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Zehra Zümrüt SELÇUK

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Günümüz işgücü piyasasında temel tartışma alanlarından biri eğitimin işgücü piyasasındaki
rolüne ilişkindir. Eğitimin işgücü piyasasındaki rolü kapsamında sürdürülen tartışmaların
odağında, eğitim yoluyla elde edilen nitelik ve becerilerin işgücü piyasasındaki geçerliliği yer
almaktadır. Özellikle 2000’li yılların başından itibaren eğitim belgeleri ve diplomalarının
gerçekten de üzerinde yazan değeri reel olarak karşılayıp karşılayamadığı sorusuna akademisyenler ve politika yapıcılar ile eğitim sisteminin ve işgücü piyasasının diğer aktörleri
tarafından cevap arandığı görülmektedir. Yapılan tartışmalar çerçevesinde işgücünün sahip
olduğu nitelik ve beceriler ile potansiyel işverenler tarafından talep edilen nitelik ve becerilerin
birbirinden farklı olması anlamına gelen “uyumsuz eşleşme” olgusu önem kazanmıştır. İlk
olarak, Freeman tarafından 1970’li yıllarda Amerikan işgücü piyasasında üniversite mezuniyetinin eskisi kadar “değerli” olmaması şeklinde ortaya konulan uyumsuz eşleşme, ilerleyen
yıllarda pek çok ülke için yapısal bir işgücü piyasası problemine dönüşmüş durumdadır. Bu
çalışmanın ortaya çıkışındaki ilgi ve merakın arka planında ise yukarıda özetlenen tartışmalara benzer şekilde özellikle üniversite diplomasına sahip çok sayıda insanın, niteliklerinin
altındaki işleri neden kabul etmek zorunda kaldıkları sorusu vardır.
İşgücü piyasamızın etkinliğini artırma ve işsizlikle mücadele çerçevesinde gerek uygulamaya
geçirdiğimiz istihdam teşvikleri gerekse işgücünün niteliğini artırmaya odaklanan eğitim
faaliyetlerimizle önemli bir yol kat ettik. Türkiye ekonomisinin genç ve dinamik nüfus yapısıyla
gerçek büyüme potansiyeline ulaşabilmesi için işsizliğin azaltılması kadar, önem taşıyan bir
diğer konu da işgücü ve işler arasındaki eşleşme kalitesinin artırılmasıdır. Bu hususta ortaya
çıkan ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla elinizdeki bu çalışmayı gerçekleştirdik. Emek
arzının durumunu değerlendirmeye yönelik olarak 21 ilde 50 ve daha fazla çalışanı olan 1.431

işletmede 4700 çalışan ile anket gerçekleştirildi. Özdeğerlendirme yönteminin kullanıldığı bu
anketlerle, çalışanlar tarafından hem nitelik uyumsuzluğu hem de beceri uyumsuzluğu
yönünden uyumsuz eşleşme düzeylerinin değerlendirilmesini amaçladık. Çalışmanın kapsam
ve niteliğini öne çıkaran bir diğer özelliği de emek talebi yönünde 500 ve daha fazla çalışanı
olan işyerlerinde insan kaynakları süreçlerinde karar alıcı konumda olan 100 yönetici ile
derinlemesine mülakatların yapılması olmuştur. Dolayısıyla çalışmanın içerdiği gerek arz ve
talep yönlü yaklaşım gerekse araştırma kapsamında gerçekleştirilen anket ve görüşme sayısı
dikkate alındığında; Türkiye işgücü piyasasında uyumsuz eşleşme problemine odaklanan
öncü çalışmalardan biri olarak yerli literatüre katkı sağlama amacında olduğu görülecektir.
Bakanlığımızın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)
tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın ekonomimiz, işgücü piyasamız ve eğitim sistemimiz
açısından faydalı olmasını dilerim.

YÖNETİCİ ÖZETİ

İşgücü piyasalarında ekonomik değişimle uyumlu olarak yaşanan gelişmeler, tüm
ekonomik sistemlerde dikkatle izlenen bir özelliğe sahiptir. İşgücünün sahip olduğu
nitelikler ile işverenler tarafından talep edilen niteliklerin birbirinden farklı olması kavramını ifade eden nitelik ve beceri uyumsuzlukları, başka bir ifadeyle uyumsuz eşleşme,
işgücü piyasasında birçok sorunun nedeni olarak tanımlanmaktadır. İşgücünün arz ve
talep yapıları arasında böylesi bir uyumsuzluk, işgücünün mevcut işlerle eşleşmesini
engellemenin yanı sıra işsizlik oranları üzerinde yukarı yönlü bir baskıya da yol açmaktadır.

Günümüz dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler, üretim yapısı ve iş organizasyonunda önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu süreçte belirsizlik ve karmaşa artmakta ve daha dinamik bir ekonomik süreç söz konusu olmaktadır. Özellikle bilgi ve iletişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda teknoloji kullanımının işgücü piyasalarında her geçen gün daha değerli hale gelmesi, nitelik ve beceri düzeyi yüksek işgücünü vazgeçilmez hale getirmiştir. Diğer taraftan, düşük nitelikli işgücü gün geçtikçe
daha dezavantajlı bir duruma düşmekte; hatta işgücü piyasasının dışına itilmektedir.
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Son yıllarda işgücü piyasalarına yönelik yapılan çalışmalardaki artış, işgücü piyasalarını anlamaya yönelik teorik ve pratik çerçevenin güçlenmesine hizmet etmiştir. Bu
bağlamda, teorik olarak eğitim düzeylerinin daha yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde,
aşırı eğitimlilik olgusunun ortaya çıkması; eğitim düzeylerinin daha düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde ise yetersiz eğitimlilik probleminin söz konusu olması beklenmektedir. Ancak mevcut yapının daha karmaşık bir tablo sergilediği görülmektedir.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde her iki uyumsuzluğun bir arada yaşanması hem
eğitim hem de istihdam politikalarının daha detaylı bir şekilde ele alınmasını zaruri
hale getirmektedir.

Başarılı bir refah ve büyüme politikasının etkin bir aracı olan işgücü piyasalarında,
sorunların tespiti ve doğru politikaların oluşturulması beşeri kaynakların etkin yönetimi
bakımından büyük öneme sahiptir. Türkiye işgücü piyasasında, gelişmiş ülke ortalamaları ile yapılan karşılaştırmalarda öne çıkan işsizlik, düşük istihdam ve işgücüne
katılma oranları ile eğitim-istihdam ilişkisinin istenilen düzeyde kurulamaması gibi yapısal sorunlarla uzun yıllardır etkin bir biçimde mücadele edilmektedir. Mücadelenin
etkinlik düzeyinin geliştirilmesi ve doğru politika tespitlerinin ortaya konulması işgücü
piyasalarına yönelik yapılan araştırmaların nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi ile
doğru orantılıdır. Bu bakımdan, sadece işgücü piyasalarına ilişkin genel çerçeveyi
belirleyen ölçümlerin yanında derinlemesine analizlerin yapılmasına imkan sağlayacak
araştırmaların da büyük bir öneme sahip olduğu açıktır.

Türkiye işgücü piyasasında uyumsuz eşleşme olgusunun var olup olmadığının araştırıldığı bu çalışmada emek arzına ilişkin nicel ve emek talebine ilişkin nitel yöntemler
aracılığı ile bilgi toplanmaya çalışılmıştır. Çalışmada, işgücü piyasasında uyumsuz
eşleşme olgusunun araştırılması amacıyla hazırlanan arz yönlü nicel ve talep yönlü
nitel araştırmalara ilişkin veri toplama araçları oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında, literatürde uyumsuz eşleşme olarak tanımlanan olgunun, hangi nedenlerle ortaya
çıktığının ve işgücü piyasasında ne tür etkiler yarattığının ortaya konulması amaçlanmaktadır.
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Çalışma kapsamında, eğitimin işgücü piyasasındaki rolü ile uyumsuz eşleşme olgusunun varlığının arz ve talep yönünden bütüncül bir bakış açısı içinde araştırılması
amacıyla bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Nicel saha araştırması, 21 ilde, 50 ve
üzeri sayıda çalışan istihdam eden 1431 firmada, 4700 çalışanla; nitel araştırma ise
500 ve üzeri çalışan istihdam eden 100 insan kaynakları yöneticisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, veri toplama araçlarının tasarımında hem nicel hem de nitel araştırma
yöntemlerini bütünleştiren bir yaklaşım izlenmiştir. Nitel ve nicel araştırma soruları ile
araştırma yöntemlerinin anlaşılırlığını ve geçerliliğini test etmek üzere 50 firmada pilot
çalışma yapılmıştır. Pilot çalışma kapsamında 2 yönetici ile derinlemesine mülakat
gerçekleştirilmiş olup; 60 çalışan ile nicel görüşme yapılmıştır.

İki aşamada gerçekleştirilen saha araştırmasında, ilk olarak, araştırma kapsamındaki
firmaların çalışanlarının katılımıyla bir anket uygulaması yapılmıştır. İkinci olarak, araştırma alanı içindeki firmalarda insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu
olan işveren/işveren vekili veya insan kaynakları yöneticilerinin katılımıyla derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan saha çalışmaları sonucunda elde edilen nicel bulgular ışığında Türkiye işgücü
piyasasında uyumsuz eşleşmenin varlığı ölçülmüştür. Buna göre, katılımcıların yüzde
61.3’ü yapmakta oldukları işler ile uyumlu eşleşme içindeyken, yüzde 38.7’sinin eğitim
düzeyi ile işleri için gerekli görülen eğitim düzeyleri uyumsuz eşleşmiştir. Bu bağlamda,
araştırma kapsamında yapmakta olduğu işe göre aşırı eğitimli durumda olan katılımcıların oranı yüzde 31.6 iken; yetersiz eğitimli olanların oranı yüzde 7.1’dir. Mevcut
iş itibarıyla yatay uyum düzeyi incelendiğinde; katılımcıların yüzde 61.3’ünün eğitim
gördüğü alanın mevcut işi ile uyumlu olduğu görülmüştür. Buna karşılık, katılımcıların
yüzde 15.1’i eğitim gördüğü alanın dışında ve yüzde 23.6’sı da özel bir eğitim alanı
gerektirmediğini düşündüğü bir işte istihdam edilmektedir.

Türkiye’nin eğitimli işgücünü temsil eden yükseköğretim mezunlarının yüzde 31.6’sının
nitelik düzeyinin altındaki işlerde çalışıyor olması, ülke ekonomisinin söz konusu bireyler için yeterince nitelikli iş yaratamadığı anlamına gelmektedir. Eğitimli işgücü arzı
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ile eğitimli işgücüne yönelik talebin birbiriyle uyumlu olmadığı gerçeği, işgücü piyasalarında eğitim-istihdam güçlendirilmesine ilişkin politikaların daha dikkatli bir biçimde
ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Genç istihdamının artırılması açısından esas olarak
odaklanılması gereken, eğitim ve yetiştirme sisteminin akademik yeterliliklerle birlikte,
piyasa değeri olan becerileri de ortaya koyan bir yapı içinde yeniden oluşturulmasıdır.
Nitel araştırma kapsamında katılımcıların, yüksek eğitimli gençlerin kendilerine uygun
iş buluncaya kadar düşük yetkinliklerdeki işlerde çalıştıklarını ve buna uygun istihdam
biçimlerine yöneldiklerini ifade etmeleri, işgücü piyasasında sorunun net olarak tanımlandığını ortaya koymaktadır.

Araştırma kapsamındaki firmalarda çalışanların nitelik uyumsuzluğundan daha çok beceri uyumsuzluğu problemi ile karşı karşıya oldukları görülmüştür. Araştırmaya katılan
çalışanların yüzde 37.9’u sahip oldukları becerilerin mevcut işleriyle uyumlu eşleştiğini
ifade etmişlerdir. Buna karşılık, aşırı becerili katılımcıların oranı yüzde 57.9’dur. Mevcut işinin gerektirdiğinin altında becerilere sahip olduğunu düşünen ve bu anlamda
yetersiz becerili olarak tanımlanabilen katılımcıların oranı yüzde 4.1’dir. Dolayısıyla,
beceri uyumsuzluğu bütünsel bir bakış açısı içinde değerlendirildiğinde uyumsuzluğun yüzde 62 düzeyinde olduğu görülmektedir. Söz konusu bulgulardan hareketle,
araştırma alanındaki firmalarda çalışanların nitelik uyumsuzluğundan daha çok beceri
uyumsuzluğu problemi ile karşı karşıya oldukları görülmüştür.

İşgücü piyasalarında daha iyi istihdam ve çalışma koşulları beklentisi yükseköğretime olan talebi artırmıştır. Ancak yükseköğretim düzeyinde kısa dönemdeki yüksek artış bu eğitimin çıktıları üzerindeki endişe ve belirsizlikleri artırmıştır. Özellikle talep cephesinde bu eğitim çıktılarına olumlu bakmayan önemli bir grubun
olduğunu söylemek mümkündür. Gerek yükseköğretim gerekse mesleki eğitimde
piyasa ve firma taleplerinden bağımsız olarak gerçekleşen eğitim programlarının
sadece diploma olarak değer gördüğü ve iş için gerekli nitelik ve beceriyi kazandırmaktan uzak olduğu değerlendirilmiştir. Eğitimin daha çok teorik bir yöntemle yürütülmesi, uygulama becerilerinin kazanılamamasına ve iş ortamında uyum
sorunlarıyla karşılaşılmasına kaynaklık etmektedir. Bireysel ve toplumsal eğitim
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talebindeki artışa karşılık, eğitim düzeyinin iş bulmada sağladığı avantaj giderek
azalmaktadır.

Araştırma kapsamında, Türkiye’nin temel eğitim sorunları içerisinde öncelikli konuma sahip olan mesleki eğitim alanında uyumsuz eşleşme problemi ciddi bir düzeyde gözlenmiştir. Katılımcıların eğitim düzeyleri ile işlerinin gerektirdiği eğitimsel
nitelikler arasındaki uyumlu eşleşme durumu, İlkokul mezunlarında yüzde 77.5,
ortaokul mezunlarında yüzde 50.6, genel lise mezunlarında yüzde 72.6, mesleki teknik lise mezunlarında yüzde 61.1, yüksekokul mezunlarında yüzde 43.3 ve
üniversite mezunlarında yüzde 72.1 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre en yüksek
uyumlu eşleşme ilkokul mezunlarında ortaya çıkarken, bunu genel lise, üniversite,
mesleki teknik lise ve ortaokul mezunları izlemektedir. Eğitim düzeyi ile eğitimsel
nitelikler arasındaki uyumlu eşleşme düzeyinin en düşük olduğu grup ise yüksekokul mezunlarıdır. Yüksekokul ve mesleki teknik lise eğitim süreçlerinde mesleğe
ilişkin gerçekleşen teorik ve pratik eğitimlere rağmen uyumlu eşleşmenin bu kadar
düşük düzeyde kalmasını ülkemizdeki olumsuz mesleki eğitim algısı ile açıklamak
mümkündür. Başarı düzeyi düşük öğrencilerin bir iş sahibi olabilmeleri adına yapılan yönlendirmeler ve birçok yapısal sorun bu eğitim düzeyinden mezun olanların
önemli güçlükler yaşamasına neden olmaktadır. Bu durum, verilen mesleki eğitime
göre işgücü piyasalarında en yüksek düzeyde uyumlu eşleşmenin beklendiği grubun diğer eğitim düzeylerinin gerisinde kalmasına neden olmaktadır. Uyumsuz eşleşmenin bir meslek alanında eğitilmekten dolayı daha düşük düzeylerde gerçekleşmesi beklenen bu alanda, yeterli düzeyde uygulamalı eğitimlerin verilememesi
sorunun kaynağı olarak vurgulanmıştır. Bu konuda önemli sayıda firmada sağlanan
başarılı okul-sanayi işbirlikleri ve staj uygulamaları, çözüme ilişkin politika çerçevesini belirlemektedir.

