüllü olup, aynı işte sürekli olmayı tercih etmektedirler. İşsizlerden faklı 

olarak, çalışmadan kazanma eğilimlerinin olmadığı görülmüştür. 

Tablo.23.Çalışıp İş Arayanların İşe Yönelik Beklentilerinde Önem Verdikleri 

Faktörlerin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Değişkenler  
Ortalama  Standart 

Sapma 

4.Hafta sonu tatilinin olması 4,32 0,52
2.Ücret 4,29 0,7
9.Servis, yemek gibi imkanlar 4,29 0,62
11.Patronların çalışanlara değer vermesi 4,05 0,72
3.Mesai saatlerinin fazla olmaması 4,02 0,57
7.İşin mesleki yetkinlikleriniz ile uyumlu olması 4,02 0,75
8.Firmanın kurumsal olması 3,97 0,89
12.Çalışanların birbirleri ile samimiyeti 3,92 0,82
13.Eğitim imkanı sunması 3,91 1,85
14.Mesai saatleri içerisinde izin alabilmem 3,89 0,74
10.Emekli oluncaya kadar çalışma imkanı sunması 3,74 0,98
5.İşin yorucu olmaması 3,58 1,03
1.Mesleki kariyer fırsatı 3,52 1,04
6.Masabaşı bir iş olması 3,24 1,06

Ortalamalar incelendiğinde, halihazırda bir işte çalışan, ancak başka iş arayışında 

olanların, diğer bir ifadeyle işten ayrılma eğilimleri yüksek olanların işe yönelik beklenti 

faktörlerinden hafta sonu tatili, ücret, servis-yemek gibi sosyal imkanlar, patronların değer 

vermesi, mesai saatlerinin az olması, iş ile mesleki yetkinlik uyumu gibi faktörlerin öne 

çıktığı görülmüştür. Bu noktada, çalışanların çok fazla rahatlık isteği olduğu yönünde 

eleştirileceği gibi, işletme yöneticilerinin de çalışanlara değer verdiğini hissettirecek 

organizasyonlar düzenlemesi, mesleki yetkinlik-iş tanımı uyumu gibi organizasyonel 

düzenlemeler konusunda hassasiyet göstermelerinin, işgören devir hızını düşürmeye 

olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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İşe yönelik beklentilere ilişkin ortalamalar Şekil.7’de gösterilmiştir. 

Şekil.9. İşe Yönelik Beklenti Faktörleri (Çalışanlar)

Bu ortalamalardan yola çıkarak, verilere faktör analizi yapılmış, cevaplayıcıların işe 

yönelik tutumlarının kaç boyut altında toplandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 

verilerinin %87 gibi yüksek bir güvenilirlik katsayısına sahip olduğu görülmüştür.

Tablo.24.Güvenilirlik Testi
Cronbach Alpha

DeğişkenSayısı

0,870

40

Böylece analiz sonucunda 9 faktör elde edilmiştir. Elde edilen bu faktörler Tablo.20.de 

gösterilmiştir.

Tablo.25.İstihdam Tutum Faktörleri (Çalışanlar)
Değişkenler Faktör 

yükleri
Özdeğer Varyans 

yüzdesi
Faktör 1: Kariyer Odaklılık 7,839 19,596

39.Mesleki gelişim ve kariyerdense, aldığım ücret daha önemlidir 0,648
36.Yalnızca torpilli olanlar mesleki kariyer yapabilirler 0,734
35.Mesleki kariyer yapma imkanının verildiğine inanmıyorum 0,791
22.İşe girdiğim yerlerde iş tanımım tam olarak yapılmadığında, 
belirsizlikler benim işten ayrılamama neden olabilir

0,784

19.Nitelikli olmayan kişileri patrona yakınlık gösterdiğinden dolayı haksız 
yere kayırılıyor

0,823
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18.Üniversite mezunu olmayıp sahada yetişenlerin daha nitelikli olduğunu 
düşünüyorum

0,615

Faktör 2: İşletme Rotasyon ve Oryantasyon Sorunları 4,338 10,846
24.İşe girdiğim yerlerde eski çalışanlar benimle bildiklerini 
paylaşmadığından işi öğrenemediğim için işten çıkarıldım/(böyle olacağını 
düşünüyorum)

0,884

23.İşe girdiğim yerlerde eski çalışanlar bana yardımcı olmadığından, 
başarısız olup işten çıkarıldım (böyle olacağını düşünüyorum)

0,906

21.Görüşme yaptığım insan kaynakları görevlileri bana ön yargılı 
davranıyor

0,559

Faktör 3: Rahatlık İsteği, Sadakat ve Sosyal Yardımlar 3,711 9,278
40.Benim için bir işte en önemli şey rahat olmak, yorulmamaktır. Aksi 
halde işten ayrılırım

0,612

29.Fabrikada değil, masabaşında çalışmak istiyorum 0,652
26.İşyerinde çalışanlara ve bana yapılan haksız davranışlar yüzünden 
tartışıp, işten ayrılırım

0,497

25.Çok iş yapmama rağmen maaşımı artırmazlarsa, bu yüzden işten 
ayrılırım

0,657

11.Çalıştığım işi sevmezsem, maaşı iyi olsa bile işten ayrılırım 0,674
8.İşsizlik maaşı alıp, başka işlerde sigortasız çalışmanın doğru olduğunu 
düşünüyorum

0,476

6.Özel hayatıma zaman ayıramayacak kadar yoğun olan bir işte çalışmak 
istemiyorum

0,693

Faktör 4: Ücret ve Çalışma Koşulları 3,009 7,522
37.Fazla mesaiye kalmak istemediğim halde, mesaiye kalmamı isterlerse 
işten ayrılırım

0,735

20.Görüşme yaptığım insan kaynakları görevlileri beni anlayamıyor 0,614
16.İşverenlerin düşük ücret vererek, beni kullandığını düşünüyorum 0,771
10.Ailemin maddi durumu iyi olduğu için düşük ücretli işte çalışmak 
yerine boş kalmayı tercih ederim

0,614

Faktör 5: Uzmanlık ve Ücret İlişkisi 2,728 6,820
34.Girdiğim işte kendi mesleki alanımda kariyer yapmama fırsat verilirse 
her güçlüğe katlanırım

0,696

4.Ücretimin artırılması gerektiğini düşünüyorum 0,831
1.Eğitim aldığım meslek dışında başka bir iş tanımı ile çalışmak 
istemiyorum

0,820

 Faktör 6: Yönetime Ön Yargı, İşten Ayrılma Eğilimi ve Ücret  2,446 6,114
30.İşe alırken insan kaynaklarının görüşme esnasında verdiği sözler 
tutulmadığında işten ayrılırım

0,868

28.Daha iyi koşullarda çalışmayı hakettiğimi anladığımda işten ayrılırım 0,739
13.Düşük ücretle çalışıp, patrona para kazandırmak yerine, işsiz kalmayı 
tercih ederim

0,562

Faktör 7: Yönetsel Nedenle İşten Ayrılma Eğilimi ve Sosyal Yardımlar 2,302 5,756
38.Yaşı benden küçük olan bir yöneticinin emrinde çalışmaktansa, o işten 
ayrılmayı tercih ederim

0,684

17.Üniversite mezunlarının nitelikli olduğuna inanmıyorum 0,579
7.Sevmediğim bir işte çalışmak yerine işsizlik maaşı ile boşta kalmayı 
tercih ederim

0,789

Faktör 8: İşe Sadakat ve Sosyal Yardımlar 1,766 4,414
33.Sürekli iş değiştirmenin kötü bir şey olmadığını düşünüyorum 0,835
31.Sürekli iş değiştirmenin kariyerime zarar vereceğini düşünüyorum 0,730
27.Çalıştığım işlerde, sınıf ayrımı yapıldığını gördüğümde  işten ayrılırım 0,479
14.Sevmediğim bir işte çalışsam, işsizlik ücretini hakettiğim anda beni 
işten çıkarmaları için uğraşırım

0,503

Faktör 9: İşten Ayrılma Eğilimi ve İşin Gereklilikleri 1,672 4,179
32.Sürekli iş değiştiren kişi pozisyonuna düşmemek için koşullar ne olursa 
olsun girdiğim işte uzun süreli çalışmak için çaba gösteririm

0,752

15.Bana tanımlanan iş dışında, başka bir iş yaparak kendimi kullandırtmam 0,538
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12.Geçimimi sağlayacak kadar gelir elde ettiğim işte, yükselmek için özel 
çaba sarfetmem

0,461

9.İşkur’a tamamen formalite gereği kayıt yaptırdım 0,607
5.Çalışma saatlerinin özel hayatıma zaman ayıracağım şekilde 
düzenlenmesini istiyorum

0,549

TOPLAM 74,525 
 

Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlerin varyansı açıklama yüzdesi 

%74.525 gibi yüksek bir  oranda gerçekleşmiştir. 
 

Faktör 1: Kariyer Odaklılık

“Kariyer Odaklılık” olarak adlandırılan faktör birinci sırada yer almıştır. 

Cevaplayıcılar mesleki gelişim ve kariyeri ücretten daha önemli algılarsa, mesleki kariyer 

imkanlarının adaletli olduğuna, kariyer yapma imkanı bulabildiklerine inandıkları 

görülmüştür. İşyerine girdiklerinde iş tanımları tam olarak yapılmışsa işten ayrılma 

eğilimlerinin düşük olduğu ve kariyer fırsatları sunulurken kayırmacılık söz konusu 

olduğunda işten ayrılma eğilimlerinin arttığı görülmüştür. Çalışanlar bu değişkenleri birlikte 

tek faktör altında algılamışlardır. 

Faktör 2: İşletme Rotasyon ve Oryantasyon Sorunları 
 
 

“İşletme Rotasyon ve Oryantasyon Sorunları” olarak adlandırılan faktör ikinci sırada 

yer almıştır. Cevaplayıcılar, işyeri ortamında rotasyon, oryantasyon, eski çalışanların bilgi 

paylaşımı ve öğretme isteği ile insan kaynaklarının ön yargılı davranışlarını bir bütün olarak 

algılamaktadırlar. Bu sonuç, uzun süreli çalıştıkları düşünüldüğünde bir işletmede insan 

kaynakları organizasyonun sorunlarını göstermektedir.  Buradaki olumsuzluk işten çıkma 

eğilimini artırmaktadır. 

Faktör 3: Rahatlık İsteği, Sadakat ve Sosyal Yardımlar 

“Rahatlık İsteği, Sadakat ve Sosyal Yardımlar” olarak adlandırılan faktör üçüncü

sırada yer almıştır. İşyerinde rahat, masabaşında çalışmayı isteyen çalışanların işten ayrılma 

eğilimleri yüksek olup, haksız davranışların olduğu, maaş artışı beklentisini karşılayamayan, 

işlerini sevmeme durumlarında, özel hayatlarına zaman ayıramayacak kadar yoğun işlerde 

çalışmak yerine işsizlik maaşı alarak işten ayrılma eğilimi göstermektedirler. Ancak, uzun 

süredir çalışanlarda bu eğilimler düşüktür. 

Faktör 4: Ücret ve Çalışma Koşulları

“Ücret ve Çalışma Koşulları” olarak adlandırılan faktör dördüncü sırada yer almıştır. 

Fazla mesai yapmaya gönüllü olmama, insan kaynakları ile iyi iletişim kuramama, düşük 
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ücret alma durumunda işverenlerin kendilerini kullandığı inancı, ailesinin maddi durumu 

iyiyse çalışmak yerine işsiz kalmayı tercih etme eğilimi tek faktörde algılanmıştır. Uzun süreli 

çalışanlarda bu faktöre yönelik tutumlar olumlu yöndedir. 

Faktör 5: Uzmanlık ve Ücret İlişkisi

“Uzmanlık ve Ücret İlişkisi” olarak adlandırılan faktör beşinci sırada yer almıştır. 

Mesleki kariyer fırsatı için çaba gösterme eğilimi yüksek olanlar, ücretlerinin artırılması 

gerektiğini ve eğitim aldıkları meslek dışında başka bir işte çalışmak istemediklerini 

belirtmişlerdir. Çalışanlar bu üç değişkeni tek faktörde algılamış, uzmanlık ve ücret ilişkisi 

kurmuşlardır. 

Faktör 6: Yönetime Ön Yargı, İşten Ayrılma Eğilimi ve Ücret  

“Yönetime Ön Yargı, İşten Ayrılma Eğilimi ve Ücret” olarak adlandırılan faktör 

altıncı sırada yer almıştır. İşe alınırken insan kaynaklarının vadettiği sözleri yerine 

getirmemesi durumunda, çalışanların iyi koşullarda çalışmayı hakettiklerini 

düşündüklerinden, düşük ücretle o işte çalışmak yerine işsiz kalmayı tercih etme eğiliminde 

oldukları görülmüştür. Yine, insan kaynakları organizasyonu ile ilgili konuların birbiriyle 

bağlantılı algılandığı söylenebilir. 