Ülkemiz nüfus yapısının önemli ve dinamik grubunu oluşturan genç nüfustaki uyumsuz eşleşme sorunları da araştırma kapsamında öne çıkan diğer bir unsur olmuştur.
Genç yaş gruplarının işgücü piyasalarına uyumsuzluklarında sahip oldukları karakteristik özelliklerin de değerlendirme konusu yapıldığı görülmüştür. Nitel yöntem dev
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ğerlendirmelerinde, katılımcıların 1980 - 2000 yılları arasında doğanları tanımlayan Y
kuşağına yönelik algılarında bu özellikler öne çıkmaktadır. Katılımcılar yeni mezunların
iş hayatında sadece teorik bilgiye sahip olduklarını, uygulama tecrübesine sahip olmadıklarını, çalışma ortamına ilişkin beklentilerinin rasyonel olmadığını, tecrübe eksikliği
yüzünden çalışma hayatını tanımadıklarını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede işveren algısını da belirleyen katılımcı görüşlerinin, Y kuşağını; zora gelmeyen,
sabırsız, sorumluluk almayan, çabuk sıkılan, iş beğenmeyen ve aidiyet duygusu zayıf
olarak tanımladığı görülmüştür. Bu durum genç yaş grubunda sahip olunan karakteristik özelliklerin işgücü piyasalarında uyumsuz eşleşmenin önemli bir nedeni olarak
değerlendirildiğini ortaya koymaktadır.

Eğitimli işgücünün giderek arttığı Türkiye’de, bir taraftan eğitimli genç işsizliğinin, diğer
taraftan eğitim düzeylerine ve/veya eğitim alanlarına uygun olmayan işlerde çalışanların sayısının yüksek olması, eğitim – istihdam ilişkisinin kurgulanmasındaki sorunlara
işaret etmektedir. Türkiye’de mevcut kaynakların gelişmiş ülkelere kıyasla daha kısıtlı
olması, işgücünün eğitim sürecinde kazandığı nitelikler ile işgücü piyasasındaki mevcut işler arasındaki uyumsuzluğun fırsat maliyetinin daha yüksek olmasına yol açmaktadır. Bu açıdan, işgücü piyasasında niteliksel uyumsuzluk kalıcı bir problem olmaya
devam ettiği sürece, sadece verimlilik kaybı söz konusu olmayacak, insan kaynağının
israf edilmesi ve uygun eşleşmelerin sağlayacağı ekonomik büyümeden vazgeçilmesi
sonuçlarıyla karşı karşıya kalınacaktır. Bu bağlamda, Türkiye ekonomisinin genç ve
dinamik nüfus yapısıyla gerçek büyüme potansiyeline ulaşabilmesi için işsizliğin azaltılması kadar önemli olan diğer bir konu, işgücü piyasasında işgücü ve işler arasındaki
eşleşmelerin kalitesinin artırılmasıdır.

Türkiye işgücü piyasalarında nitelik ve beceri uyumsuzluğunun arz ve talep yönlerinin
araştırma konusu yapıldığı bu araştırmada elde edilen sonuçların, işgücü ve eğitim
politikalarının yeniden ele alınması süreçlerine önemli katkılar sağlayacağı açıktır.
Eğitim sisteminin işgücü piyasalarında arzu edilen sonuçlara ulaşılması bakımından
düzenlenmesi, bireysel farkındalığı ve uyumluluk ihtiyacını artıracaktır. Eğitim sistemi
çıktılarının kalkınma hedefleri ile uyumlu bir biçimde firma talepleri ile şekillendirilmesi,
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uyumsuz eşleşme sorunları ile mücadelede önemli bir çıkış noktası olacaktır. Sadece yükseköğretime değil başta mesleki eğitim olmak üzere eğitimin her aşamasında
eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirmeye yönelik çabaların, Türkiye’nin büyüme hedeflerinde beşeri sermaye kaynaklarının etkin kullanılması bakımından büyük katkılar sağlayacağı açıktır.
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EXECUTIVE SUMMARY

The developments in the labor markets, which are compatible with the economic change,
have a feature that is carefully monitored in all economic systems. Qualification and
skill mismatches, which express the concept of mismatches between the qualifications/
skills of the labor force and the qualifications/skills required by employers, is defined as
the cause of many problems in the labor market. Such mismatch between the supply
and demand of the labor force has led to an upward pressure on unemployment rates
as well as preventing labor force from being matched with existing jobs.

Inn today’s world, the technology leads to significant changes in the production structure
and business organization. In this process, uncertainty and complexity increase and
there is a more dynamic economic process. As the result of the developments in
information and communication technologies, the use of technology has become more
and more valuable in the labor markets and the skill level of the labor force has become
essential. On the other hand, low qualified labor force is becoming more disadvantaged
day by day and it is even pushed out of the labor market.
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The increase in recent studies on labor markets has served to strengthen the
theoretical and practical framework for understanding labor markets. In this context,
the existence of the phenomenon of overeducation in developed countries where
theoretically higher levels of education; it is expected that there will be undereducation
in developing countries where education levels are lower. However, it seems that the
existing structure has a more complex picture. The combination of both mismatches,
especially in developing countries, necessitates a more detailed consideration of both
education and employment policies.

In labor market, which is an effective means of successful welfare and growth policy,
the identification of problems and the establishment of the right policies are of great
importance for the effective management of human resources. In Turkish labor
market have been effectively combated with structural problems such as highlights
unemployment in comparison with developed countries, low employment and labor
force participation rates and inability to establish the desired level of educationemployment relationship for many years in an effective manner. The improvement of
the level of effectiveness of the struggle and the establishment of the correct policy
determinations are directly proportional to the improvement of the quantity and quality
of the researches on labor markets. In this respect, it is clear that researches that will
enable the in-depth analysis to be carried out besides the measurements that determine
the general framework of the labor market are important.

In this study, it is tried to gather information by quantitative methods related to labor
supply and qualitative methods related to labor demand to investigate whether
there is a mismatch in Turkish labor market. In this study, data collection tools for
supply-side quantitative and demand-side qualitative researches were prepared for
the purpose of investigating the mismatch phenomenon in the labor market. Within
the scope of the research, it is aimed to determine what causes the phenomenon
which is defined as “mismatch” in the literature, and what effects on the labor
market.
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Within the scope of the study, a field study was conducted in order to investigate the
existence of mismatch phenomenon with the role of education in the labor market
in terms of supply and demand from a holistic perspective. The quantitative field
survey included 4700 employees in 1431 firms employing 50 or more employees in 21
provinces. However, qualitative research have was carried out with the participation
of 100 employers/employers’ representatives or human resources managers who are
employing 500 or more employees. In the study, an approach that integrates both
quantitative and qualitative research methods has been followed in the design of data
collection tools. A pilot study was conducted in 50 firms to test the comprehensibility
and validity of qualitative and quantitative research questions and research methods.
An in-depth interview was conducted with 2 managers within the scope of the pilot
study. Quantitative interviews were conducted with 60 employees.

In the field study carried out in two stages, firstly, a questionnaire was applied with the
participation of the employees of the companies within the research area. Secondly,
in-depth interviews were conducted with the participation of employers/employers’
representatives or human resources managers who are responsible for conducting
human resources activities in firms within the research area.

In the light of quantitative findings, it has been measured the existence of mismatches in Turkish labor market. Accordingly, 61.3 percent of the participants were in
match with the works they were doing, while 38.7 percent of the participants’ level
of education were in mismatch with the level of education required for their work. In
this context, the rate of participants who are in overeducated is 31.6 percent and the
rate of those who are undereducated is 7.1 percent. When the level of horizontal
mismatch is examined; 61.3 percent of the participants were found to be in line with
the current job of the area where they had been trained. On the other hand, 15.1
percent of the participants are employed outside of the area where they are educated
and 23.6 percent are employed in a job that they think does not require a specific
training field.
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The fact that 31.6 percent of higher education graduates, representing Turkey’s
educated labor force, working in jobs below the level of the quality, means the
country’s economy not enough to create jobs for qualified individuals. The fact that
the educated labor force supply and the demand for educated labor force are not
in match with each other, necessitates more careful consideration of policies on the
strengthening of education and employment in labor markets. The main focus of youth
employment is the reestablishment of the education and training system, along with
academic qualifications, in a structure that reveals the skills of market value. In the
context of qualitative research, the fact that the participants stated that the educated
young people are working in jobs with low competencies until they find suitable jobs,
reveal that the problem is clearly defined in the labor market.

It has been observed that the employees within the research area have more skill
mismatch problems than qualification mismatches. 37.9 percent of the employees who
participated in the field study stated that their skills matched their current job. On the
other hand, 57.9 percent of the participants are over- skilled. The ratio of the participants
who think that they have less skills than required by their current job is 4.1 percent and
they are defined as under- skilled. Therefore, when the skill mismatch is evaluated from
a holistic perspective, it is seen that the level of skill mismatch is 62 percent.

The expectation of better employment and working conditions in labor markets
increased the demand for higher education. However, the high increase in higher
education level increased the concerns and uncertainties over the outcomes of this
education. It is possible to say that there is an important group that does not look
positive for the educational outcomes especially on the demand side. It is evaluated
that the educational programs, which are independent of the labor market demands,
are valued only as a diploma and are far from providing the necessary qualifications
and skills for the job. Conducting a more theoretical method of education is the source
of failure to gain required skills and problems of adaptation in business environment. In
spite of the increase in the individual and social demand for education, the advantage
of the education in finding a job is decreasing.
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In the scope of the study, the problem of mismatch in the field of vocational education
was observed to be at a serious level. The matching level between the educational
levels of the participants and the educational qualifications required by their jobs is
77.5 percent in primary school graduates, 50.6 percent in secondary school graduates,
72.6 percent in general high school graduates, 61.1 percent in vocational high school
graduates, 43.3 percent in college graduates and 72.1 percent in university graduates.
According to this, the highest match occurs in primary school graduates, followed
by general high school, university, vocational technical high school and secondary
school graduates. The group with the lowest level of match between educational level
and educational qualifications required by jobs is college graduates. In spite of the
theoretical and practical training in vocational technical high school and vocational
school of higher education processes, it is possible to explain the low level of match
due to negative perception related to the vocational education in Turkey. Most of the
structural problems that lead to

The guidance for students with low level of success and many structural problems
lead to the difficulties of the graduates of this education. This leads to the fact that
the group with the highest level of match in the labor market is expected according
to the vocational training to fall behind other levels of education. The vocational
education means training in a profession so mismatch is expected to occur at lower
levels in this field. The lack of adequate practical training is emphasized as the
source of the problem. Successful school-industry collaborations and internship
practices provided by a significant number of firms determine the policy framework
for the solution.

The mismatches problems for youth constitute an important group of the population
structure and dynamics of Turkey has been another factor in the forward part of the
research. It is seen that the characteristics of young age groups faced with mismatch
in labor market have been evaluated in this research. In qualitative findings, some
characteristics of the “generation Y” born between 1980 and 2000 come into prominence
in the perceptions of participants. The participants stated that the new graduates have
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only theoretical knowledge, they do not have experience of practice, they do not have
rational expectations about the working environment, they do not recognize the working
life due to lack of experience. Within this framework, it was seen that the participant’s
opinions determining the perception of the employers are defined “generation Y” with
some characteristics as unbearable, impatient, does not take responsibility, quickly
bored, does not like work and have a weak sense of belonging. This reveals that the
characteristics of the young age group are considered to be an important reason for
mismatch in labor markets.

In Turkey, where the educated labor force is increasingly expanding, on one hand the
educated youth unemployment rate is too high, on the other hand the high number of
employees mismatch with the level of education and/or the educational field education
refers to problems in constructing education – employment relationship. In Turkey,
the available resources are more limited than in developed countries, leads to higher
opportunity cost of the mismatch between labor force qualifications gained in the
educational process and existing jobs in the labor market. In this regard, as long as
the qualitative mismatch in the labor market continues to be a permanent problem, not
only there will be loss of productivity, and also human resources will be wasted and
the economic growth that will be provided by appropriate matches will be faced. In
this context, with its young and dynamic population of Turkey’s economy to reach its
true growth potential, another issue that is as important as reducing unemployment, to
increase the quality of the match between the qualifications of labor force and jobs in
the labor market.

It is clear that the results obtained from this research, the supply and demand aspects
of qualification and skill mismatch in Turkish labor market are investigated, will provide
a major contribution to the reconsideration processes of labor and education policies.
Arrangement of the education system in terms of achieving the desired results in
the labor markets will increase the need for individual awareness and compatibility.
Shaping the outputs of the education system in accordance with the company’s
demands will be an important starting point in fighting against mismatch problems. It
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is clear that efforts to strengthen education- employment relationship just not only in
higher education, but also in all stages of education, particularly vocational training,
will make a great contribution to effective use of human capital resources to reach the
targets of economic growth in Turkey.
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GİRİŞ

Günümüzde üretim yapısı ve iş organizasyonundaki değişimler sonucunda belirsizliğin
ve karmaşıklığın arttığı, daha dinamik bir ekonomik süreç söz konusudur. Özellikle
bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucunda teknoloji kullanımının
işgücü piyasalarında her geçen gün daha değerli hale gelmesi, nitelik ve beceri düzeyi yüksek işgücünü vazgeçilmez hale getirmiştir. Diğer taraftan, düşük nitelikli işgücü
gün geçtikçe daha dezavantajlı bir duruma düşmekte; hatta işgücü piyasasının dışına
itilmektedir. Bu bağlamda, bugünün gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerinin tanımlayıcı dinamiklerinden birinin söz konusu paradoks olduğunu söylemek mümkündür.

Nitelik ve beceri uyumsuzlukları ya da uyumsuz eşleşme olarak tanımlanan olgu işgücünün sahip olduğu nitelikler ile potansiyel işverenler tarafından talep edilen niteliklerin
birbirinden farklı olması anlamına gelmektedir. Arz ve talep arasında böylesi bir uyumsuzluk, işgücünün mevcut işlerle eşleşmesini engellemenin yanı sıra işsizlik oranları
üzerinde yukarı yönlü bir baskıya da yol açmaktadır.
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İşgücü piyasası teorileri çeşitlendikçe, literatürde uyumsuz eşleşme olgusuna yönelik
ilgi düzeyinin de arttığı görülmektedir. Yapılan ampirik araştırmalardan elde edilen sonuçlar, araştırma yöntemine duyarlılık göstermekle birlikte, Amerika, İngiltere, Fransa,
Almanya, Hollanda, İspanya, Portekiz, Belçika, Yunanistan, Finlandiya, Avustralya ve
Kanada gibi pek çok ülkede eğitim sonucu spesifik bir nitelik kazanmış olan işgücünün
yüzde 20 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda mevcut işlerinin gerektirdiğinden
fazla eğitimsel niteliğe sahip olduğunu göstermektedir. Söz konusu kişiler, mevcut işleri itibarıyla uygun eşleşmiş işgücüne oranla daha kısa süre istihdamda kalabilmekte,
işsizlik riski ile daha fazla karşılaşabilmekte, daha düşük ücretler elde edebilmekte ve
işbaşında eğitimlerden daha az yararlanabilmektedir.

Literatürde, anlaşılması güç ve karmaşık bir çerçeve sunan uyumsuz eşleşme olgusunu açıklamaya yönelik tek bir teorik yaklaşım söz konusu değildir. Bu yüzden, çalışmanın teorik temelleri işgücü piyasası teorilerinin konuya ilişkin yaklaşımları üzerinden
oluşturulmuştur. Genel olarak eğitimin işgücü piyasasındaki rolüne ve uyumsuz eşleşmenin nasıl ortaya çıktığına ilişkin farklı bakış açılarına sahip olan söz konusu yaklaşımların uyumsuz eşleşmeyi tanımlarken de birbirlerinden ayrıldıkları görülmektedir.

Nitelik ve beceri uyumsuzluğu, işgücü piyasalarının değişen karakteristiklerine bağlı
olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir.
2
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Bu bağlamda, teorik olarak eğitim düzeylerinin daha yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde, aşırı eğitimlilik olgusunun ortaya çıkması; eğitim düzeylerinin daha düşük olduğu
gelişmekte olan ülkelerde ise yetersiz eğitimlilik probleminin söz konusu olması beklenmektedir. Ancak halihazırdaki yapının bundan daha karmaşık bir tablo sergilediği
görülmektedir. Bu açıdan, özellikle gelişmekte olan ülkelerde her iki uyumsuzluk bir
arada yaşanmaktadır.