 

Faktör 7: Yönetsel Nedenle İşten Ayrılma Eğilimi ve Sosyal Yardımlar 

“Yönetsel Nedenle İşten Ayrılma Eğilimi ve Sosyal Yardımlar” olarak adlandırılan 

faktör yedinci sırada yer almıştır. Çalışanların, yaşı kendilerinden küçük olan yöneticilerin 

emrinde çalışmaya yönelik olumsuz tutum sergiledikleri durumlarda, üniversite mezunu 

çalışanlara karşı olumsuz tutuma sahi oldukları ve sevmedikleri işte çalışmak yerine işsizlik 

maaşı ile açıkta kalmayı tercih ettikleri görülmüştür. 

Faktör 8: İşe Sadakat ve Sosyal Yardımlar 

“İşe Sadakat ve Sosyal Yardımlar” olarak adlandırılan faktör sekizinci sırada yer 

almıştır. Sürekli iş değiştirmeyi normal karşılayan çalışanların, işyerinde mavi yaka, beyaz 

yaka sınıf ayrımı yapıldığını düşündüklerinde ve işi sevmedikleri durumda sosyal yardım 

(işsizlik maaşı) için işten çıkma eğilimlerinin yükseldiği görülmüştür. Uzun süreli çalışanlarda 

bu eğilim düşüktür.  

Faktör 9: İşten Ayrılma Eğilimi ve İşin Gereklilikleri 

“İşten Ayrılma Eğilimi ve İşin Gereklilikleri” olarak adlandırılan faktör dokuzuncu 

sırada yer almıştır. Çalışanların sürekli iş değiştirmeye yönelik tutumlarının olumsuz olması 

durumunda, kendilerine tanımlanan iş dışında çalışma isteklerinin olumsuz yönde olduğu, 
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daha fazla gelir elde etmek için çaba göstermede isteksiz oldukları, İŞKUR’a işsizlik için 

kayıt yaptırmalarının tamamen formaliteden ibaret olduğu, özel hayatlarının iş hayatının 

önünde tutulduğu görülmüştür. Bu değişkenler birbirleriyle ilişkili olarak tek faktörde 

algılanmıştır.   

Genel olarak çalışanların işe yönelik tutum faktörleri incelendiğinde, çelişkili 

isteklerini olduğu, çalışmadan kariyer elde etme gibi çelişkili bir isteklerinin olduğu, 

yoğun mesai gerektiren imalat sektörünün doğal koşullarına kabullenmeme, 

benimsememe eğiliminde oldukları, hem az çalışıp hem yüksek ücret beklentilerinin 

olduğu gibi birçok çelişki dikkat çekmiştir. Bu durumun işletmelerin kurumsallaşmaya 

yönelik faaliyetlerindeki eksiklikleri, işletmelerde teknik eğitimlerin yanısıra 

organizasyon eğitimlerinin yeterince verilmemesi gibi nedenlerden kaynaklandığı 

söylenebilir.  

Çalışanların tutum faktörlerine yönelik varyans yüzdelerinin yer aldığı Şekil.8 aşağıda 

sunulmuştur.
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Şekil.10.İstihdam Tutum Faktörleri (Çalışanlar)
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6.İNSAN KAYNAKLARIYÖNETİCİLERİNİN İSTİHDAMA YÖNELİK 
TUTUMLARI
 

Araştırmada İşletmelerde çalışan insan kaynakları yöneticileri ve işletme yöneticileri

ile yüzyüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anketler, işletmelerde işbaşında 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan yöneticilerin demografik özellikleri ve profilleri 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo.26.Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri

                               
Sayı/Oran

Demografik Özellikler

Sayı Yüzde

Görev Yapılan Süre 1 Yıla kadar 7 6,7
1-3 Yıl 24 22,9 
3-5 Yıl 14 13,3
5-7 Yıl 23 21,9 
7-10 Yıl 16 15,2
10 Yıldan Fazla 21 20,0 

Her insanın mutlaka başarılı 
olduğu bir iş yeteneğine olan 
inanç durumu 

Kesinlikle inanmam 13 12,4
İnanmam 7 6,7
Kararsızım 51 48,6 
İnanırım 27 25,7
Kesinlikle İnanmam 7 6,7

İnsan Kaynakları ile ilgili 
akademik (üniversite) eğitim 
durumu

Evet 92 87,6 

Hayır, çalışarak kendimi 
geliştirdim.

13 12,4

Cinsiyet Kadın 47 44,8
Erkek 58 55,2 

Yaş 18-27 14 13,3
28-37 38 36,2 
38-47 40 38,1 
48-57 13 12,4

Medeni Durum Bekar 31 29,5
Evli 74 70,5 

Gelir 2001-3000 TL 27 25,7
3001-4000 TL 24 22,9
4001-6000 TL 44 41,9 
6000 TL ve Üzeri 10 9,5

Eğitim Ortaöğrenim 13 12,4
Üniversite 78 74,3 
Lisansüstü 14 13,3

TOPLAM 105 100 

Araştırmaya katılan yöneticilerin tecrübe süreleri incelendiğinde; %22.9’u 1-3 yıl tecrübeli, 

%21.9’u 5-7 yıl tecrübeli, %20’si 10 yıldan fazla tecrübeye sahiptir. Her bir insanın mutlaka 
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bir iş yeteneğine sahip olduğuna olan inançlarında %48.6’sı kararsızdır. %55.2’si erkek, 

%74.3’ü 28-47 yaş aralığında, %70.5’i evli, %41.9’u 4001-6000 TL gelire sahip, %74.3’ü 

üniversite, %13.3’ü lisansüstü akademik mezundur. 

Her ne kadar lisans ve lisansüstü mezun durumu çok yüksek olsa da her insanın mutlaka bir 

yeteneğe sahip olduğuna olan inançlarında kararsız tutum sergilemeleri dikkat çekicidir. 