Nitelik arz ve talebi, ekonomik gelişmişlik düzeyi, teknolojik değişim hızı ve demografik faktörler gibi birtakım unsurlardan etkilenmektedir. Nitelik arz ve talebinin birbirine
uygunluk düzeyi, yani ne ölçüde eşleştiği, işgücü piyasası çıktılarının, ekonomik büyümenin, verimliliğin ve rekabet gücünün şekillenmesi açısından son derece önemlidir.
Teorik olarak üniversite mezunlarının işgücü piyasasında işsizlik riskini daha az yaşadıkları, daha geniş kariyer imkânlarına sahip oldukları, daha hızlı büyüyen ve daha
yüksek ücretlerin ödendiği mesleklere daha kolay girdikleri ve dolayısıyla daha fazla
kazanç elde ettikleri ileri sürülmektedir (Lacey and Crosby, 2004: 15; Liming and Wolf,
2008: 2). Öyle ki, bugün işgücü piyasasında lisans diplomasına sahip olmak pek çok
iş için bir ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak işgücü piyasası göstergeleri itibarıyla daha yüksek eğitim düzeyine sahip olmanın, gerçekten de daha yüksek
kazançlar, daha iyi kariyer fırsatları ve daha az işsizlik riski anlamına gelip gelmediği
hususu oldukça tartışmalıdır. Bu anlamda, örneğin Türkiye işgücü piyasasında söz
konusu soruya olumlu yanıt verebilmek pek mümkün değildir. Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından yayınlanan (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Anketi verilerine göre; 2018 yılı Mayıs
dönemi itibarıyla 15 yaş üzeri nüfusta yükseköğretim mezunları arasındaki işsizlik oranı yüzde 10.9’dur. Bu oran, genç nüfusta (15-24 yaş grubu) yüzde 25.5’e yükselmektedir. Dolayısıyla, bir yükseköğretim programını tamamlayarak nitelik kazanan ve bu
çerçevede istihdam edilebilirlik açısından daha avantajlı durumda olması gereken her
10 gençten en az dördü, gerçekte söz konusu avantajı yakalayamamaktadır.

Nitelik ve beceri kazanımına odaklanan mesleki eğitim sisteminin çıktıları açısından da
benzer bir durum söz konusudur. Teoride, mesleki eğitim programlarından mezun olan
gençlerin işgücü piyasasına geçişlerinin göreli olarak daha kolay olması ve bu anlam3
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da işsizlik riski ile daha az karşılaşmaları gerekmektedir. Ancak TÜİK tarafından yayınlanan hanehalkı işgücü anketi sonuçları, söz konusu teorik öngörünün Türkiye işgücü
piyasasında tam olarak geçerli olmadığı yönünde kanıtlar sunmaktadır. Bu çerçevede,
2018 yılı Mayıs dönemi itibarıyla mesleki ve teknik lise mezunu gençler için yüzde 18.2
olan işsizlik oranının, genel lise mezunu gençler arasındaki işsizlik oranından (yüzde
22.5) çok da farklı olmaması, mesleki bir beceri kazanmanın istihdam edilebilir olmak
açısından beklenen düzeyde anlam taşımadığını ortaya koymaktadır. 15 yaş üzeri çalışma çağındaki nüfusta da benzer bir durum söz konusudur. Aynı dönem itibarıyla
yüzde 9.9 olan mesleki veya teknik lise mezunları arasındaki işsizlik oranı, genel lise
mezunları arasındaki işsizlik oranın (yüzde 12.6) sadece 2.7 puan altında kalmaktadır.
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1.1. Uyumsuz Eşleşmeye İlişkin Kavramsal Çerçeve

İşgücü piyasasında uyumsuz eşleşme, kural olarak iki şekilde ortaya çıkmaktadır. İlk
olarak, nicel uyumsuzlukta sadece işgücü piyasasında mevcut işlerin ve toplam işgücünün sayısına odaklanılmaktadır. Başka bir anlatımla, nicelik uyumsuzluğu işgücü piyasasındaki toplam emek arzı ve talebi arasındaki sayısal farkı ifade etmektedir. Buna
karşılık, nitelik uyumsuzluğu merkezine işgücünün yetenek ve becerilerini koymakta ve
işgücü piyasasındaki arz ve talep miktarı arasındaki farkın ötesine geçmektedir.

İşgücünün sahip olduğu nitelik ve/veya becerilerin işlerin gerektirdiği nitelik ve/veya
becerilere uyumsuz olması durumu, niteliksel uyumsuzluk olarak ifade edilmektedir
(Quintini, 2011a: 10). Nitel uyumsuzluk, bu yönüyle arz - talep arasındaki sayısal
farklılıktan daha derin bir problemi karakterize etmektedir. Dolayısıyla, nitelik uyumsuzluğunun ölçülmesinde işgücü arzının özellikleri ile işgücü talebinin gereksinimleri
arasındaki dengesizlik dikkate alınmaktadır. Bir yanda, arz cephesinde belirli bir eğitim
düzeyinde ya da alanında iş arayan bireylerin var olması; diğer yanda, talep cephe-
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sinde farklı düzeyde veya alanda eğitim gerektiren işlerin bulunması durumu, işgücü
piyasasında nitelik uyumsuzluğu probleminin yaşandığını göstermektedir.

Öte yandan, bir işgücü piyasasında niceliksel olarak ideal düzeyde eşleme gerçekleşmiş olsa bile, yani işgücü piyasasında emeğini sunmak için hazır olan bireylerin sayısı
ile mevcut işlerin sayısı aynı olsa dahi, nitelik uyumsuzluğu söz konusu olabilmektedir.
Örneğin; iş arayan yüz inşaat işçisinin olduğu bir işgücü piyasasında yoğun bakım
hemşirelerine yönelik yüz adet iş ilanı olduğunu varsayıldığında; sözü edilen işgücü
piyasasında bir taraftan, mükemmel bir niceliksel eşleşme; diğer taraftan, yüzde yüz
düzeyinde nitelik uyumsuzluğu probleminin yaşanmakta olduğu söylenebilir. İşgücü
piyasasının işleyişi açısından bu düzeyde yaşanan bir niteliksel uyumsuzluk, en az
niceliksel uyumsuzluk kadar önemli bir problemdir (Randstad, 2012: 1).

İşsizlik ve uyumsuz eşleşme problemlerinin etkilerinin işgücü piyasası açısından farklılık taşımadığı ve ekonomi için benzer olumsuz sonuçlara yol açtığı ileri sürülmektedir.
Bu çerçevede, iş arayan yüz inşaat işçisinin olduğu bir işgücü piyasasında herhangi
bir açık iş pozisyonunun olmaması durumu ile sadece yoğun bakım hemşirelerine yönelik yüz iş ilanının olması durumu arasında neredeyse hiçbir farklılığın söz konusu
olmadığı ifade edilmektedir (Randstad, 2012: 1). Ancak işsizliğin etkileri ile uyumsuz
6

UYUMSUZ EŞLEŞMEYE İLİŞKİN KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

eşleşmenin etkileri arasında herhangi bir farklılığın olmadığını söylemek doğru bir yaklaşım değildir.

1.1.1. Dikey Uyumsuzluk: Nitelik Uyumsuzluğu ve Beceri Uyumsuzluğu

Nitelik uyumsuzluğu ve beceri uyumsuzluğunun literatürde zaman zaman aynı anlama geliyormuş gibi ele alındığı görülse de gerçekte bu iki kavram birbirinden farklıdır.
Yükselen genç işsizliği, artan nitelikli işgücü talebi, işgücü piyasasının talep kesiminin
istenilen nitelikte işgücü bulamadığı konusunda dile getirdiği sıkıntılar nedeniyle literatürde özellikle 2000’li yıllar sonrasında işgücü piyasasında uyumsuz eşleşme konusuna yönelik ilginin giderek arttığı görülmektedir. İlk olarak, işgücü piyasasındaki bireylerin yapmakta oldukları işlerle uyumlu olmayan eğitim düzeyleri şeklinde karşımıza
çıkan uyumsuz eşleşme problemi, “nitelik uyumsuzluğu” (qualification mismatch) ya
da “eğitimsel uyumsuzluk” (educational mismatch) olarak ifade edilmektedir. Bu çerçevedeki uyumsuzluk, bireyin mevcut işine göre daha yüksek veya daha düşük eğitimsel
niteliklere sahip olması, yani “aşırı eğitimlilik” (overeducation) ya da “yetersiz eğitimlilik” (undereducation) şeklinde ortaya çıkmaktadır (Quintini, 2011a: 11). Son dönemde
literatürde nitelik uyumsuzluğuna yönelik ilginin giderek artmakta olduğu söylenebilir
(Örneğin; Daly, Büchel ve Duncan, 2000; Dolton ve Vignoles, 2000; Groot ve Maasen
van den Brink, 2000; Hartog, 2000; Mendes de Oliveira, Santos ve Kiker, 2000; Oosterbeek, 2000; Vahey, 2000; Verhaest ve Omey, 2006; Miller, 2007; Sloane, 2007;
Dolton ve Silles, 2008; Galasi, 2008; Chevalier ve Lindley, 2009; Korpi ve Tahlin, 2009;
van der Meer, 2009).

Nitelik uyumsuzluğu ile yakından ilişkili olan, hatta genellikle onunla örtüşen diğer
uyumsuzluk görünümü ise “beceri uyumsuzluğu” (skill mismatch) olarak tanımlanmaktadır. Beceri uyumsuzluğunda, bireyin becerilerinin yapmakta olduğu işe uygun olmaması durumu söz konusudur (Quintini, 2011b: 17). Başka bir anlatımla, birey mevcut
işine göre “aşırı becerili” (overskilling) veya “yetersiz becerilidir” (underskilling). Beceri uyumsuzluğunun, literatürde alternatif olarak “beceri açığı” (skill deficit/skill gap)
veya “beceri fazlası/becerilerden eksik yararlanma” (skill surplus/skill underutilization)
7
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şeklinde kavramsallaştırıldığı da görülmektedir. Diğer taraftan, konuya ilişkin verilerin
yetersizliği ve ölçülmesinin daha zor olması sebebiyle beceri uyumsuzluğuna odaklanan çalışmaların sayısı daha azdır (Örneğin; Krahn ve Lowe, 1998; Mavromaras,
McGuinness ve Wooden, 2007; Mavromaras, McGuinness ve Fok, 2009; Mavromaras
ve diğerleri 2010; Ryan ve Sinning, 2009; OECD/Statistics Canada 2011).

Nitelik uyumsuzluğu ve beceri uyumsuzluğunun birbirleriyle yakından ilişkili olması
nedeniyle, uyumsuz eşleşmeyle ilgili literatür çerçevesindeki tartışmalarda her iki
olguya da değinildiği görülmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, bu iki olgu aynı
anlamı taşımamaktadır. Ancak, bu olgular uyumsuz eşleşmeye ilişkin tartışma çerçevesi açısından benzer bir yaklaşım içinde değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, kavramlar arasındaki farklılıklar, uyumsuzluğun nasıl kavramsallaştırıldığı ve
ölçüldüğü noktasında önem kazanmaktadır (Desjardins ve Rubenson, 2011: 23).
Özellikle hangi koşullar ve varsayımlar altında uyumsuzluğun ortaya çıktığı ve nasıl
ele alındığı bakımından nitelik uyumsuzluğu ve beceri uyumsuzluğu yaklaşımları
arasında çeşitli farklılıklar söz konusudur. Tablo 1’de genel olarak farklı uyumsuz
eşleşme görünümleri, kavramsal çerçeveleri ve ortaya çıkış nedenleri temelinde incelenmektedir.
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Tablo 1. Uyumsuz Eşleşme Türleri ve Teorik Açıklamalar
Uyumsuzluğun
Çeşidi

Uyumsuzluğun Nedenleri

Analiz

Tanım

Düzeyi

Arz Yönlü

pıya uyum süre-

ları ve cari ücret

cindeki gecikme

işgü-

Firmaların
- Coğrafi hare- t
e
k
n
olojiye
ketliliğin yetersiz

piyasasında

Beceri

ihtiyaç

Yoksunluğu

becerilere

duyduğu Toplam ve

-

Öğrencilerin

deki gecikme

--

becerileri - Ücret esnekkazanmaları ge- sizliği
hangi

maması durumunda ortaya çıkmak-

rektiği

tadır (Talep yönlü

konusun-

da yeterli bilgiye

bakış açısı içinde

sahip olmamaları

tanımlamaktadır).

ri

uyum sürecin-

olması

sahip Mesleki

(Skill Shortage) işgücünü işe ala- Düzey

Yetersiz

Yönlü

nin ekonomik ya-

cut piyasa koşul-

cü

Arz + Talep

- Eğitim sistemi-

İşverenlerin mev-

düzeyinde

Talep Yönlü

(Bilgi Asimetrisi)

Bece-

Düzeyi

(Skill

deficit/Skill

gap):

Kişinin sahip olduğu

becerilerin,

- Eğitim sistemi-

yapmakta olduğu
işin
Beceri
Uyumsuzluğu
(Skill Mismatch)

nin ekonomik ya- -

gereklilikleri

açısından yetersiz

cindeki gecikme

düzeyde kalması. Bireysel

uyum sürecin-

- Beceri arz- tale- deki gecikme

Aşırı Beceri Düze- Düzey
yi (Over- skilling/

bi eşleşmesi sü- - Ücret esnek-

Skill underutilisa-

recindeki

tion): Kişinin hâlihazırdaki

Firmaların

pıya uyum süre- t e k n o l o j i y e

suzluklar

işinin

gerektirdiğinden
daha yüksek beceri düzeyine sahip olması.
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Uyumsuzluğun
Çeşidi

Tanım

Uyumsuzluğun Nedenleri

Analiz
Düzeyi

Arz Yönlü

Arz + Talep
Yönlü

Yetersiz Nitelik

- Eğitim sistemi-

Düzeyi (Under-qu-

nin ekonomik ya-

alification): Kişinin

pıya uyum süre-

yapmakta olduğu

cindeki gecikme

işin gerektirdiğin-

Firmaların
- Beceri arz- tale- oldukları
t
e
k
n
olojiye
bi eşleşmesi sübecerilere
recindeki uyum- uyum sürecinilişkin yedeki gecikme
suzluklar
terli bilginin
- Farklı nitelik dü- - Ücret esnek- olmaması
zeylerine sahip sizliği
(Bilgi Asigruplar
arasınmetrisi)

den daha az niteli-

Nitelik

Talep Yönlü

uyumsuzluğu

ğe sahip olması.

(Qualification

Aşırı Nitelik Düze- Düzey

Mismatch)

yi (Over-qualifica-

Bireysel

tion): Kişinin yapmakta olduğu işin
gerektirdiğinden

- Adayların sahip

daki beceri hete-

daha fazla niteliğe

rojenliği

sahip olması.

(beceri

farklılaşması)

Kaynak: Quintini, G., Over- Qualified or Under- Skilled: A Review of Existing Literature, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No.121, 2011a, (OECD’nin özgün detaylandırmasıdır).

Bazı çalışmalarda nitelik uyumsuzluğuna ilişkin elde edilen bulgular, formel eğitimsel
niteliklere yönelik aşırı bir yatırımın söz konusu olduğunu ve/veya eğitim sisteminin
işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri etkin şekilde kazandıramadığını ortaya
koymaktadır. Ancak bu gibi yorumların, aşağıda sıralanan nedenlerle ciddi şekilde tartışılması gerekmektedir (Desjardins ve Rubenson, 2011: 23).

•

Öncelikle, eğitim sistemi yalnızca işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu becerileri kazandırmaya odaklanmamakta; başka bir ifadeyle, daha geniş amaçlara hizmet etmektedir. Buna karşılık, özellikle işgücü piyasasının talep kesimi
tarafından söz konusu gerçeğin çoğu zaman göz ardı edildiği görülmektedir.

•

Standart sınıflandırmaların doğasında var olan heterojenlik dikkate alınmamakta ve sahip olunan niteliklerin, beceri arzının yanı sıra beceri talebini de
tam olarak yansıttığı varsayılmaktadır.

•

Yaşam boyunca mevcut becerilerin geçerliliğini yitirebileceği, kaybedilebileceği ve/veya iş başında öğrenmeler ve yetişkin eğitimleri sayesinde yeni be10
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ceriler kazanılabileceği ihtimali ihmal edilmekte ve pek çok çalışmada, bireyin
becerilerinin sadece nitelikleri ile tanımlanabileceği öngörülmektedir.
•

Becerilere yönelik talep yapısının değişmediği veya çok yavaş değiştiği kabul
edilmektedir.

•

Son olarak, teknolojik gelişmelerin ve organizasyonel yeniliklerin rolü, işin düzenlenmesine ilişkin yapı ile mevcut becerilerden yararlanmak ve ihtiyaç duyulan becerileri oluşturmak noktasında belirleyici olan örgütsel uygulamaların
önemine dikkat edilmemektedir.