Motivasyonlarının düşük olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo.27.İstihdam Tutum Ortalamaları (Yöneticiler)

Değişkenler Ortalama Standart  

Sapma 

3.Hafta sonu tatili istiyor, fazla mesai yapmak istemiyorlar 4,1905 0,65185
33.Sürekli iş değiştiren kişileri işe başlatmak durumunda kaldığımızda, ona karşı 
temkinli oluyoruz. 4,1619 0,37013
23.Oryantasyon eğitimleri sırasında (deneme sürecinde) eğitmen olarak 
görevlendirdiğimiz ustabaşının görüşleri, adayı işten çıkarmamız için önemlidir 3,9810 0,73355
24.İşe aldığımız deneme sürecindeki elemanlar için, ustabaşı vb uyguladığı 
eğitimleri kayıt tutarak kontrol ediyor, hem adayın hem de ustabaşının 
düşüncelerini dikkate alıyorum 3,9048 0,90430
21.İş görüşmesinin başında, adayın nitelikli yada niteliksiz olduğunu hemen 
anlayabiliyorum 3,6762 1,12229
29.Teknik eleman olmalarına rağmen, masabaşı, beyaz yaka gibi çalışmak 
istemektedirler 3,5333 0,83282
40.Teknik bir işe girecek olmalarına rağmen, yorulmamak, rahat olmak gibi 
talepleri bulunmaktadır. (İşin temel gereklilikleri konusunda bilinçli değiller) 3,5238 0,70840
39.Mesleki gelişim ve kariyerdense, ücreti daha fazla önemsemektedirler 3,4667 0,83282
27.Kendilerine yönelik her davranışı, mavi yaka olduğu için yapılmış olarak 
algılamaktadırlar 3,4381 0,78353
32.Sürekli iş değiştiren kişi pozisyonuna düşmemek için koşullar ne olursa olsun 
işte uzun süreli çalışmak isteyenlerin uzun süreli çalışmak isteyenlerin sayısı çok 
azdır. 3,3429 0,81840
18.Üniversite mezunu olmayıp sahada yetişenler daha niteliklidir. 3,2381 1,07885
15.Kendilerine işlerini tanımlamamızı istiyor ve bu tanımın dışında boş zamanları 
olsa bile iş yapmak istemiyorlar 2,9143 1,02013
10.Ailelerinin maddi durumu iyi olanlar ücretlerimizi düşük buluyor ve işe 
başlama, işe devamlılıkta isteksiz davranıyorlar 2,8857 1,42986
22.İşinin tanımının belirsiz olduğunu bahane ederek işten ayrılıyorlar 2,8667 0,77294
5.Özel hayatlarına ayıracakları zamanı, iş için ayırmaları gereken zamandan daha 
çok önemsiyorlar 2,8476 0,82952
26.İşyerinde kendileri ya da diğer çalışanlara haksız davranışlarda bulunduğu 
iddiasıyla, diğer çalışanlar ile tartışı işten ayrılıyorlar. 2,7619 0,76616
28.Sürekli işyerindeki çalışma ortamı ile ilgili şikayet davranışına sahip olanların, 
işten ayrılma oranları yüksektir 2,7429 1,10965
4.Teklif ettiğimiz ücretleri düşük buluyorlar 2,7143 1,26881
7.İşsizlik maaşını hakettikleri zaman çok rahatlıkla işsiz kalmak pahasına işten 
ayrılıyorlar 2,6952 0,91066
25.Çok iş yaptıklarını iddia ederek, sürekli ücret artışı talebinde bulunanlar, kısa 
sürede işten ayrılıyorlar. 2,6762 0,74026
8.İşkur tarafından yönlendirilen, işsizlik maaşı alma aşamasında olan kişiler, işe 
başlamak istemiyorlar 2,6571 0,85292
2.Eğitim aldıkları mesleği sevmedikleri için başka iş arıyorlar 2,6476 0,94035
17.Teknik lise ve meslek lisesi mezunu ara elemanlar, üniversite MYO 
mezunlarına yönelik olumsuz tutuma sahiptirler 2,6381 0,63736
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Ortalamalar düşük olduğundan 3’ün üzerindeki ortalamaya sahip olan değişkenler 

değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre; işgören adayları ve çalışanların hafta sonu tatili isteğinin 

yüksek oluşu, fazla mesai yapmak istememeleri, sürekli iş değiştirmelerinin işe alma 

kararında güçlüğe neden olduğu, oryantasyon sürecinde ustabaşının görüşlerinin önemli

olduğu, iş görüşmesinin başında adayın niteliğini anlayabildikleri, masa başında, rahat işte

çalışmak istemeleri, kariyeri değil ücreti önemsemeleri, kendilerine yönelik her davranışı 

mavi yaka oldukları içinmiş gibi algılamaları, iş sürekliliği istekliliklerinin düşük olduğu, 

üniversite mezunu olmayıp sahada yetişenlerin daha nitelikli olduğu görüşleri öne çıkmıştır. 

Ortalamalar değerlendirildiğinde; işsizler ve kısa süreli çalışma eğilimi olan çalışanların 

istihdama yönelik tutumları ile yöneticilerin tespitleri örtüşmektedir. 

Bu ortalamalardan yola çıkarak, verilere faktör analizi yapılmış, cevaplayıcıların işe yönelik 

tutumlarının kaç boyut altında toplandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerinin 

%91,7 gibi yüksek bir güvenilirlik katsayısına sahip olduğu görülmüştür. 

 

1.Eğitim aldıkları meslek dışındaki işlerde çalışmayı talep ediyorlar 2,5810 0,79398
14.İşsizlik ücretini hakettikleri işletme tarafından işten çıkarılmak için farklı 
davranışlar gösteriyorlar 2,5810 0,95857
11.Yüksek ücret versek bile, teknik işleri sevmedikleri için işten ayrılıyorlar 2,5714 0,70516
13.Ücretleri düşük buluyorlar ve işletmenin onların üzerinden kazanç sağladığını 
düşünüyorlar 2,5619 1,38622
19.İş arkadaşlarının nitelikleri ile ilgili yorumlar yapıyor, işletme sahibine yakın 
olanlar ile ilgili olumsuz tutum gösteriyorlar 2,5238 0,83315
12.Geçimlerini sağlayacak kadar ücret aldıkları zaman, terfi, kariyer gibi özel çaba 
gerektiren durumlarda isteksizdirler 2,4857 1,03881
37.İşletmenin yoğun olduğu zamanlarda fazla mesaiye ihtiyaç olduğunda, fazla 
ücret ödesek bile işten ayrılıyorlar 2,4476 1,10924
6.Yoğun çalışma dönemlerinde, özel hayatlarına daha fazla zaman ayırmak 
istedikleri için işten ayrılıyorlar 2,4190 0,90703
31.Diğer işletmelerin de ihtiyacı olduğu için, işte ayrılanlar hemen iş bulma 
rahatlığına sahip olduğundan, işte sürekliliği önemsemeyip, işten ayrılıyorlar 2,3905 0,83775
20.İşe alım görüşmelerinde karşılıklı bilgi alış verişinde iletişim sorunu yaşıyoruz 2,3524 1,21672
36.Mesleki kariyer hedefleyenlere karşı diğer çalışanlar tarafından olumsuz bir 
tutum (kayırıldığı düşünülmektedir vb) sözkonusudur 2,3238 0,74026
30.İşe alırken, ikna edebilmek için kariyer vaadi sunduklarımız için, verdiğimiz 
sözleri işletmenin alt yapısı buna uygun olmadığı için, yerine getiremediğimizden 
ayrılmaktadırlar 2,2952 0,85399
38.Kendinden yaşça küçük yöneticiye itaat etme konusunda direnç gösterip, işten 
ayrılıyorlar 2,2762 0,76580
16.Düşük ücret verdiğimizi ve kendilerini kullandığımızı düşünüyorlar 2,2667 1,17887
9.İşkur’dan görüşmeye gelenler iş bulma ve işe başlamada isteksiz davranıyorlar 2,2190 0,83183
34.Kariyer fırsatı sunsak bile, inandırıcı olmadığımız için işletmede 
sürdürülebilirliği sağlayamıyoruz. 1,8762 0,80498
35.İşletmenin mevcut organizasyon yapısı gereği, yeni işe alımlarımızda ve 
mevcut çalışanlarımız için mesleki kariyer yapma sözü versek bile bu imkanı 
sağlayamıyoruz 1,5429 0,50055
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Tablo.28.İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İşeAlımlarda Önem Verdikleri Faktörlere 

Yönelik Düşüncelerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Değişkenler  
Ortalama  Standart 

Sapma 

14.Mesai saatleri içerisinde izin istememesi 4,55 0,49
7.Mesleki yeteneklerinin iş ile uyumlu olması 4,18 0,74
8.İşletmenin kurumsal imkanlarına razı olması 4,15 0,88
16.İş etiği ve iş ahlakı eğitimleri verilmesi 
gerekliliği

4,15 0,73

3.Fazla mesai yapmaya gönüllü olması 4,12 0,33
15.Teknik elemanlar için işletmede bir eğitim 
sisteminin olması

4,11 0,64

4.Hafta sonu çalışmaya gönüllü olması 4,10 0,36
2.Teklif edeceğim ücrete razı olması 4,06 0,79
1.Mesleki kariyer fırsatı düşünmesi 3,94 0,76
9.Servis, yemek gibi mevcut imkanlara razı olması 3,94 0,71
6.Teknik çalışanların sahada çalışmayı 
kabullenmesi

3,85 0,48

13.Eğitim talep etmesi ve eğitimlere katılması 3,78 0,99
5.Ağır ve yorucu işleri kabullenme 3,76 0,61
11.Üst yönetimden özel ilgi talebinde bulunmaması 3,30 0,96
10.Emekli oluncaya kadar çalışmayı istemesi 3,17 0,95
17.Yetenekli olmayan elemanların eğitiminin 
gereksizliği

3,10 0,95

12.Çalışanlar ile samimi ilişkiler kurma isteği 3,04 0,76

Ortalamalar incelendiğinde, insan kaynakları yöneticilerinin önem verdikleri 

faktörlerden mesai saatlerinde izin isteme, mesleki yeteneklerin iş ile uyumu, işletmenin 

kurumsal imkanlarına razı olma, iş etiği, fazla mesai gönüllülüğü, teknik elemanlar için 

işletmede bir eğitim sisteminin olması, hafta sonu çalışma gönüllülüğü, teklif edilen ücrete 

razı olma gibi faktörlerin öne çıktığı görülmüştür. 

Burada en dikkat çeken husus, özellikle İŞKUR’a kayıtlı işgören adayları ile 

çalışırken iş arayışında olan çalışanların beklentileri ile işletmelerin yöneticilerinin 

beklentilerinin birbiriyle çelişmesidir. İşletme yöneticilerinin beklentileri işin gerekleri 

ile örtüşürken, sözkonusu grupların beklentileri ile zıttır. Bu bağlamda, işletme 

yöneticilerinin çalışanların işletme ile özdeşleşmesi, işletmeyi benimsemesi için ya da 

yeni işe alınacak olan işgören adaylarının işletme politikaları benimsetilmesi için 

kurulan iletişimde sorunların olduğu düşünülmektedir. Araştırmada yapılan derin 

görüşmelerde insan kaynakları yöneticilerinin yetkinlikleri ile ilgili olarak bir takım 

eksikliklerin olduğu gözlenmiştir. Modern bir insan kaynakları yönetiminin tam olarak 

uygulanmadığı, halen personel yönetimi olarak tanımlanan idari bir yönetim sisteminin 
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uygulandığı görülmüştür. Bu bağlamda, işletmelerin modern insan kaynakları yönetim 

sistemlerini acilen kurmaları, kurumsallaşmaya yönelik organizasyon yapılarını 

yenilemeleri gerektiği, özellikle oryantasyon, rotasyon uygulamalarının tam anlamıyla 

gerçekleştirilmesi gerektiği söylenebilir.  

İnsan kaynakları ve işletme yöneticilerinin işe alımlarda önem verdiği faktörlerin 

ortalamaları Şekil.9’da gösterilmiştir. 

Şekil.11.İnsan Kaynakları ve İşletme Yöneticilerinin İşe Alımlarda Önem Verdiği 

Faktörler

Bu ortalamalardan yola çıkarak, verilere faktör analizi yapılmış, cevaplayıcıların işe 

alımlarda önem verdikleri faktörlere yönelik tutumlarının kaç boyut altında toplandığı 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerinin %91,7 gibi yüksek bir güvenilirlik katsayısına 

sahip olduğu görülmüştür.

Tablo.29.Güvenilirlik Testi
Cronbach’s Alpha

DeğişkenSayısı

0,917

40
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Böylece analiz sonucunda 10 faktör elde edilmiştir. Elde edilen bu faktörler 

Tablo.12.de gösterilmiştir.

Tablo.30.İşe Alımlarda İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Adayların Davranışlarına 

Yönelik Belirledikleri Faktörleri
Değişkenler Faktör 

yükleri
Özdeğer Varyans 

yüzdesi
Faktör 1: İşletme Politikaları ve İşgören Beklenti Uyumsuzluğu 12,812 32,029

38.Kendinden yaşça küçük yöneticiye itaat etme konusunda direnç 
gösterip, işten ayrılıyorlar.

0,572

37.İşletmenin yoğun olduğu zamanlarda fazla mesaiye ihtiyaç olduğunda, 
fazla ücret ödesek bile işten ayrılıyorlar

0,820

35.İşletmenin mevcut organizasyon yapısı gereği, yeni işe alımlarımızda 
ve mevcut çalışanlarımız için mesleki kariyer yapma sözü versek bile bu 
imkanı sağlayamıyoruz.