Yukarıda sıralanan tartışmalı hususların ortaya konulabilmesi için uyumsuz eşleşmenin daha güncel, kapsamlı ve doğru şekilde ölçülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda,
kullanılacak yöntem, yaşam boyunca mevcut becerilerin geçerliliğini yitirebileceği ve
yeni beceriler kazanılabileceği ihtimalleri ile bireylerin sahip oldukları niteliklere ilişkin
kalite farklılıklarını da yansıtmak zorundadır. Uyumsuz eşleşmeye odaklanmak, aynı
zamanda beceri oluşumunun ve becerilerden yararlanılmasının etkinliği üzerinde negatif etki yaratabilecek çeşitli faktörleri daha iyi anlayabilmek üzere, talep kesimine
ilişkin titiz bir değerlendirmeyi de gerektirmektedir.

Uyumsuz eşleşme incelenirken, bazı hususlara dikkat edilmelidir. İlk olarak, kavramsal çerçeve doğru şekilde tanımlanmalıdır. Daha önce de belirtildiği üzere, uyumsuz
eşleşme farklı boyutları olan ve söz konusu boyutların büyük ölçüde iç içe geçtiği bir
probleme işaret etmektedir. Bu sebeple, konuya ilişkin kavramsal çerçeve göründüğünden daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Gerek literatürde gerekse uygulamada kavramsal çerçevenin yeterince ayrılmamış olduğu ve pek çok defa farklı kavramların aynı
çerçevede tanımlandığı görülmektedir.

Nitelik ve beceri, literatürde en fazla karıştırılan iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar birbirlerine yakın anlamlar taşısalar da nitelik ve beceri kavramları
arasında önemli farklılıklar söz konusudur. Her şeyden önce, nitelik kavramı sadece
formel ya da sertifikalı eğitim yoluyla elde edilen kazanımları tanımlamaktadır. Buna
11
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karşılık, beceri kavramı özellikle deneyimler yoluyla edinilen, işe özgü genel ve teknik
yetkinleri ifade etmektedir (Gür ve diğerleri, 2013: 45). İki kavram arasındaki farklılığın
tek nedeni, niteliklerin tanımlanması sürecinin karmaşıklığı ve çeşitliliği değildir. Aynı
zamanda, becerilerin kazanımı ve kaybedilmesi sürecinin tüm yaşamı kapsıyor olmasıdır. Diğer taraftan, eğitimsel nitelikler sadece geçmişte belirli bir dönemde kazanılmış
olan bilgi ve becerileri yansıtmaktadır. Dolayısıyla, yeni mezunlar ile karşılaştırıldığında söz konusu kazanımların büyük bir bölümü, geçmişte kalmış, belirli ölçüde değeri
azalmış ya da tamamen değerini yitirmiş nitelikler olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Nitelik uyumsuzluğu ve beceri uyumsuzluğunun her ikisinde de kişinin yetenekleri ile
yapmakta olduğu işin gerektirdiği yetenekler arasındaki farklılık ölçülmeye çalışılmaktadır. Ancak nitelik bireylerin beceri donanımlarını temsil etmekte yetersiz kalmaktadır.
Çünkü bir iş için gerekli olan eğitim düzeyine sahip olmak, aynı zamanda söz konusu iş
için istenen becerilere sahip olmak anlamına gelmemektedir. Örneğin; üniversite mezuniyeti bir kişinin düşük nitelikli işler için aşırı nitelikli görülmesine neden olurken; aynı kişinin sözü edilen iş için aşırı becerili olduğunu söylemek mümkün olmayabilir. Dolayısıyla, kavramsal olarak niteliksel uyumsuzluğu, beceri uyumsuzluğuna dönüştürmek doğru
bir yaklaşım değildir. Ancak pek çok teorik ve ampirik çalışmada bu hatanın yapılmış olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, söz konusu farklılık göz önünde bulundurulmuştur.
12
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Öte yandan, uygulamada da işgücü piyasasında niteliklerin ve/veya becerilerin tanımlanması hususunda evrensel bir terminolojik yaklaşımın olmadığı görülmektedir.
Konuyla ilgili çalışmalar, pek çok ülkede işgücünden beklenen nitelik ve/veya beceri
donanımının farklı şekillerde tanımlandığını ortaya koymaktadır. Bu husus, aynı zamanda farklı ülkelerde işgücünün niteliksel donanımına yüklenen anlamların da farklılaştığını gözler önüne sermektedir (Smith ve Comyn, 2003: 16).

Tablo 2’den de görüldüğü üzere, kavramsal çerçeve Avustralya, Yeni Zelanda, ABD,
İngiltere ve Güney Afrika gibi ülkelerde istihdamla yakından ilişkili genel beceri ve yetkinlikler temelinde tanımlanmaktayken; Norveç, İsviçre ve Finlandiya’da ise daha çok
geniş sosyal geçerliliği veya anlamlılığı olan genel becerilere odaklanılmaktadır (Smith
ve Comyn, 2003: 16).

13
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Tablo 2. Nitelik ve Becerilerin Tanımlanmasına İlişkin Kavramsal Çerçeve
Ülkeler

Kavramsal Çerçeve

Avustralya

Anahtar yetkinlikler (Key competencies)

Yeni Zellanda

Temel beceriler (Essential skills)

ABD

Gerekli beceriler (Necessary skills)

İngiltere

Temel/genel beceriler ve istihdam edilebilirlik becerileri (Core/
common skills and employability skills)

Fransa

Transfer edilebilir beceriler (Transferable competencies)

Almanya

Anahtar nitelikler (Key qualifications)

Danimarka

Esnek nitelikler (Process independent qualifications)

İtalya

Çapraz yetkinlikler (Transversal competencies)

Hollanda

Temel yetkinlikler (Core competencies)

Kanada

Başarı stratejisi (Strategy for prosperity)

Güney Afrika

Kritik çapraz alan sonuçları (Critical cross field outcomes)

Singapur

Kritik beceri eğitimi (Critical enabling skills training)

Finlandiya

Eğitimsel çıktıları değerlendirme çerçevesi (Framework for evaluating educational outcomes)

Norveç

Çekirdek öğretim programı (Core curriculum)

İsviçre

Disiplinler arası hedefler (Trans- disciplinary goals)

Kaynak: Smith, E. and Comyn, P., The Development of Employability Skills in Novice Workers: Generic Skills,
National Centre for Vocational Education Research, Australia, 2003.

İşverenler gerçekte işgücünün eğitimsel nitelik seviyesinden daha çok sahip oldukları
becerilerle ilgilenmektedirler. Bu açıdan, bir işveren için önemli olan husus, istihdam
etmek üzere işe alacağı bireylerin eğitim düzeyinden çok sahip oldukları beceri setleridir. Ancak bu konudaki verilerin yetersiz olması ya da mevcut verilerin güvenilirliğinin
düşük olması sebebiyle beceri uyumsuzluğunun ölçülmesi son derece zordur. Dolayısıyla, literatürde uyumsuz eşleşmenin varlığının daha çok eğitim düzeyleri üzerinden
14
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araştırılmış olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bazı araştırmalarda eğitim düzeylerinin becerileri temsil edecek şekilde kullanıldığı görülse de bu temsilin yeterli olmadığı
ve bu yüzden söz konusu araştırmaların fiili durumu yansıtmak noktasında yetersiz
kaldıkları söylenebilir.

1.1.2. Yatay Uyumsuzluk
İşgücü piyasasında uyumsuz eşleşme olgusu çerçevesinde, sadece eğitim düzeyine
odaklanarak bireylerin yapmakta oldukları işlere göre daha az veya daha fazla eğitimli
olup olmadıklarını araştırmak yeterli değildir. Uyumsuz eşleşmenin tam olarak anlaşılabilmesi için bireylerin işlerini başarıyla yerine getirebilmeleri açısından “doğru” eğitim
alanından mezun olup olmadıkları hususunun da sorgulanması gerekmektedir. Ancak
literatürde yatay uyumsuzluğa (horizontal mismatch), başka bir ifadeyle bireyin eğitim
alanı ve mesleği arasındaki uyumsuz eşleşmeye (Robst, 2007: 401) odaklanan çok az
sayıda çalışma bulunmaktadır.

Yatay uyumsuzlukta, eğitim düzeyinden daha ziyade eğitim alanına odaklanılmaktadır. Eğitim sistemi çerçevesinde farklı eğitim alanlarının işlevinin, bireyleri işgücü
piyasasındaki mevcut işlere hazırlamak olup olmadığına yönelik tartışma çok önemli
olmasına rağmen, ampirik açıdan cevaplanması zor bir sorudur. Aslında eğitim alanı
ve meslek/yapılan iş arasındaki uyumsuzluğu ölçebilmek mümkündür. Ancak değişkenlerin her ikisini de içeren çok az sayıda veri seti mevcuttur ve bu veri setlerine
ilişkin örneklem büyüklüğünün de genellikle çok küçük olduğu görülmektedir (Desjardins ve Rubenson, 2011: 12).

Öte yandan, kavramsal çerçeveyi işlevselleştirmek de karmaşık bir yapı ortaya koymaktadır. Her şeyden önce, bazı işler (örneğin; yönetici, politikacı) spesifik bir eğitim
alanı ile doğrudan eşleşmemektedir. Bununla birlikte, bazı eğitim alanları jenerik (genel) nitelikleri geliştirmek üzere tasarlanmışken; bazı eğitim alanları ise doğası gereği daha spesifik niteliklere odaklanmaktadır. Mühendislik, tıp eğitimi gibi bazı alanlar
bireylere diğer mesleklere kolayca transfer edilemeyen, ilgili mesleğe özgü nitelikleri
15
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kazandırmaktayken; sanat ve beşeri bilimler gibi bazı alanlar, geniş bir iş yelpazesinde
kullanılabilecek daha genel becerileri kazandırmaktadır.

Eğitim sisteminin bireylere daha çok jenerik nitelikleri kazandırmak üzere tasarlandığı ve mesleki teknik becerilere ilişkin öğrenim sürecinin firmalarda işbaşında eğitime
bırakıldığı ülkelerin işgücü piyasalarında yatay uyumsuzluk problemi oldukça belirsiz
hale gelmektedir (Desjardins ve Rubenson, 2011: 13). Ayrıca, işverenlerin farklı kariyer aşamalarında olan çalışanlarını iş organizasyonundaki değişim, yeni pazarlar, yeni
bilgi ve teknolojiler ile yeni ürün ve hizmetler gibi çeşitli nedenlerle sürekli ve yeniden
eğitmesi yüzünden durum daha da karmaşık hale gelmektedir. Bu bağlamda, her ne
kadar söz konusu niteliklerin bir işi elde edebilmek için - başlangıçtan itibaren - gerekli
olduğu tartışılıyor olsa da, spesifik eğitim alanını iş ile tam olarak eşleştirebilmek her
zaman kolay olmamaktadır.

Sınırlılıkları göz önünde tutulmak koşuluyla, Robst’un (2007) ABD’deki Ulusal Üniversite Mezunları Araştırması’nın (US National Survey of College Graduates) 1993 yılı
verilerini kullanarak yaptığı çalışma kapsamında, katılımcıların yüzde 55’inin lisans
eğitimini tamamladıkları alan ile yapmakta oldukları işlerin doğrudan ilişkili olduğunu,
yüzde 25’inin biraz ilişkili olduğunu ve yüzde 20’sinin de eğitim gördükleri alan ile işleri
arasında herhangi bir ilişki olmadığını ifade ettikleri görülmektedir. Araştırma sonuçları,
pek çok bireyin farklı bir alanda çalışmak üzere belirli bir lisans eğitimini tamamladıkla16
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rını ancak uyumsuz eşleşmenin boyutlarının, eğitim görülen alana göre önemli ölçüde
farklılaştığını ortaya koymaktadır.

Nordin, Persson ve Rooth (2010) tarafından İsveç’te yapılan ve örneklem büyüklüğüne ilişkin problemleri aşabilmek için kayıt sayılarının kullanıldığı bir başka çalışmanın sonucunda, biyoloji bölümü mezunları için yüzde 80 gibi yüksek bir yatay
uyumsuzluk oranı bulunurken; bu oranın tıp fakültesi mezunları için sadece yüzde
4 olduğu görülmüştür. Söz konusu araştırma, kolej/üniversite eğitimini tamamlamış
İsveç doğumlu 28-39 yaş grubundaki yetişkinler ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca, yatay
uyumsuzluğu araştırmanın zorlukları nedeniyle, eşleşmenin zor olduğu ve belirgin
şekilde tanımlanamayan meslekler (örneğin; yöneticiler, politikacılar, sporcular ve
modeller) ile eğitim alanlarının (örneğin; beşeri bilimler, dil bilimleri ve genel hizmetler) analiz dışında bırakılması tercih edilmiştir. Analize dahil edilen pek çok eğitim
alanı tam olarak tek bir meslekle eşleşirken; sosyal bilimler gibi bazı alanların daha
geniş bir biçimde iki meslekle eşleştiği görülmüştür.

Tablo 3. OECD Ülkelerinde Eğitim Görülen Alan ile Yapılan İş Uyumsuzluğu (Yüzde)
Ülke

Yüzde

Ülke

Yüzde

Kore

50

Güney Kıbrıs

38

İngiltere

50

Çek Cumhuriyeti

38

İtalya

49

Slovakya

38

Avustralya

48

Kanada

37

Japonya

45

Estonya

35

ABD

45

Danimarka

35

İspanya

44

Hollanda

34

Fransa

42

İsveç

34

Rusya

42

Norveç

33

İrlanda

42

Avusturya

28

Polonya

41

Almanya

26

OECD Ortalaması

39

Finlandiya

23

Belçika

39

Kaynak: Montt, G., The causes and consequences of field - of - study mismatch: An analysis using PIAAC,
OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No: 167, 2015.
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OECD tarafından yayınlanan Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı
(PIAAC) sonuçlarının analizine dayanan araştırmasında Montt (2015), eğitim görülen
alan ile yapılan iş arasındaki uyumsuzluğu OECD ülkeleri açısından karşılaştırmalı
olarak incelemiştir. 22 OECD ülkesini kapsayan söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre, çalışanların yaklaşık yüzde 39’u eğitim alanlarıyla uyumlu olmayan işlerde
istihdam edilmektedir. Bu anlamda, örneğin insan sağlığı alanında istihdam edilmesi
gereken bir psikoloğun çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak çalışması eğitim
görülen alan – yapılan iş uyumsuzluğu çerçevesinde değerlendirilmektedir. Montt’un
analizi, eğitim gördükleri alanların dışında istihdam edilenlerin en yüksek düzeyde olduğu ülkelerin Kore (yüzde 50), İngiltere (yüzde 50), İtalya (yüzde 49) ve Avustralya
(yüzde 48) olduğunu göstermektedir (Montt, 2015: 11). Söz konusu ülkelerde, istihdamdakilerin neredeyse yarısının eğitim gördükleri alanlarla uyumlu olmayan işlerde
çalıştıkları ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan, OECD verilerine göre, Finlandiya (yüzde 23), Almanya (yüzde 26), Avusturya (yüzde 28) ve Norveç (yüzde 33) gibi ülkelerde yatay uyumsuzluk problemi daha
düşük oranda yaşanmaktadır. Bu durum, bir kez daha mesleki eğitimin öneminin altını
çizmektedir. Öyle ki, uyumsuzluğun göreli olarak düşük olduğu Almanya, Finlandiya
ve Avusturya gibi ülkelerde mesleki eğitim sistemi oldukça gelişmiş durumdadır. Bu
ülkelerde, herkesin yükseköğretime yönlendirilmesi yerine, mesleki eğitim yoluyla bir
taraftan işgücü piyasasının nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması; diğer taraftan
insanların eğitime yaptıkları yatırımların karşılığını almaları, yani eğitimleriyle uyumlu
eşleşen işlerde çalışmaları ve daha düşük işsizlik riski taşımaları sağlanmaktadır.

Montt’un araştırmasından elde edilen sonuçlar, bazı eğitim alanlarının mezunları açısından daha yüksek uyumsuzluk riski taşıdığını göstermektedir. Bu bağlamda, özellikle
dil, beşeri bilimler ve güzel sanatlar ile ziraat ve veterinerlik mezunlarının yaklaşık dörtte üçü, eğitimlerine uygun olmayan alanlarda istihdam edilmektedir (Montt, 2015: 15).
Buna karşılık, uyumsuzluğun nispeten daha düşük olduğu eğitim alanlarının matematik, bilgisayar ve fen bilimleri olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle, matematik, bilgisayar ve fen bilimleri mezunlarının mesleki alanı dışında çalışma riski daha düşüktür.
18
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1.1.3. İlgili Kavramlar

Uyumsuz eşleşme olgusu ile ilgili bazı temel kavramlar şu şekilde tanımlanabilir (CEDEFOP, 2010: 13):
•

Fiili Aşırı Eğitim Düzeyi (Real Overeducation): Kişi hâlihazırdaki işinin gerektirdiğinden daha fazla eğitime sahiptir ve bunun yanı sıra sahip olduğu
beceri ve yetenekleri de yeterince kullanamamaktadır.