0,656

16.Düşük ücret verdiğimizi ve kendilerini kullandığımızı düşünüyorlar 0,575
14.İşsizlik ücretini hakettikleri işletme tarafından işten çıkarılmak için 
farklı davranışlar gösteriyorlar

0,768

13.Ücretleri düşük buluyorlar ve işletmenin onların üzerinden kazanç 
sağladığını düşünüyorlar

0,707

10.Ailelerinin maddi durumu iyi olanlar ücretlerimizi düşük buluyor ve işe 
başlama, işe devamlılıkta isteksiz davranıyorlar 

0,903

9.İşkur’dan görüşmeye gelenler iş bulma ve işe başlamada isteksiz 
davranıyorlar

0,740

4.Teklif ettiğimiz ücretleri düşük buluyorlar 0,721
3.Hafta sonu tatili istiyor, fazla mesai yapmak istemiyorlar 0,611

Faktör 2: İstihdamda Süreklilik ve Sürdürülebilirlik 4,993 12,482
34.Kariyer fırsatı sunsak bile, inandırıcı olmadığımız için işletmede 
sürdürülebilirliği sağlayamıyoruz. 

0,667

31.Diğer işletmelerin de ihtiyacı olduğu için, işte ayrılanlar hemen iş 
bulma rahatlığına sahip olduğundan, işte sürekliliği önemsemeyip, işten 
ayrılıyorlar

0,598

20.İşe alım görüşmelerinde karşılıklı bilgi alış verişinde iletişim sorunu 
yaşıyoruz 

0,671

11.Yüksek ücret versek bile, teknik işleri sevmedikleri için işten 
ayrılıyorlar

0,759

Faktör 3: İşin Gerekleri ve Nitelik Çatışması 4,299 10,749
40.Teknik bir işe girecek olmalarına rağmen, yorulmamak, rahat olmak 
gibi talepleri bulunmaktadır. (İşin temel gereklilikleri konusunda bilinçli 
değiller)

0,590

39.Mesleki gelişim ve kariyerdense, ücreti daha fazla önemsemektedirler 0,827
33.Sürekli iş değiştiren kişileri işe başlatmak durumunda kaldığımızda, ona 
karşı temkinli oluyoruz. 

0,815

21.İş görüşmesinin başında, adayın nitelikli yada niteliksiz olduğunu 
hemen anlayabiliyorum

0,781

Faktör 4: Sınıf ve Ayrımcılık Ön Yargısı  3,270 8,174
36.Mesleki kariyer hedefleyenlere karşı diğer çalışanlar tarafından 
olumsuz bir tutum (kayırıldığı düşünülmektedir vb) sözkonusudur

0,517

29.Teknik eleman olmalarına rağmen, masabaşı, beyaz yaka gibi çalışmak 
istemektedirler

0,710

27.Kendilerine yönelik her davranışı, mavi yaka olduğu için yapılmış 
olarak algılamaktadırlar

0,831

26.İşyerinde kendileri ya da diğer çalışanlara haksız davranışlarda 
bulunduğu iddiasıyla, diğer çalışanlar ile tartışı işten ayrılıyorlar. 

0,650

1.Eğitim aldıkları meslek dışındaki işlerde çalışmayı talep ediyorlar 0,654
Faktör 5: İşten Ayrılma Gerekçeleri 2,974 7,435
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25.Çok iş yaptıklarını iddia ederek, sürekli ücret artışı talebinde 
bulunanlar, kısa sürede işten ayrılıyorlar. 

0,758

6.Yoğun çalışma dönemlerinde, özel hayatlarına daha fazla zaman ayırmak 
istedikleri için işten ayrılıyorlar

0,747

5.Özel hayatlarına ayıracakları zamanı, iş için ayırmaları gereken 
zamandan daha çok önemsiyorlar

0,597

2.Eğitim aldıkları mesleği sevmedikleri için başka iş arıyorlar 0,657
22.İşinin tanımının belirsiz olduğunu bahane ederek işten ayrılıyorlar 0,512

Faktör 6: Sosyal Hakların Verdiği Rahatlık 2,651 6,627
8.İşkur tarafından yönlendirilen, işsizlik maaşı alma aşamasında olan 
kişiler, işe başlamak istemiyorlar

0,802

7.İşsizlik maaşını hakettikleri zaman çok rahatlıkla işsiz kalmak pahasına 
işten ayrılıyorlar

0,814

Faktör 7: Teknik Ara Yönetici Rolü 1,877 4,692
24.İşe aldığımız deneme sürecindeki elemanlar için, ustabaşı vb uyguladığı 
eğitimleri kayıt tutarak kontrol ediyor, hem adayın hem de ustabaşının
düşüncelerini dikkate alıyorum

0,819

23.Oryantasyon eğitimleri sırasında (deneme sürecinde) eğitmen olarak 
görevlendirdiğimiz ustabaşının görüşleri, adayı işten çıkarmamız için 
önemlidir

0,844

                                      Faktör 8: İş Etiği, Ahlakı 1,671 4,178
32.Sürekli iş değiştiren kişi pozisyonuna düşmemek için koşullar ne olursa 
olsun işte uzun süreli çalışmak isteyenlerin sayısı çok azdır.

0,913

19.İş arkadaşlarının nitelikleri ile ilgili yorumlar yapıyor, işletme sahibine 
yakın olanlar ile ilgili olumsuz tutum gösteriyorlar

0,686

17.Teknik lise ve meslek lisesi mezunu ara elemanlar, üniversite MYO 
mezunlarına yönelik olumsuz tutuma sahiptirler

0,895

                                      Faktör 9: İş ve Kariyer İçin Özel Çaba 1,566 3,915
15.Kendilerine işlerini tanımlamamızı istiyor ve bu tanımın dışında boş 
zamanları olsa bile iş yapmak istemiyorlar

0,917

12.Geçimlerini sağlayacak kadar ücret aldıkları zaman, terfi, kariyer gibi 
özel çaba gerektiren durumlarda isteksizdirler

0,906

Faktör 10:Yüksek Beklenti ve Şikayet Eğilimi 1,065 2,663
30.İşe alırken, ikna edebilmek için kariyer vaadi sunduklarımız için, 
verdiğimiz sözleri işletmenin alt yapısı buna uygun olmadığı için, yerine 
getiremediğimizden ayrılmaktadırlar

0,616

28.Sürekli işyerindeki çalışma ortamı ile ilgili şikayet davranışına sahip 
olanların, işten ayrılma oranları yüksektir

0,501

TOPLAM 92,44 

Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlerin varyansı açıklama yüzdesi 

%92.44 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. 