•

Formel Aşırı Eğitim Düzeyi (Formal Overeducation): Kişi, hâlihazırdaki işinin gerektirdiğinden daha fazla eğitime sahiptir ancak mevcut beceri ve yeteneklerini tam olarak kullanmaktadır.

•

Gerçek Aşırı Eğitim Düzeyi (Genuine Overeducation): Kişi hâlihazırdaki
işinin gerektirdiğinden daha fazla eğitime sahiptir ve bu durum iş tatmini düzeyini olumsuz etkilemektedir.

•

Görünürdeki Aşırı Eğitim Düzeyi (Apparent Overeducation): Kişi hâlihazırdaki işinin gerektirdiğinden daha fazla eğitime sahiptir ancak bu durum iş
tatmini düzeyi üzerinde olumsuz bir etki yaratmamaktadır.
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•

Beceri Açığı (Skill Gap): İstihdamdaki kişinin beceri düzeyinin, mevcut işini
gerektiği şekilde yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan beceri düzeyinden
düşük olması veya iş gerekliliklerine uygun olmaması durumudur.

•

Beceri Yetersizliği (Skill Shortage): Belirli bir beceri düzeyine sahip mevcut
işgücü arzının, söz konusu beceri düzeyine sahip işgücüne yönelik talebi karşılayamaması durumudur.

•

Beceri Fazlası (Skill Surplus): Belirli bir beceri düzeyine sahip mevcut işgücü arzının, söz konusu beceri düzeyine sahip işgücüne yönelik talepten fazla
olması durumudur.

•

Ekonomik Becerilerin Değerini Yitirmesi (Economic Skills Obsolescence): İşin yapılabilmesi için daha önce geçerli olan becerilerin artık gerekli olmaması veya öneminin azalmış olması durumudur.

•

Fiziki (Teknik) Becerilerin Değerini Yitirmesi (Physical (Technical) Skills
Obsolescence): Aşınma, yıpranma veya körelme sebebiyle fiziksel ve zihinsel beceri ve yeteneklerin değerinin azalması durumudur.

1.1.4. Eğitimsel Niteliklerin İşgücü Piyasasındaki Rolü

Bu bölümde, eğitimsel niteliklerin işgücü piyasasındaki rolü temel olarak söz konusu
nitelikler ile iş gereklilikleri arasındaki ilişki çerçevesinde ele alınacaktır. Eğitimsel nitelikler, diplomalar ve sertifikalar gibi eğitim belgeleri sayesinde standardize edilebilen
çeşitli norm ve özellikleri ifade etmektedir (CEDEFOP, 2009: 1). Eğitimsel niteliklere
ilişkin önemli ilgi alanlarından biri, söz konusu niteliklerin işgücü piyasasındaki geçerlilik düzeyleriyle ilişkilidir. Bu bağlamda, eğitimsel niteliklerin işgücü piyasasının iki temel
aktörü olan işgücünün ve firmaların ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verebildiği hususu,
pek çok ülkede temel tartışma alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim
sisteminden kazanılan niteliklerin, son yıllarda rekabet edebilirliğin temel argümanı
haline gelmiş olan teknoloji yoğun işgücü piyasasının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayıp sağlayamadığı konusu, eğitim sistemi çıktılarının giderek daha fazla
tartışılmasına neden olmaktadır (Bedir, 2013: 39). Bununla birlikte, eğitimsel nitelikle20
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rin hızla değişen üretim teknolojilerine ayak uydurabilme noktasında bireylere bir uyum
yeteneği sunup sunmadığı da temel tartışma alanları arasındaki yerini almıştır.

Konuya ilişkin tartışmaların daha iyi anlaşılabilmesi açısından öncelikle niteliksel standartların tanımlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, eğitimsel nitelik, bireyin standartlaştırılmış, belirli öğrenme çıktılarını elde ettiğinin ve birtakım yeteneklere sahip olduğunun değerlendirilmesi sonucunda doğrulanmış, resmi çıktılar (European Parliament
ve Council of the EU, 2008: 11) olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla, nitelik kavramının tanımlanmış ya da tanımlanabilir minimum standartlara uygun veya bunları aşmış olma
durumuna (Ünal, 1995: 477) işaret ettiği görülmektedir. Ancak niteliği tanımlamada
kullanılan “minimum standart” görelidir. İşgücü piyasasındaki farklı aktörlerin tanımlamalarına göre nitelik kavramı farklı içerikler kazanabilir. Örneğin; belirli bir meslekle
ilgili temel becerileri kazanmış olmanın yanı sıra güçlü bir ifade yeteneğine ve esnekliğe sahip olma gibi özellikler minimum standart olarak belirlenmiş olabilir. Bu sebeple,
eğitimin işgücü piyasasındaki rolü açısından niteliği oluşturan bilgi, beceri ve yeteneklerin tamamen spesifik, düzenli, bireyin üstünde ve toplumsal olarak standartlaştırılmış
şekilde belirlenmesi gerekmektedir (Ünal, 1995: 478).
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Eğitimsel nitelikler, sertifika, diploma, mezuniyet derecesi gibi resmi geçerliliği bulunan
eğitim belgeleri sayesinde tanımlanmakta ve söz konusu belgelerin gösterdiği norm
ve özellikleri kapsamaktadır. Bu norm ve özellikler, niteliklerin temsil ettiği yeterlilik
standartlarını oluşturmaktadır. Niteliksel standartların nasıl formüle edileceğine ilişkin
analiz iki yönlü bir bakış açısını gerektirmektedir. Bu anlamda, bir taraftan, işgücü piyasasının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda mesleki veya işe özgü standartlar; diğer
taraftan, eğitimsel çıktıları tanımlayan eğitim standartları ortaya konulmalıdır. Bu iki
husus, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin tam olarak anlaşılabilmesi ve arz - talep
eşleşmesinin uygun şekilde nasıl kurulabileceği açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu bağlamda, niteliksel standartların kapsadığı norm ve özellikler belirlenirken bazı
hususlar dikkate alınmalıdır (Mansfield, 2001: 19):

•

Mesleki standartlar, mesleki görev ve faaliyetlerin yanı sıra söz konusu mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri de tanımlayarak, bireylerin yaptıkları işi ortaya
koymaktadır. Bu açıdan, mesleki standartların, “istihdam edilebilirlik için bireyin hangi niteliklere sahip olması gerektiği” sorusunu cevaplayabilmesi beklenmektedir.

•

Eğitim standartları, diploma ve sertifikalar sayesinde tanımlanan belirli yeterlilikler kapsamında öğrenme sürecinin beklenen sonuçlarını yansıtmaktadır.
Bu çerçevede, eğitim standartlarının “bireyin istihdam içinde etkin şekilde yer
alabilmek için hangi nitelikleri kazanmaya ihtiyacı olduğu” sorusuna cevap
vermesi gerekmektedir.

•

Değerlendirme standartları, değerlendirme, performans kriteri, değerlendirme
yöntemleri ve değerlendirmeye konu olan nitelik kompozisyonunu kimlerin
değerlendireceği gibi hususları içermektedir. Dolayısıyla, değerlendirme standartlarının “bireyin eğitim süreci içinde kazandığı niteliklerin nasıl belirleneceği
ve söz konusu niteliklerden işgücü piyasasında ne ölçüde yararlanılabileceği”
sorularına cevap verebilmesi beklenmektedir.

Eğitim programlarının hazırlanması ve eğitim - istihdam ilişkisinin tasarımı hususlarında talep yönlü yaklaşımların yeterince analize yansımaması, bugün pek çok ülkede
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çok sayıda niteliksel donanım kazandıran ancak işgücü piyasasının ihtiyaçlarını istenilen düzeyde karşılayamayan eğitim sistemlerinden söz edilmesine yol açmaktadır. Aslına bakılırsa, bu çalışmanın konusunu oluşturan uyumsuz eşleşme probleminin arka
planındaki temel nokta, eğitim sisteminin çıktıları ile işgücü piyasasının talepleri arasındaki uyumsuzluktur. Örneğin, Türkiye işgücü piyasasında eğitimli işgücü oranının
geçmiştekine kıyasla önemli ölçüde yükselmiş olmasına rağmen, talep tarafını temsil
eden işverenlerin büyük bir bölümü tarafından hala firmada yürütülen faaliyetlere uygun nitelik ve becerilere sahip ve daha hızlı yetiştirilebilir özellikte işgücü bulamadıkları
yönünde şikayetler dile getirilmektedir.

Uyumsuz eşleşme literatüründe, daha iyi istihdam imkanlarına sahip olmak, işgücü
piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek eğitimsel niteliklere sahip olmakla ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda, söz konusu ilişki çerçevesinde eğitim sistemi ile işgücü
piyasasının talep kesiminin yakın işbirliği içinde olmaları gerektiği vurgulanmaktadır.
Niteliksel standartlar hem bireylerin edindikleri yeterlilikler hem de işgücü piyasasının
ihtiyaç ve beklentileri hakkında ipuçları sunarak, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiye
katkı sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır (European Parliament ve Council
of the EU, 2008: 11). Ancak pek çok ülkede ve sektörde işverenler tarafından dile
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getirilen sıkıntılar sözü edilen ilişkinin istenilen düzeyde gerçekleştirilemediğini gözler
önüne sermektedir.

1.2. Uyumsuz Eşleşmeye İlişkin Teorik Çerçeve

Hangi yöntem seçilmiş olursa olsun, bu alanda yapılacak çalışmalarda sorgulaması
gereken ilk önemli husus, uyumsuz eşleşme olgusunun işgücü piyasasına ilişkin farklı
teorik yaklaşımlar çerçevesinde nasıl açıklanabileceğidir. Bu sorunun cevaplanması
açısından işgücü piyasası teorilerinden faydalanılmıştır.

İşgücü piyasasındaki mevcut işler ve işgücünün nitelikleri arasındaki uyumsuzluğun
doğru şekilde anlaşılabilmesi için, eğitimli işgücüne ilişkin hem arz hem de talep yönünün dikkate alınması gerekmektedir. Bu perspektifte, uyumsuz eşleşme olgusunun
teorik açıdan sorgulanmasında;

•

Eğitimli işgücüne yönelik talebi belirleyen faktörler,

•

İşgücü piyasasında eğitimli işgücü arzını belirleyen faktörler,

•

Arz ve talep unsurlarının işgücü piyasasındaki etkileşim düzeyi,

•

Üretim sürecinde eğitimden nasıl yararlanıldığı,

•

Farklı eğitim düzeylerine sahip işgücünün göreli ücretleri üzerinde etkili olan
faktörler (Rumberger, 1981a: 20) dikkate alınmıştır.

Literatürde uyumsuz eşleşme olgusunu açıklamaya yönelik tek bir teorik yaklaşım
geliştirilmemiştir (Quintini, 2011a: 8). Bu sebeple, uyumsuz eşleşme olgusu, mevcut
işgücü piyasası teorilerinin konuya ilişkin yaklaşımları içinde ele alınacaktır. İşgücü
piyasası teorilerinin uyumsuz eşleşme olgusuna ilişkin görüşleri incelenmeden önce,
bazı hususların ortaya konulması gerekmektedir. İlk olarak, işgücü piyasasına odaklanan teorik modellerin, genel olarak işgücü piyasasının farklı yönleri üzerinde durdukları
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görülmektedir. Sözü edilen teorik modellerin her biri, eğitimin işgücü piyasasındaki rolüne ve bu bağlamda uyumsuz eşleşmenin nasıl ortaya çıktığına ilişkin farklı görüşlere
sahiptir. Diğer taraftan, teorik yaklaşımlar, işgücü piyasasında uyumsuz eşleşme olgusunun ortaya çıkışını farklı bakış açıları içinde değerlendirdiklerinden olguyu tanımlarken de birbirlerinden ayrılmaktadır (Rumberger, 1981a: 38). Bu açıdan, her bir teorik
bakış açısı, piyasa aktörlerinin uyumsuz eşleşme olgusuna kendilerini uyarlama süreci
ile ilgili farklı bir yorum sunmaktadır.

İşgücü piyasası teorilerinin uyumsuz eşleşme olgusunun geçici bir durum mu, yoksa
kalıcı bir sorun mu olup olmadığı konusunda farklılaşan öngörüleri çerçevesinde üç
farklı durumun varlığından söz edilebilir:

•

Uyumsuz eşleşme, işgücü piyasası üzerinde uzun dönemli sonuçları olan kalıcı bir durum olabilir.

•

Uyumsuz eşleşme, bireylerin özellikle kariyerlerinin başlangıcında geçici bir
aşama olabilir. Bu durumda, özellikle bireylerin aşırı eğitimli hale gelmesine
yol açan işler, onlar için bir sıçrama tahtası niteliğini taşıyabilir.

•

Uyumsuz eşleşme, bireylerin kariyerlerinin herhangi bir aşamasında, özellikle
ekonomik konjonktürün etkisiyle, kısa bir dönem için geçerli olabilir.

İşgücü piyasası teorileri farklı biçimlerde ortaya çıkan uyumsuz eşleşme probleminin
arkasında yatan bir dizi işgücü piyasası aksaklığını anlamak açısından fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada uyumsuz eşleşmenin teorik temellerinin açıklanmasında yararlanılan yaklaşımlar;

•

Beşeri Sermaye Teorisi,

•

Dual İşgücü Piyasası Teorisi,

•

Eleme Teorisi,
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•

İş Rekabeti Modeli,

•

Eşleştirme Teorisi,

•

Kariyer Hareketliliği Teorisi,

•

Teknolojik Değişim Teorisi şeklindedir.

1.2.1. Beşeri Sermaye Teorisi

Beşeri Sermaye Teorisi, genel olarak Neoklasik İktisat Okulunun işgücü piyasası analizine ilişkin temel varsayımlarını kabul etmekle birlikte, işgücü niteliklerinin homojen
olduğu noktasında farklılaşmaktadır. İşgücü niteliklerinin bileşimi, başka bir ifadeyle
beşeri sermaye, esas olarak formel eğitim, mesleki eğitim ve iş başında eğitimlerden
kazanılan nitelikler ile iş tecrübesi, kişisel iletişim, kendini yetiştirme, sosyalleşme ve
nesiller arası bilgi ve görgü transferi gibi unsurların bir birikimini ifade etmektedir. Dolayısıyla, Beşeri Sermaye Teorisi bakış açısı içinde, Neoklasik iktisat yaklaşımında fiziki
sermayeye atfedilen role benzer şekilde, nitelik, beceri ve diğer yeteneklerin, beşeri
sermaye birikiminin unsurları olarak dikkate alındığı görülmektedir. Bununla birlikte,
teoride işgücü piyasasının yüksek eğitim seviyelerinden mezun olmuş işgücünü sürekli
olarak emme yeteneğine sahip olduğu varsayılmaktadır (Ünal, 1990: 81). Bunun sebebi olarak da eğitim seviyesi yüksek olan bireylerin işgücü piyasasında daha az sayıda
bulunuyor olması gösterilmektedir.

Beşeri Sermaye Teorisi’nin temel varsayımı, eğitimin verimliliği ve bunun sonucunda
yaşamboyu kazançları arttırdığı yönündedir. Bu bağlamda, daha yüksek eğitimsel niteliklere sahip olan kişiler istihdam imkanları konusunda daha avantajlıdır. Daha yüksek
kazançlar, yüksek eğitimli bireylerin artan verimliliklerinin ve bu anlamda ekonomik
büyümeye katkılarının bir ölçüsüdür (Psacharopoulos ve Woodhall, 1994: 40).

Beşeri Sermaye Teorisi’nin temel varsayımları altında, piyasa güçleri tarafından işgücü
piyasasındaki nitelik ve beceri potansiyelinden tamamen yararlanılmasını sağlayacak
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bir denge düzeyi oluşturulacağı; bu yüzden, uzun vadede herhangi bir uyumsuz eşleşme probleminin söz konusu olmayacağı ileri sürülmektedir. Beşeri Sermaye Teorisi’nde etkin ve adil işleyen tek bir işgücü piyasasının var olduğu ve bu piyasada işlerin ve
ücretlerin işgücünün nitelik düzeylerine göre dağıtıldığı kabul edilmektedir. Bu açıdan,
Beşeri Sermaye Teorisi’nin bakış açısı içinde bilgi, nitelik ve becerilerin işgücü piyasasında seçkin bir önem taşıdığı söylenebilir.