 

Faktör 1: İşletme Politikaları ve İşgören Beklenti Uyumsuzluğu

“İşletme Politikaları ve İşgören Beklenti Uyumsuzluğu” olarak adlandırılan faktör 

birinci sırada yer almıştır. Yöneticilerin, işgören adayları ile ilgili algıladıkları faktör 

içerisindeki değişkenler işletme politikalarıyla ilgilidir. Yöneticiye itaat, fazla mesai 

isteksizliği, hafta sonu tatili isteği, kariyer imkanı sunsa bile başarısızlık ile sonuçlanması, 

işgören adaylarının ücretleri düşük bulması, işsizlik ücretinden yararlanmak için bilerek işten 

atılma girişiminde bulundukları, İşkur’dan gelenlerin işe başlama ve süreklilikte isteksizliği, 
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ailelerinin maddi durumu iyi olanların ücretleri düşük bulduğu için işe başlamada isteksiz 

olduklarını ifade etmişlerdir. 

Faktör 2: İstihdamda Süreklilik ve Sürdürülebilirlik 

“İstihdamda Süreklilik ve Sürdürülebilirlik” olarak adlandırılan faktör ikinci sırada yer 

almıştır. Yöneticilerin, işgören adayları ile ilgili algıladıkları bu faktör içerisindeki 

değişkenler işletme çalışanların sürekliliklerini sağlayamamakla ilgilidir. Kariyer fırsatı 

sunmalarına rağmen, diğer işletmelerde istihdam ihtiyacı olduğu için çok basit farklılıklar için 

iş değiştirdikleri, işe alım görüşmelerinde karşılıklı iletişim sorunlarının yaşandığını, yüksek 

ücret verdiklerinde dahi bağlılığı sağlayamadıklarını ifade etmişlerdir.

Faktör 3: İşin Gerekleri ve Nitelik Çatışması

“İşin Gerekleri ve Nitelik Çatışması” olarak adlandırılan faktör üçüncü sırada yer 

almıştır. Yöneticilerin, işgören adayları ile ilgili algıladıkları bu faktör içerisindeki 

değişkenler işletme çalışanlarının işin gereklerine yönelik tam tersi beklenti ve niteliğe sahip 

olmaları ile ilgilidir. Teknik bir işe girecek olanların yorulmama isteği, mesleği değil ücreti ön 

planda tutma, sürekli iş değiştirenler ile karşı karşıya kaldıkları için temkinli olmak 

durumunda kalmaları ve nitelikli olup olmadığını ilk görüşmede anlamanın mümkün olduğu 

değişkenleri bu faktörde toplanmıştır. 

Faktör 4: Sınıf ve Ayrımcılık Ön Yargısı

“Sınıf ve Ayrımcılık Ön Yargısı” olarak adlandırılan faktör dördüncü sırada yer 

almıştır. Yöneticilerin, işgören adayları ile ilgili algıladıkları bu faktör içerisindeki 

değişkenler işletme çalışanlarından özellikle mavi yakalıların kendilerine birçok konuda 

haksızlık yapıldığı ve sınıf ayrımı yapıldığı ön yargısı ile hareket etmeleri ile ilgilidir. Mesleki 

kariyer fırsatlarında eşitliğe inanmadıkları, masabaşı çalışma isteği, her davranışı mavi yakalı 

oldukları için ezme davranışı olarak algılamaları, haksızlığa uğradıkları takıntısı ve eğitim 

aldıkları teknik meslek dışında ilgisiz rahat çalışma alanlarını talep etmeleri olarak 

belirtmişlerdir. 

Faktör 5: İşten Ayrılma Gerekçeleri

“İşten Ayrılma Gerekçeleri” olarak adlandırılan faktör beşinci sırada yer almıştır. 

Yöneticilerin, işgören adayları ile ilgili algıladıkları bu faktör içerisindeki değişkenler işten 

ayrılanların belirttikleri gerekçeler ile ilgilidir. Sürekli ücret artışı talep ederek işten ayrılma, 

yoğun çalışma ve özel hayatlarının uyumsuz olduğu gerekçesi, eğitim aldıkları mesleği 

sevmemek bu faktörü oluşturmuştur. Bu değişkenlerden tamamı karşılanmadığı sürece 

kesinlikle memnun olmadıkları ifade edilmiştir. 
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içerisinde olmaları, karşılanmayan herhangi bir beklentileri olduğunda anlayışla yaklaşmak 

yerine şikayet eğilimi içerisinde olmalarıdır. 

Faktörler genel olarak değerlendirildiğinde, modern bir işletmecilik anlayışı ve 

ticari kazanç elde amaçları doğrultusunda yöneticiler ve insan kaynakları 

yöneticilerinin işgörenlerden beklentileri oldukça rasyoneldir. Ancak, özellikle insan 

kaynakları bölümünün yapılanması, işleyiş şekli, işletmelerin organizasyonel yapılarının 

tanımlanması, işe alım süreçlerinin mevcut uygulanma şekli, oryantasyon ve rotasyon 

planlamaları gibi birçok faaliyet modern işletmecilik uygulamalarıyla örtüşmemektedir. 

Bu bağlamda, çalışanlardan beklentiler ile yönetimin sorumluluğu birbiriyle 

örtüşmediğinden işletme yöneticilerinin çalışanlardan beklentileri ile işletme 

çalışanlarının işletme ile özdeşleşme ve işletme ile bağlılık düzeyleri birbiriyle 

çatışmaktadır. Araştırmanın grupları arasında yer alan yeni mezun meslek lisesi 

mezunu işgören adaylarının çalışmaya isteklilikleri yönünde çok yüksek bir olumluluk 

düzeyinde olmasa bile sahip oldukları ortalamalar ile çalışanların sahip oldukları tutum 

ortalamaları karşılaştırıldığında önemli bir düşüş olduğu görülmektedir. Bu durum, 

işletmede işe başladıktan sonraki süreçte çalışanların tutumlarında meydana gelen 

düşüşün çalışana ait bir sorumluluğu var olmasına rağmen işletme yöneticilerinin de 

yukarıda bahsedilen profesyonel insan kaynakları yönetimindeki eksikliklerin de 

payının olduğunu söylemek mümkündür. Bu noktada işletmelerin modern insan 

kaynakları birimleri kurmalarının bu sorunun çözümünde çok önemli bir rol 

oynayacağı açıktır. 

İşletme ve insan kaynakları yöneticilerinin işgören ve işgören adaylarına yönelik 

tutum faktörlerinin açıklanan varyans yüzdeleri Şekil.10’da gösterilmiştir.
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Şekil.12.İstihdama Yönelik Tutum (Yöneticiler)
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GENEL SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

6 grup üzerine yapılan toplam 481 anket sonucuna göre her bir grup ile ilgili belirlenen 

sonuçlar ve öneriler aşağıdaki gibidir. 