Teori, uzun vadede işgücü piyasasının arz kesimine odaklanmakta ve bireyin mesleği,
işi veya iş gereklilikleri gibi talep kesimini ilgilendiren değişkenleri dikkate almamaktadır
(Hartog, 1985: 282). Bu bağlamda, iş ve iş gereklilikleri homojen unsurlar olarak kabul
edilmekte ve dolayısıyla kazanç ve eşleşme fonksiyonlarına dahil edilmemektedir. Beşeri
Sermaye Teorisi yaklaşımı içinde bireyler, işgücü piyasasında her zaman kendileri için
optimal olan konuma ulaşmaktadır. Bu çerçevede, herhangi bir uyumsuz eşleşme söz konusu olmamaktadır. Ancak yine de bazı nedenlerle uyumsuz eşleşmenin ortaya çıkması
hâlinde, teoriye göre uzun vadede bizzat piyasa güçleri tarafından problem çözülecek ve
uyumsuz eşleşme, geçici bir olgu olarak kalacaktır (Desjardins ve Rubenson, 2011: 15).

Beşeri Sermaye Teorisi’nde uyumsuz eşleşmenin yalnızca kısa vadede ortaya çıkması
şu şekilde açıklanmaktadır (Becker, 1993):

Uyumsuz eşleşmenin ortaya çıkması durumunda;

•

Firmalar, eğitimli işgücü arzında herhangi bir değişiklik olması durumunda,
üretim süreçlerini söz konusu değişikliğe adapte ederek, işgücünün becerilerinden tam olarak yararlanmak isteyeceklerdir. Diğer bir anlatımla, firmalar
üretim süreçlerini işgücünün mevcut niteliklerinden tam olarak yararlanacak
şekilde uyarlayacaktır. Böylece, nitelikli işgücü arzı ile orantılı şekilde verimlilik
düzeyi de yükselecektir.

•

Buna alternatif olarak, aşırı eğitimli durumda olan birey, işgücü piyasasında
üretkenlik potansiyelini tam olarak kullanabileceği ve bu sayede kazanç düze27
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yini maksimize edebileceği daha uygun bir eşleşme arayacaktır. Bu durumda,
uyumsuz eşleşme işgücünün daha uygun bir eşleşme amacıyla iş arayıp bulma süresi ile sınırlı olacaktır.
•

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Beşeri Sermaye Teorisi’nde uyumsuz eşleşmenin, bir firmanın teknoloji düzeyi ve sahip olduğu işgücünün beşeri sermaye birikimi arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan, tamamıyla geçici bir
durum olarak görüldüğü söylenebilir.

1.2.2. Dual İşgücü Piyasası Teorisi

Uyumsuz eşleşmeyi açıklamak noktasında önemli bir teorik çerçeve sunan bir diğer
yaklaşım, Dual İşgücü Piyasası Teorisi’dir (Doeringer ve Piore, 1971; Cain, 1976;
Duncan ve Hoffman, 1979). İşgücü piyasası analizinin Neoklasik yorumlarına karşı
oluşan ilk teorik tepkilerden biri olan Dual İşgücü Piyasası Teorisinde, uygulanan eğitim ile yetiştirme programlarının başarısızlığı sebebiyle Beşeri Sermaye Teorisi’nin
beşeri sermaye yatırımları ile verimlilik arasında kurmuş olduğu sıkı ilişkinin geçersiz
olduğu ileri sürülmektedir (Ashton, Maguire ve Spilsburg, 1987: 162- 163; Freeman,
1989: 105).

Neoklasik İktisadi Teori’nin tek bir homojen işgücü piyasası olduğu yönündeki varsayımının aksine, Dual İşgücü Piyasası Teorisi’nde, işgücü piyasası iki veya daha fazla
bölümden oluşan parçalı bir yapıya sahiptir. Söz konusu parçalı yapı içinde işgücü
piyasasının istikrarlı ve göreli olarak iyi ödenen “iyi işlerin” olduğu bir birincil alan ile
istikrarsız, kötü ödeme yapılan “kötü işlerin” bulunduğu ikincil bir alan şeklinde katı
bir segmentasyona sahip olduğu kabul edilmektedir (Levitan, Mangum ve Marshall,
1976: 126; Saint – Paul, 1996: 2). Bununla birlikte, birincil ve ikincil işgücü piyasaları teknoloji düzeyi, regülasyonlar, ücret düzeyleri ve diğer kazançların değişmesine
yol açan arz ve talep şartları ile ilerleme olanakları, iş güvenliği, eğitim fırsatları ve
beşeri sermaye gelişimine erişim açısından farklılaşan koşullar altında işleyişlerini
sürdürmektedir.
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Dual İşgücü Piyasası Teorisi’nde, işgücü piyasası çıktıları açıklanırken işgücünün
özellikleri yerine işgücü piyasalarının ve mevcut işlerin özellikleri üzerinde durulmaktadır (Duncan ve Hoffman, 1979: 595). Teorinin savunucuları, genel olarak verimlilik
ve ücret düzeylerini belirleyen unsurun, işgücünün beşeri sermaye birikiminden daha
çok işler ve söz konusu işlerin gerektirdiği teknoloji düzeyi olduğunu ileri sürmektedirler
(Velloso, 1995: 231). Dolayısıyla, bu teorik yaklaşımda eğitimsel nitelikler işgücünün
verimlilik potansiyelini artıran bir faktör olarak değerlendirilmemekte; sadece işverenlerin işe alma sürecinde kullandıkları bir unsur olarak ele almaktadır. Teoriye göre;
eğitim düzeyi, sadece birincil işgücü piyasasında işgücünün işe alınması sürecinde
geçerli olan standartlardan biridir. Bu bağlamda, insan kaynağı seçme sürecinde yeni
tekniklerin kullanılması durumunda, eğitim faktörüne başvurunun azalacağı ileri sürülmektedir (Ünal, 1991: 756).

Dual İşgücü Piyasası Teorisi’ne göre, sosyo- kültürel normlar, işgücü niteliklerinin düzeyi ve türü ile iş tecrübesi gibi bazı unsurlar, işgücü piyasasının segmentleri arasındaki hareketliliği sınırlandırmaktadır. Buna göre; birincil piyasanın sosyal yapısı ile
bütünleşmeyen bireylerin yüksek düzeyde eğitim almış olsalar bile birincil piyasada
tutunamayacakları ileri sürülmektedir. Öyle ki, gecekondulardaki işgücü piyasaları ile
ilgili yapılan bir araştırmada, bu bölgelerde yaşayan yüksek düzeyde eğitim almış işgücünün, başlangıçta birincil piyasada işe başladığı ancak daha sonra ikincil piyasaya
düştüğü görülmüştür (Mcnabb, 1987: 161). Ayrıca, bireylerin içinde bulundukları sosyal sınıfın, beşeri sermayeye yatırım yapma konusundaki kararları ve ileride girecekleri işler üzerinde de etkisi söz konusudur. Bu sebeple, uyumsuz eşleşme sonucunda
birincil sektörde nitelik fazlasının ortaya çıkması durumunda, bu “fazla” niteliklerden
ikincil sektörde yararlanılamamaktadır (Desjardins, 2014: 37).

1.2.3. Eleme Teorisi

Eleme Teorisi (Arrow, 1973; Spence, 1973; Riley, 1976; Weiss, 1995), esas olarak
eğitimin sinyal fonksiyonu üzerine odaklanmakta; eğitim belgeleri ve diplomaların verimlilik düzeyini tanımlama, seçme, sıralama veya eşleştirme etkilerini ele almaktadır.
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Eleme Teorisi’nde, işgücüne bilgi ve beceri kazandırılmasını sağlayan eğitimin verimliliği artırmada tek başına etkili olmadığı ve daha çok bir “sinyal” işlevi gördüğü kabul
edilmektedir (Spence, 1973: 358; Spence, 1981: 319). Teoride eğitimsel nitelikler, işveren tarafından hangi işçinin daha nitelikli olduğunun belirlenmesinde bir eleme aracı
rolünü üstlenmektir. Bu bağlamda, çeşitli eğitim belgelerine sahip olan bireylerin işlerle
eşleşmeleri, sonrasındaki terfi imkanları ve elde edecekleri ücretler, daha verimli olmalarına değil, daha yüksek derecelendirilmelerine dayanmaktadır.

Eleme Teorisi, işgücü piyasasında tarafların birbirleri hakkında tam ve mükemmel bilgiye sahip olmalarını engelleyen asimetrik bilgi probleminin var olduğunu kabul etmektedir. Bu bağlamda, işgücü, göreli olarak firmalar hakkında daha rahat bilgi edinebilmekteyken; aynı süreç firmalar açısından daha belirsiz ve zordur. Talep kesimi
tarafından firmaya iş başvurusunda bulunan adaylar hakkında ancak sınırlı bilgiler elde
edilebildiğinden işgücü piyasasında bir “bilgi asimetrisi” problemi ortaya çıkmaktadır.
Bu açıdan, Spence işe alma sürecini özellikle talep kesimi açısından bir “piyango”
olarak değerlendirmektedir (Spence, 1973: 356). Bu bakış açısının sebebi, kişilerin
fiili performanslarının ancak işe başladıktan sonra gözlemlenebilecek olmasıdır. Eleme Teorisi’ne göre; bireylerin nitelik düzeyleri, bilişsel ve bilişsel olmayan becerileri
de dahil olmak üzere potansiyel iş performansları konusunda, bilgi asimetrisi ile karşı
karşıya olan işverenlere bilgi vermektedir. Dolayısıyla, bireylerin niteliksel donanımları
işveren açısından bir sinyal işlevi görmektedir.

Bu yaklaşımda, eğitim sisteminin ekonomik amacının bireyleri farklı eğitim seviyelerine göre tanımlamak olduğu kabul edilmektedir. Eğitim bireyleri yeteneklerine göre
sınıflandıran ve bu yetenekleri de eğitim belgeleri ile etiketleyen bir mekanizma (Ünal,
1991: 758) olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, diplomalar ile çeşitli eğitim belgeleri işgücü piyasasındaki kişilerin belirli düzeylerdeki nitelik ve becerilerinin tanımlayıcısıdır. Teoriye göre; eğitim sistemi, bireylerin sisteme girmesi, sistemde ilerlemesi,
mezun olması ya da sistemden atılması sırasında bir eleme fonksiyonu üstlenmektedir. Burada, belirli bir eğitim aşamasının gerektirdiği nitelikler ile bireyin sahip olduğu
nitelikler arasındaki uyum karşılaştırılmakta ve eğitim sistemi, bu uyumun düzeyine
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göre bireyleri başarılı ya da başarısız olarak nitelemektedir. Başka bir ifadeyle, eğitim
bireylerin başarılarını etiketlemektedir.

Eğitim sistemi tarafından sunulan diploma ve belgeler çerçevesinde resmen tanınan
niteliklerin üzerinde niteliklere sahip olan işgücünün ödüllendirilmesi, teori açısından
bir başka önemli noktadır. Bu noktada öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; istihdam sürecinin başlangıç aşamasında işgücünün sahip olduğu “aşırı” niteliklerin fark edilmesi
zordur. Ancak ilerleyen dönemde belirli bir iş performansı gözlemlenmeye başlandıkça, işgücünün nitelik ve becerileri işverenler tarafından fark edilebilir hale gelecek ve
buna bağlı olarak resmen tanınan eğitimsel niteliklerin üzerindeki nitelikler ödüllendirilebilecektir (Desjardins ve Rubenson, 2011: 17). Bu husus, eğitimin sinyal işlevi dışında bireylerin sahip olduğu niteliklerin daha fazla kazanç elde etmeye yol açıp açmadığı
sorusunun da cevabıdır.

Eğitimin sinyal fonksiyonu çerçevesinde işgücünün mevcut işlere yerleştirilmesi süreci,
nitelik enflasyonu ve dışlama etkisi nedeniyle uyumsuz eşleşmeye yol açabilmektedir
(Desjardins ve Rubenson, 2011: 18). Söz konusu iki durum, farklı şekillerde ortaya
çıkmakta; bu sebeple, nitelik uyumsuzluğu açısından farklı anlamlar taşımaktadır. Nitelik enflasyonu ve dışlama etkisine ilişkin farklı senaryoları ortaya koymadan önce,
31

UYUMSUZ EŞLEŞMEYE İLİŞKİN KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

bireylerin yüksek eğitim seviyelerine sahip olmak istemelerinin arkasındaki nedenleri
vurgulamak yararlı olacaktır. Giderek artan sayıda bireyin ve çok sayıda işverenin eğitimsel niteliklere atfettiği anlam ve beklentilerin, uyumsuz eşleşmeye neden olduğu
söylenebilir.

İşgücü piyasasında göreli olarak daha iyi fırsatlar sunan firmalar, çeşitli nedenlerle
daha yüksek eğitim düzeyine sahip bireyleri işe alma, yani en yetenekli bireyleri seçme
eğilimindedir. Bu durum, kendi başına uyumsuz eşleşmeye yol açmıyor olsa da bireylerin daha iyi istihdam olanakları ve daha yüksek ücretler sunan söz konusu firmalardaki
işleri elde edebilmek için eğitime daha fazla yatırım yapmalarına ve dolayısıyla işgücü
piyasasında aşırı eğitimli bireylerin varlığına sebep olabilmektedir. Diğer taraftan, işverenlerin bir bölümü gelecekte ekonomik yapıda söz konusu olabilecek beklenmedik
değişiklikler karşısında, adeta bir sigorta poliçesi olarak daha esnek ve değişikliklere
daha çabuk uyum sağlayabilen bir işgücüne sahip olmak isteyebilmektedir. Bu bağlamda, değişikliklere uyum sağlama kapasitesinin daha fazla olduğu düşünülen daha
yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerin işe alınması tercih edilebilmektedir. Böyle bir
durumda da işgücü yine eğitime daha fazla yatırım yapma yoluna gidebilecektir.

Eleme Teorisi’ne göre, yüksek yetenek düzeyine sahip bireyler için eğitim ve yetiştirme
maliyetleri daha düşüktür. Bu bağlamda, eğitim maliyetine ilişkin dışsal bir azalma örneğin; üniversiteye girişte akademik gerekliliklerin düşük olmasına bağlı olarak- düşük yetenekli bireyleri, geçmiştekine oranla eğitime daha fazla yatırım yapma yönünde
teşvik edecek; böylece, işgücü piyasasına girenlerin ortalama eğitim düzeyleri yükselecektir. Firmalar, işe alımda gerekli gördükleri eğitim seviyesinin, işe aldıkları kişilerin
sahip olmaları gereken yeterlilikleri artık sağlamadığını fark ettiklerinde, – işin içeriğini
ve özelliklerini dikkate almaksızın – adayların işe kabul edilmesi için belirlenen eğitimsel gereklilikleri yükseltme eğilimine girecekler ve “nitelik enflasyonu” (qualification inflation) olarak adlandırılan durumun ortaya çıkmasına yol açacaklardır (Quintini, 2011a:
9). Eleme Teorisi, nitelik uyumsuzluğunu bu şekilde açıklamaktadır. Diğer taraftan,
teorinin beceri uyumsuzluğunu açıklamaya yönelik bir yaklaşımı bulunmamaktadır.
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Nitelik enflasyonu hem gerçek hem de görünürdeki (algılanan) uyumsuz eşleşme olmak üzere iki nedenden dolayı ortaya çıkabilmektedir (Desjardins ve Rubenson, 2011:
18). İlk olarak, giderek artan sayıda kişi yüksek eğitimli hale geldikçe, daha yüksek
eğitimsel niteliklere sahip olmanın önemi, ayırt ediciliği ve prestiji, dolayısıyla da sinyal
değeri azalabilmektedir. İkinci olarak, daha fazla sayıda kişi yüksek eğitimsel nitelikleri kazanmaya çalıştıkça, niteliklerin kalitesinde bir bozulma söz konusu olabilmektedir. Bu açıdan, eğitim düzeylerine ilişkin standartlar düşebilmekte ve belirli bir eğitim
seviyesindeki bireyler arasındaki heterojenlik artabilmekte; yani söz konusu bireyler
arasındaki farklılıklar gözden kaçırılabilmektedir. Böylece, bazı bireyler mevcut yetenek ve becerilerini yansıtmayan nitelik düzeylerine ulaşmış görünebilmektedir. Buna
karşılık, her iki durumda da işverenler bir tepki olarak, işin asıl içeriği gerektirmese
bile, bazı işler için gerekli görülen nitelik düzeylerini yükseltme yoluna gidebilmektedir
(Desjardins ve Rubenson, 2011: 18). Sonuç olarak, nitelik enflasyonu ortaya çıktığında, eğitimin verimliliği tanımlama işlevi bozulmakta, karmaşıklaşmakta ve bu durum,
nitelik enflasyonunu daha da besleyen bir yapıya yol açmaktadır.

Nitelik enflasyonu çerçevesinde eğitimin sinyal işlevinin işgücü piyasasında uyumsuz
eşleşmeye nasıl yol açabileceğine ilişkin alternatif senaryolar şu şekilde sıralanabilir
(Desjardins ve Rubenson, 2011: 18):

•

İlk olarak, gerçekte işgücünün mevcut niteliksel donanımı ve işler için gereken
nitelik düzeyinde herhangi bir değişiklik olmadığı halde hem bireylerin niteliksel kazanımları hem de işverenler tarafından ihtiyaç duyulan nitelik düzeyleri
yükseldiğinde, nitelik enflasyonunun etkisiyle eğitime yapılan ilave yatırımların işgücü verimliliğini artırıcı herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca,
eğitimin verimlilik tanımlama işlevi devam ediyor olsa da söz konusu durum
eğitime yatırım yapmak isteyen bireyler açısından yüksek ya da şişirilmiş bir
maliyet yaratmaktadır.

•

İkinci olarak, halihazırda nitelik enflasyona konu olan işlerde istihdam edilen
bireyler, sahip oldukları işlerin gereklilikleri değişmese bile, nitelik düzeyindeki
yükselme nedeniyle yetersiz eğitimli olarak görülebileceklerdir.
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•

Üçüncü olarak, nitelikler, yetenek ve beceri düzeylerini gerçekte olduğundan
daha fazlaymış gibi gösterdiğinde, eğitim kalitesindeki bozulma nedeniyle,
görünürdeki aşırı eğitimlilik düzeyiyle yetersiz beceri düzeyi bir arada ortaya
çıkabilmektedir.

•

Dördüncü olarak, nitelik düzeylerinin mevcut becerileri gerçekten ve tam olarak yansıtması durumunda, bu kez aşırı eğitim düzeyi ile aşırı beceri düzeyi
bir arada söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda, yüksek eğitimli ve dolayısıyla daha yüksek nitelik düzeyine sahip bireyler, düşük nitelikli işlerde istihdam edilme açısından bir avantaj sağlayacak ve daha düşük eğitimli bireylerin
istihdam olanakları üzerinde bir baskı yaratacaklardır. Bu durum, literatürde
“dışlama etkisi” (crowding out) olarak ifade edilmektedir. Sonuçta, işverenler
“aşırı” nitelik ve becerilerden tam olarak yararlanacak şekilde üretim teknolojilerini uyarlamadığı ve iş organizasyonunu değiştirmediği sürece, işgücünün
nitelik ve becerilerinden eksik yararlanma durumu söz konusu olacaktır. Bu
durumda, bir yandan işverenler açısından verimlilik düzeyinin artırılmasına
katkı sağlayabilecek fırsatlar ziyan edilmiş olacak, diğer yandan işgücü açısından bir miktar kazanç kaybı ortaya çıkacaktır. Mevcut nitelik ve becerilerden
tam olarak yararlanılmaması, “aşırı” nitelik ve becerilerin kaybedilmesi riskini
doğuracaktır. Bu bağlamda, eğitim yatırımlarıyla yaratılan potansiyel değerin
kaybedilmesi de söz konusu olmaktadır.

1.2.4. İş Rekabeti Modeli

Thurow (1974) tarafından geliştirilen İş Rekabeti Modeli, genel olarak Eleme Teorisi’ne
çok benzemekte ancak kazançların her zaman bireysel performansları yansıtmayacağı noktasında Neoklasik teorik çerçeveden farklılaşmaktadır. Thurow’un modelinde iki
temel husus dikkat çekmektedir. İlk olarak, bireyler işgücü piyasasındaki işler için bir
kuyrukta sıralanmaktadır. Bireylerin söz konusu kuyruktaki göreli konumlarını belirleyen sahip oldukları eğitim düzeyleridir (Katz ve Feroy, 1992: 437). İkinci olarak, kuyruktaki işler, sözü edilen işler için gerekli görülen eğitimsel nitelikler itibarıyla en yüksek
yeterlilik gerektiren işlerden en az yeterlilik gerektiren işlere doğru sıralanmaktadır. Bu
sebeple, İş Rekabeti Modeli literatürde Kuyruk Hipotezi olarak da adlandırılmaktadır.
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İş Rekabeti Modeli’ne göre; bireyler, kuyruktaki konumlarının daha iyi işlere doğru yer
değiştireceğini düşündüklerinden her zaman eğitime daha fazla yatırım yapma eğilimi
içindedirler. Böyle bir yapıda, kuyruktaki en iyi işler için rekabet hâlinde olan bireyler
açısından aşırı eğitimlilik doğal bir durum olarak karşılanabilir (Kucel, 2011: 128). İşgücü piyasasında iyi işler daha az sayıda ya da “kıt” olduğundan, söz konusu işlerde
sınırlı sayıda işgücü istihdam edilecektir. Dolayısıyla, yüksek eğitim düzeyine sahip
diğer bireyler göreli olarak daha düşük eğitimsel gereklilikler taşıyan işlere yerleşeceklerdir. Bu yaklaşım içinde, bir kişinin kuyruktaki göreli konumunun önemi vurgulanmakla beraber, eğitime yapılan aşırı yatırımlar ile aşırı eğitimlilik olgusu net bir şekilde
açıklanmaktadır. Thurow’un modelinde, kuyruktaki işler esas olarak eğitim düzeylerine
göre sıralanmakta ve böylece ücretler sadece verimlilik düzeylerini değil, aynı zamanda işgücünün eğitim maliyetlerini de yansıtmaktadır (Kucel, 2011: 128).

Diğer taraftan, işgücü piyasasında mevcut işlerle işgücünün eşleştirilmesi çerçevesinde eğitimin sinyal fonksiyonu İş Rekabeti Modeli yaklaşımında da geçerlidir (Desjardins ve Rubenson, 2011: 19). Bu yaklaşımda da, Eleme Teorisi’nde olduğu gibi, işgücü
piyasasındaki bireyler arasında esas olarak iyi ücret ödenen en üst düzeydeki işler için
rekabet yaşanmaktadır. Sözü edilen rekabette belirleyici olan unsur, bireylerin eğitim
düzeyleridir. Bireyleri eğitime ilave yatırım yapmaya teşvik eden temel husus, gerçekte
işin özellikleri gerektirmese bile, işgücü piyasasındaki kuyrukta mevcut yerlerini koruyabilmeleridir. Bu çerçevede, işgücü piyasasında eğitimli kişilerin sayısı arttıkça, bireyler sahip oldukları tüm yeteneklerini kullanabilecekleri bir iş bulamayacak olsalar bile,
- adeta bir zorunluluk şeklinde - eğitime yatırım yapmaya devam etmektedir.
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İş Rekabeti Modeli’nde, işverenler, değişime uyum kapasitelerinin daha yüksek olması
ile daha düşük eğitim ve yetiştirme maliyeti yaratacakları düşüncesiyle yüksek eğitimli
bireyleri işe almak istemektedir (Katz ve Feroz, 1992: 437; Smith, 1986: 95; Quintini, 2011a: 9). Bununla birlikte, İş Rekabeti Modeli’nin uyumsuz eşleşme problemine
yaklaşımı, Eleme Teorisi’nin ortaya koyduğu çerçeveyle benzerlik göstermektedir. İş
Rekabeti Teorisi’nin uyumsuz eşleşme konusundaki iki temel ampirik öngörüsü şu şekildedir (Quintini, 2011a: 9):

•

Nitelik uyumsuzluğu, işgücü piyasasında kalıcı bir olgudur.

•

Gerekli görülenin üzerindeki (aşırı) eğitimin getirisi sıfır olmasına rağmen, ücretler bütünüyle gerekli görülen eğitimsel niteliklere bağlıdır.

Bu konudaki tek istisna, İş Rekabeti Modeli’nin yetersiz eğitim veya yetersiz beceri düzeyine sahip işgücünün de yüksek nitelikli işler için yaşanan rekabette başarılı olabileceğine ve böylece nitelik veya beceri düzeylerine göre tahmin edilenden daha yüksek
kazanç elde edebileceklerine ilişkin öngörüsüdür (Desjardins ve Rubenson, 2011: 19).

İş Rekabeti Modeli’nde eğitim düzeyi sadece işgücünün işlerle eşleşmesini sağladığından, bazı araştırmacıların bu modele göre işleyen sistemi tanımlamak amacıyla
“credentializm” (Berg, 1970; Dore, 1976) kavramını kullandıkları görülmektedir. Credentializm, işin özelliklerinde ve karmaşıklık derecesinde herhangi bir artış olmaksızın,
işe ilişkin eğitimsel niteliklerin giderek yükseltilmesine bağlı olarak kalıcı hale gelen
sosyal eğilimi tanımlamaktadır.

1.2.5. Eşleştirme Teorisi

Aşırı eğitimlilik literatürü çerçevesindeki diğer bir teorik yaklaşım, bu olgunun geçici bir
durum olduğunu iddia eden Eşleştirme Teorisi’dir. Söz konusu yaklaşım, Mortensen,
Pissarides ve Diamond tarafından İş Arama Teorisi’nin öngörülerinden yola çıkılarak
geliştirilmiştir. İş Arama Teorisi’nde mikro ekonomik bir analiz çerçevesi içinde bireyin
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kararları esas alınırken; Eşleştirme Teorisi’nde makroekonomik bir yaklaşım içinde birbirini etkileyen kararların sonuçları incelenmektedir.

Eşleştirme Teorisi’ni geliştiren araştırmacılardan biri olan Pissarides’e göre, işgücü piyasasındaki işleyiş şu şekilde gerçekleşmektedir (Pissarides, 2010: 1093): İşgücü piyasasının arz tarafında eğitimlerini tamamlamış bireyler iş aramakta; talep tarafında ise firmalar
en verimli işgücünü istihdam edebilmek için işe başvuranlar arasında eleme yapmaktadır.
Böyle bir yapıda, işgücü açısından arama ve firmalar açısından eleme süreçlerinin bir maliyeti söz konusudur. Eşleştirme Teorisi’nde, yapılan iş ile eğitim görülen alan arasındaki
yatay uyumsuzluk veya söz konusu iş için gerekli görülen beşeri sermaye düzeyindeki eksiklik gibi nedenlerle işgücü piyasasında geçici bir uyumsuzluk ortaya çıkabilmektedir (Kucel, 2011: 134). Eşleştirme Teorisi’ne göre; her iki durumda da uyumsuz eşleşen bireyler
kendilerine daha uygun işler bulmak ve daha yüksek ücretler elde etmek amacıyla yeni
işler arayacaktır. Bu sayede, söz konusu uyumsuzluk er ya da geç ortadan kalkacaktır.

1.2.6. Kariyer Hareketliliği Teorisi

Sicherman ve Galor tarafından ortaya atılan Kariyer Hareketliliği Teorisi’ne göre; üniversiteden yeni mezun olmuş bir gencin uyumsuz eşleştiği bir iş pozisyonu itibarıyla
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işgücü piyasasına girmesi, iş tecrübesi eksikliğini telafi etmeye yöneliktir (Sicherman
ve Galor, 1990: 170, 171). Başka bir ifadeyle, söz konusu kişinin yapmakta olduğu işe
göre uyumsuz eşleşen ve “aşırı” olarak tanımlanan eğitimsel nitelikleri, iş tecrübesinin
yerine geçmektedir. Böyle bir kişi, uyumsuz eşleşmiş durumda olduğu işte biraz zaman
geçirdiğinde ve bu sayede bir miktar iş tecrübesi edindiğinde, kendisi için daha uygun
bir iş aramaya başlayacaktır.

Kariyer Hareketliliği Teorisi’nde, işgücü uyumsuz eşleşme yüzünden uğradığı kazanç
kayıplarına esas olarak daha iyi kariyer beklentisi sebebiyle katlanmaktadır (Sicherman, 1991: 108). Bu bakış açısı içinde, işgücü piyasasına uyumsuz eşleşme içinde
olduğu bir iş pozisyonu ile giren ve o işte bir süre çalışan birey, söz konusu işin kendisi
için gelecekte daha iyi ve cazip iş fırsatları sunacağını düşünmektedir. Teoriye göre,
uyumsuz eşleşme düzeyi yaş ilerledikçe azalmakta ve gençler zaman içinde nitelik
düzeyleriyle daha iyi eşleşen işlere kavuştukça, uyumsuz eşleşme de kendiliğinden
ortadan kalkmaktadır.

Bu yaklaşıma göre, işgücü piyasasına yeni katılan gençler uyumsuz eşleştikleri ve
aşırı eğitimli duruma düştükleri işlere bir sıçrama tahtası (stepping stone) rolü atfettiklerinden söz konusu durum bir kariyer stratejisi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşım,
ayrıca, işgücü piyasasında arz-talep dengesinin işleyişine ilişkin teorik düşünceyle de
uyum göstermektedir. Bu bağlamda, uyumsuz eşleşme olgusu işgücü piyasası arz-talep dengesine ilaveten sadece ikincil bir olgu (gölge bir olay), yani adeta bir yan etki
olarak karşımıza çıkmaktadır (Stefanik, 2011: 13). Uyumsuz eşleşmiş işgücünün varlığı, sadece nitelikli işgücüne yönelik talebin karşılanması sonrasında işgücü piyasasında hala nitelikli işgücü arzı bulunması sebebiyle basit bir arz-talep uyumsuzluğundan
kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, literatürde bu bakış açısına yönelik birtakım eleştiriler de mevcuttur. Söz konusu eleştirilerin, esas olarak bu yaklaşımın nitelikli işgücüne
yönelik fiili arz ve talep durumu hakkında herhangi bir bulgu ortaya koymaması ve
sadece bireylerin kariyerlerinin erken dönemlerinde uyumsuz eşleşme durumuna düşebilecekleri işleri kabul edebilme eğiliminde olabileceklerine ilişkin genel tespitlerde
bulunması hususlarına odaklandığı görülmektedir (Stefanik, 2011: 13). Ayrıca, teorinin
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yetersiz eğitimli işgücünün kariyer hareketliliğini açıklamak noktasındaki eksiklikleri nedeniyle de eleştirildiği görülmektedir (Büchel ve Mentens, 2004: 813).

Mesleki hareketlilik veya bir kişinin kariyeri boyunca yaptığı işleri değiştirmesi, günümüz işgücü piyasasında oldukça yaygın bir durumdur. Söz konusu eğilim, genç ve yüksek eğitimli işgücü açısından daha yüksektir. Bu bağlamda, Kariyer Hareketliliği Teorisi’nin daha fazla nitelik ve iş tecrübesi kazandıkça, gençlerin yüksek düzeydeki işlere/
mesleklere doğru hareket edebilecekleri yönündeki varsayımı oldukça akla yatkındır
(Desjardins ve Rubenson, 2011: 16). Kariyer Hareketliliği Teorisi, işgücü piyasasında
neden daha çok gençlerin uyumsuz eşleşme problemi ile karşı karşıya kaldıkları ve
özellikle işgücü piyasasına ilk kez girdikleri dönemde yüksek oranda aşırı eğitimli duruma düştükleri konusunda gerçekçi bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Bu teorik varsayımın doğru olduğu kabul edildiğinde, uyumsuz eşleşmenin geçici bir olgu olduğunu
ve işgücü piyasasında kalıcı yapısal bir problem yaratmadığını söylemek mümkündür.
Ancak pek çok ülkede uyumsuz eşleşme düzeyinin yüksek ve kalıcı hale gelmesi, söz
konusu yaklaşımın her zaman doğru olmadığını ortaya koymaktadır.

1.2.7. Teknolojik Değişim Teorisi

Teknolojik değişimin, verimlilik ve ekonomik büyümenin arkasındaki itici güç olmasına
rağmen, genellikle ekonominin işleyişine etki eden dışsal bir olgu olarak kabul edildiği
görülmektedir. Teknolojik Değişim Teorisi’nde (Romer, 1990; Aghion ve Howitt, 1997),
teknolojik değişim analize dahil edilmekte ve eşleşme sürecini nasıl etkilediği ortaya
konulmaktadır. Bu bağlamda, ilk olarak teknolojik gelişmenin seyrini ve hızını anlamak
önem kazanmaktadır. Teknolojik Değişim Teorisi’nin yaklaşımında uyumsuz eşleşmeyi de kapsayacak şekilde işgücü niteliklerinin teknolojik değişim üzerindeki etkileri ele
alınmaktadır.