1.İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin ; ücreti ön planda tutan, işte rahatlık arayan, işverene 
güvenmeyen, sürekli iş değiştiren, işsiz olmayı çok umursamayan, işe ve hayata karşı 
sorumluluk üstlenmeyen, mutsuz, memnuniyetsiz özelliklere sahip, deyim yerindeyse kronik 
işsizler olduğu görülmüştür.  İŞKUR’a kayıtlı uzun süreli işsizler ile ilgili acil önlem alınması 
gerektiğini düşünülmektedir. Çok acil önlem alınmazsa yıllar içerisinde yığılarak büyüyen bir 
sorunlar yumağıyla karşı karşıya kalacağımız kaçınılmaz görünmektedir. İşKur tarafından 
düzenlenen kursları kendilerini geliştirmek için değil, sosyal yardım fonu gibi 
değerlendirmektedirler. Bu grup, sisteme kayıtlı olduğundan gerçekten iş arayan kişiler ile eşit 
koşullarda iş daveti almaktadırlar. İŞKUR’un en kısa sürede, her bir kayıtlı işsiz için 
performans puanı sistemi geliştirerek, gerçekten çalışmak isteyen kişilerin işe 
yerleştirmelerine öncelik vermesi gerekir. Kronik işsizler’in sosyal hakları olumsuz kullanma 
eğilimi önlenmelidir. 

2. ve 3. Grup: İŞKUR’a kayıtlı olmayan imalata yönelik meslek lisesi ve Meslek 
Yüksek Okul mezunları; İşe bağlılık ve sadakat eğilimleri yüksek, kariyer yapma fırsatı 
verilmesini, mesleki eğitim almayı arzu eden, iyi ücret kazanma isteği olan, işverenler 
tarafından değer görme arzusu içerisinde olan olumlu tutum sergileyen gruplardır. Bu 
gruptaki kişilerin tutumlarının, işletme içindeki diğer çalışanlar tarafından etkilenerek, 
olumsuz yönde değişmemesi için işletme yöneticilerinin hassasiyetle bu gruptaki kişileri 
geliştirmeye yönelik stratejiler uygulamaları yararlı olacaktır. Sanayicilerin bu gruba 
odaklanması ve ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Meslek Lisesi ve Meslek 
Yüksek Okul mezunlarına ücret verirken pozitif ayrım yapmak gibi stratejiler izlenebilir. 
İŞKUR tarafından işsizliği süreklilik haline getirmiş olan kronik işsizler grubuna verilen 
eğitimler bu gruptaki kişiler için kullanılarak, ödüllendirilmeleri ve teşvik edilmeleri 
sağlanmalıdır. 

4.Kız meslek lisesi mezunlarını (yiyecek, dikiş-nakış, kuaförlük vb. bölümü 
mezunları) ayrı bir grup olarak ele alınmıştır; Genel olarak profil değerlendirildiğinde; kız 
meslek lisesinden bir meslek sahibi olarak mezun olan kızların çok büyük bir kısmının 
istihdam edilemediği görülmüştür. Çoğunluğu evli olduğu için, özel hayatlarına zaman 
ayırabilecekleri, esnek mesai saatleri içerisinde çalışabilecekleri kurumsal iş ortamı isteyen, 
finansal imkan verilmesi durumunda kendilerine ait işletme kurmayı arzu eden, ücreti çok 
fazla önemsemeyen, mesleğini icra etmeyi arzulayan, istekleri çok net olan bir profildir. 
Kızların evlilik oranlarının da yüksek olduğu dikkate alındığında, mesleklerini yapmak 
istedikleri ancak, aile sorumluluklarını yerine getirmeye elverişli bir iş ortamı aradıkları 
görülmüştür. Elverişli bir ortam sağlanırsa bu kızlarımızı işgücüne katılabilir. 
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İşletmelerin kız meslek lisesi mezunlarını esnek mesai saatleri ile çalıştırabilecekleri alternatif 
iş stratejisi geliştirmeleri yararlı olacaktır.

5.Halen çeşitli işletmelerde çalışan ancak iş arayışında olanlar; İşsizler ile 
çalışanlar karşılaştırıldığında çalışanların işe yönelik tutumları işsizlerden daha olumludur. Bu 
grup aslında sürekli iş değiştirmek istememektedir. Ancak, işletmelerin kendilerine kariyer 
fırsatı vermesi, ücretlerinin iyileştirilmesi durumunda çaba göstermeye gönüllüdürler. Fazla 
mesai yapmak istemeyen, işini sevmeyen, ücretini yetersiz bulanların işten ayrılma eğilimleri 
yüksektir. İşten ayrılmaları durumunda sosyal yardımlardan (işsizlik maaşı gibi) yararlanmayı 
tercih ettikleri, İŞKUR’a formalite kayıt yaptırıp, teklif edilen işleri kabul etmedikleri 
görülmüştür. İşletmelerin organizasyonlarında yapacakları ücret, terfi, gibi yönetsel 
düzenlemelerin bu grup için olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

6.İşgören adaylarını değerlendiren ve işe alan yönetici ya da insan kaynakları 
sorumluları; İnsan kaynakları ya da İşletme yöneticileri ile iş arayanların beklentileri birbiri 
ile örtüşmemektedir. İşletmelerimizde insan kaynakları yönetimi değil, klasik personel 
yönetimi bulunmaktadır. İnsan kaynağı alımına odaklanmış, fakat istihdam edilenlerin 
yönetimi kısmında zayıftır. Bu da işe alınanların, uzun süre işte kalma sürelerini olumsuz 
etkilemektedir. Burada da işletmelerin bu konuda gelişim sağlamaları için bir takım 
girişimlerde bulunması gerektiği düşünülmektedir. Bu soruna en iyi çözüm, işletmelerde 
geliştirilecek olan modern insan kaynakları yönetimi ile mümkün olacağı düşünülmektedir.
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MERKEZ
Fuar içi 41040 İzmit - KOCAELİ
T: 0262 315 80 00 
F: 0262 321 90 70
kso@kosano.org.tr
www.kosano.org.tr

GEBZE TEMSİLCİLİĞİ
Arapçeşme Mah. Kavak Cad. 
Bayramlar Plaza No:16 K:3 
Gebze - KOCAELİ
T: 0262 641 06 62-63
F: 0262 641 01 05
gebze@kosano.org.tr

ÇAYIROVA TEMSİLCİLİĞİ
TOSB - TAYSAD 
Organize Sanayi Bölgesi 
Çayırova - KOCAELİ
T: 0262 658 29 20-21
F: 0262 658 29 22
cayirova@kosano.org.tr

DİLOVASI TEMSİLCİLİĞİ
Dilovaso Organize Sanayi Bölgesi 
1. Kısım Tuna Cad. No:4 
Dilovası - KOCAELİ
T: 0262 754 85 12 
F: 0262 754 09 86
dilovasi@kosano.org.tr