Daha önce de belirtildiği üzere, Beşeri Sermaye Teorisi’nde işverenlerin üretim sürecini işgücünün nitelik ve becerilerinden tamamıyla yararlanacak şekilde uyarlayacakları
öngörülmektedir. Ancak teori, söz konusu öngörünün nasıl gerçekleşeceğini tam ola39
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rak açıklayamamaktadır (Desjardins ve Rubenson, 2011: 15). Bu noktada Acemoğlu
(1998, 2002a, 2002b) işgücü arzının nitelik düzeyinin, nitelik yanlı teknolojik değişime
bağlı olarak, niteliklere yönelik talebi etkileyebileceğini ileri sürmüş ve bu görüşünü
destekleyen birtakım bulgular ortaya koymuştur. Acemoğlu’na (1998, 2002a, 2002b)
göre, gerçekte firmalarda teknolojik değişimin karşısında birtakım yapısal engeller söz
konusudur ve bazı firmalarda yeni teknolojilerin benimsenmesini teşvik eden yeterince unsur var olmayabilmektedir. Beceri eksiklikleri (skill shortages), bu duruma iyi bir
örnektir. Diğer taraftan, ortaya çıkacak maliyetler de üretim teknolojilerindeki uyarlanmanın gecikmesine ya da işverenlerin uyarlamadan tamamen kaçınmasına yol açabilmektedir.

Uyumsuz eşleşme, çeşitli açılardan teknolojik değişimin etkisi altında kalabilmektedir.
İlk olarak, yeni teknolojilerin uygulanmasına ilişkin maliyetler ve diğer engeller ya da iş
organizasyonunda neden olacağı yenilikler nedeniyle teknolojik değişim, mevcut niteliklerden tam olarak yararlanılamamasına yol açabilmektedir (Desjardins ve Rubenson,
2011: 16). Bu açıdan, eğitime yönelik daha fazla yatırım yapılması yoluyla kazanılan
niteliklerin veya verimliliği artırma fırsatlarının kaybedilmesi söz konusu olabilmektedir.
Bu kayıpları önlemek için firmaların mevcut işgücünün nitelik ve becerilerinden tam
olarak yararlanacak şekilde teknolojik değişime yatırım yapmaları ve verimliliği artıracak biçimde üretim süreçlerini uyarlamaları gerekmektedir.
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İkinci olarak, teknolojik değişimle iç içe olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, gelecekte üretim sürecindeki değişime daha kolay uyum sağlayacakları düşüncesiyle,
halihazırda ihtiyaç duyduklarından daha yüksek eğitime sahip bireyleri istihdam etmeyi
tercih edebilmektedir (Desjardins ve Rubenson, 2011: 16). Söz konusu davranış biçimi, işgücü piyasasında aşırı eğitimlilik olgusunun ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
Ayrıca, aşırı olarak nitelenen eğitimin mevcut becerilere de katkı yapması durumunda,
uyumsuz eşleşmenin bir diğer görünümü olan aşırı becerililik olgusu da ortaya çıkmaktadır. Rekabet ve belirsizliğin yüksek olduğu, sürekli ve hızla değişen piyasalarda faaliyet gösteren firmalarda mevcut işler için gerekli görülenden daha fazla beceriye sahip
olan bireyleri işe almak, adeta bir sigorta işlevi görmektedir (Desjardins ve Rubenson,
2011: 16). Böyle bir durumun ortaya çıkması hâlinde, yine mevcut becerilerin bütünüyle kullanılmaması yüzünden beceri kayıpları yaşanabilecektir. Ancak söz konusu beceri kayıplarını telafi etmenin maliyeti, yeni birini işe almanın maliyetinden daha azdır.

Teknolojik ilerleme nedeniyle işgücü piyasasına yeni girenler için tanımlanan niteliksel
gereklilikler yükseltilmiş olacağından, halihazırda aynı işlerde istihdam edilen pek çok
kişi yetersiz eğitim düzeyine sahipmiş gibi görünebilecektir (Desjardins ve Rubenson,
2011: 16). Burada, bireylerin işe girdikten sonraki süreçte yaygın eğitim ve diğer beceri geliştirme faaliyetleri sonucunda elde ettikleri kazanımlar dikkate alınmamaktadır.
Dolayısıyla, teknolojik gelişmenin etkisiyle mevcut işleri itibarıyla yetersiz eğitimli duruma düşen bireylerin aynı zamanda yetersiz becerili olduklarını söylemek mümkün
değildir. Konuyla ilgili olarak Hartog, yetersiz eğitimli bireylerden genellikle ortalamanın
üzerinde yeteneklere sahip olmalarının beklendiğini ileri sürmektedir. Hartog’a göre;
bireylerin iş için yetersiz eğitimli olmalarına rağmen işe alınmış olmaları ile teknolojik
gelişme yüzünden yetersiz eğitimli duruma düşmeleri arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır (Hartog, 2000: 141). Öte yandan, işgücünün bir bölümü üretim teknolojilerinin hızla değişmesi ve yapmakta oldukları işin yükselen beceri gerekleri nedeniyle
gerçekten yetersiz becerili hale gelebilmektedir.
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1.3. Uyumsuz Eşleşme Olgusunun Nedenleri

Değişen ekonomik gereksinimler karşısında işgücü piyasasında yeni niteliklerin tanımlandığı görülmektedir. Ancak söz konusu “yeni” niteliksel gerekliliklerin tamamının
işgücü piyasasında kariyer süreçleri ile doğrudan ilişkili olduğu söylenemez (Dolton
ve Silles, 2001: 1). Her ne kadar, literatürde “kariyer ile ilişkili” ve “kariyer ile ilişkisi
olmayan” nitelikler arasında biçimsel bir ayrım yapılmamış olsa da eğitim ve istihdam
arasındaki ilişki çerçevesinde uyumsuz eşleşmelerin söz konusu olabildiği ve yapmakta olduğu işe göre daha yüksek veya düşük eğitimsel niteliklere sahip olan bireylerin
varlığının uzun zamandır işgücü piyasasının önemli sorun alanlarından biri olduğu görülmektedir.

Uyumsuz eşleşme olgusunun geçici bir durum mu, yoksa kalıcı bir problem mi olduğu
konusundaki teorik tartışmalar açısından söz konusu olgunun ortaya çıkışında etkili
olan faktörlerin ayrıntılı olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Bir ülkede işgücü piyasasının ihtiyacı olandan daha fazla nitelikli işgücü yetiştirilmesinin çeşitli nedenleri olabilir.
İlk olarak, eğitim bireylere sadece işgücü piyasasında daha iyi istihdam imkanları sağlamamakta; aynı zamanda, toplumsal hayatta sosyal statülerini yükseltmelerinde de
önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle daha alt sosyal sınıflara mensup olan bireylerin
dikey sosyal hareketliliğe sahip olabilmeleri açısından eğitim düzeyi oldukça önemlidir.
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Bu anlamda, daha yüksek eğitim düzeyleri sosyal statü farklılıklarının kapanmasına
katkı sunmaktadır. Sosyal statüler arasındaki farklılıkların kapatılması amacıyla artan
eğitim talebi, eğitimin getirisinin azalmasına yol açabilmektedir (Bourdieu ve Passeron,
1990: 89; Collins, 1979: 1003). Bununla birlikte, eğitimin getirisi beklenenden daha
düşük olsa bile, daha yüksek eğitim düzeyinin daha fazla iş imkanı anlamına geldiği
düşünüldüğünden, bireysel eğitim yatırımları artmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, devletler de ekonomi üzerinde herhangi bir etki yaratmayacak dahi olsa, sosyal
eşitsizlikleri azaltmak adına eğitime yönelik harcamalarını sürdürmektedirler.

İşgücü piyasasında görülen uyumsuz eşleşme olgusu, günümüz ekonomik sisteminin
yapısal bir problemi olarak değerlendirilebilir. Bu yapısal problemin bir yandan yükseköğretime katılım ve kişisel tercihler gibi arz yönlü nedenleri bulunurken; diğer yandan
piyasa aksaklıkları, bilgi asimetrisi ve credentializm vb. gibi talep yönlü sebepler de söz
konusudur. Ayrıca, işe alım ve eleme sürecindeki maliyetleri azaltmak, hızla değişen
piyasa şartlarına uyum kabiliyeti daha yüksek olan eğitimli işgücünü istihdam ederek
firmanın esnekliğini artırmak gibi diğer bazı talep yönlü faktörler de uyumsuz eşleşmeye yol açabilmektedir (Brynin, 2002: 638).

İşgücü piyasasında uyumsuz eşleşme olgusunun ortaya çıkışı üzerinde etkili olan faktörler şu şekilde sıralanabilir:

•

Kişisel nedenler

•

Teknolojik gelişmeler ve niteliksel yükselme

•

İşgücünün kutuplaşması

•

Credentializm

•

Ekonomik konjonktür ve işsizlik baskısı

•

Düşük beceri stratejileri

•

Eğitim politikaları
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1.3.1. Kişisel Nedenler

Uyumsuz eşleşme, nitelikleri, tutumları ve tercihleri farklılık taşıyan işgücünün görülemeyen heterojenliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bu açıdan, bazı bireyler mevcut işlerini
yerine getirirken niteliklerini tamamen kullanıp kullanmadıklarını veya mevcut işlerinin
kişisel beklentilerini karşılayıp karşılamadığını önemsemiyor olabilirler (Desjardins ve
Rubenson, 2011: 22). Söz konusu bireyler belirli bir eğitim düzeyini tamamlamış olsalar ve bunu belgeleyen diplomaları elde etmiş olsalar bile, niteliksel donanımlarıyla
uyumlu istihdam fırsatlarına ulaşmak gibi bir önceliğe sahip olmayabilirler. İşgücü piyasasındaki bireylerin, teorik olarak işlerini seçme imkânları mevcuttur. Örneğin, gerek
gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde kadınlar, ailelerine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla kariyerlerinden fedakârlık yapabilmekte ve kişisel bir tercih olarak
niteliklerinin altındaki işleri kabul edebilmektedirler.

1.3.2. Teknolojik Gelişmeler ve Niteliksel Yükselme

Uyumsuz eşleşmenin bir nedeni olmamakla birlikte, alternatif bir yaklaşım ortaya koyan niteliksel yükselme (upgrading), hızla değişen teknolojinin işgücü piyasalarını derinden etkilediği ve mevcut işler için gerekli görülen düzeylerinin yükseldiği anlamına
gelmektedir. Bu yaklaşımda, yüksek eğitimli işgücünün geçmişte daha düşük eğitim
düzeyine sahip kişiler tarafından yapılan işlerde istihdam edilmeleri, aşırı eğitimli olduklarını göstermemektedir. Çünkü teknolojik gelişmelerin etkisiyle söz konusu işlerin
yerine getirilmesi için artık daha yüksek niteliklere ihtiyaç duyulmaktadır (Gallie, 1991:
337; Haskel ve Martin, 1996: 150).

1.3.3. İşgücünün Kutuplaşması

Özellikle 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren teknolojik gelişme, küreselleşme ve
hizmetler sektöründeki yükselişin etkisiyle yüksek nitelik gerektiren işler ve düşük nitelik gerektiren işlerin sayısı artmıştır. Buna bağlı olarak, yüksek nitelik gerektiren ve
düşük nitelik gerektiren işler için geçerli ücret düzeyleri de yükselmiştir. Buna kar44
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şılık, orta düzey nitelik gerektiren işlerde istihdam kaybı yaşanmaktadır. Bu durum,
literatürde “işgücü kutuplaşması” (labor polarization) olarak ifade edilmektedir (Goos
ve Manning, 2007: 118; Goos, Manning ve Solomons, 2011: 24; Akçomak, Kok ve
Rojas- Romagosa, 2013; 2: Autor, 2014: 844; Van Reenen, 2011: 6,7).

1.3.4. Credentializm

Bu yaklaşıma göre, eğitimsel nitelikleri belgeleyen diplomalar, yani eğitim düzeyleri
başvuru havuzlarındaki çok sayıda adayın bir bölümünü azaltmak, işe başvuranlar arasında düşük verimliliğe sahip olanları daha verimli olanlardan filtrelemek, belirli özelliklere sahip olmayanları elemek ve yeni görevleri daha hızlı öğrenebilme yeteneğini
taşıyan adayları seçmek için kullanılmaktadır (Brown, 2001: 22). Brown’a göre; diploma ve eğitim belgelerinin bireylerin işgücü piyasasındaki göreli konumlarını koruduğu
düşüncesi, birçok yönden açıklayıcı olsa da credentializmin temellerini ve credentializmdeki artışı tam olarak açıklayamamaktadır (Brown, 2001: 23). Credentializmin yüksek olduğu işgücü piyasalarında mesleki niteliksel gerekliliklerin ihmal edildiği görülmektedir. İşgücü piyasasında gerçekte işin etkin şekilde yapılabilmesi için söz konusu
olan gerekliliklerde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen, o iş için gerekli görülen
eğitim standartlarının zaman içinde yükseldiği görülebilmektedir.
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Credentializm, işin özelliklerinde ve karmaşıklık derecesinde herhangi bir artış olmaksızın, işe ilişkin eğitimsel niteliklerin giderek yükseltilmesine bağlı olarak kalıcı hale
gelen sosyal eğilimi tanımlamaktadır (Dockery ve Miller, 2012: 7). Credentializm, bireylerin eğitime yönelik yatırım yaparken öğrenme gibi içsel faydalardan daha çok eğitim
belgelerinin işgücü piyasasında kendilerine kazandıracağını düşündükleri tanınırlığa
ve farklılığa odaklanmaları sebebiyle ortaya çıkmaktadır (Bidner, 2007: 2). Bu açıdan,
credentializm, işgücü piyasasındaki bireylerin daha iyi işlere sahip olmak için birbirleriyle sürdürdükleri rekabette bir üstünlük sağlamak amacıyla eğitimsel nitelikleri kullanmalarından kaynaklanmaktadır.

1.3.5. Ekonomik Konjonktür ve İşsizlik Baskısı

Her ne kadar ekonomik krizin etkisiyle nitelik/beceri uyumsuzluğu, işgücü piyasasının
güncel bir sorun alanı olarak ele alınsa da söz konusu uyumsuzluğun çeşitli formları
işgücü piyasasında her zaman mevcuttur. Nitelik/beceri arz ve talebi, ekonomik gelişmişlik düzeyi, teknolojik değişim hızı ve demografik faktörler gibi birtakım unsurlardan
etkilenmektedir. Bununla birlikte, nitelik arz ve talebinin birbirine uygunluk düzeyi, başka bir ifadeyle ne ölçüde eşleştiği, işgücü piyasası çıktılarının, ekonomik büyümenin,
verimliliğin ve rekabet gücünün şekillenmesi açısından son derece önemlidir.
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Ekonomideki büyüme ve daralma dönemlerinin dönüşümlü olarak gerçekleşmesini
ifade eden konjonktürdeki dalgalanmalar, işgücü arzı ve talebi arasındaki dengenin
değişmesine yol açmaktadır. Ekonomik konjonktürde ortaya çıkan değişimler, üretim
süreci üzerinden doğrudan işgücü piyasası çıktılarını; başka bir ifadeyle, piyasada ne
ölçüde uyumsuz eşleşmiş ve aşırı eğitimli işgücünün istihdam edileceğini etkilemektedir. Bu bağlamda, ekonomik yapıdaki değişimler sonucunda bir yandan, yeni işlerin
ortaya çıkması nedeniyle işgücü piyasasında yeni niteliklere ihtiyaç duyulması; diğer
yandan, bazı işlerin yok olması sebebiyle eğitim sürecinde kazanılan nitelik ve becerilerin değer kaybetmesi veya bazı iş ve niteliklerin piyasanın dışına itilmesi, açık
iş pozisyonları ve işsiz bireylerin nitelikleri arasındaki eşleşmeyi etkilemektedir. Söz
konusu etkinin düzeyi sektör ve meslek alanlarına göre farklılaşmaktadır (CEDEFOP,
2010: 46).

Ekonomik konjonktürün nitelik uyumsuzluğu üzerindeki etkisi, öncelikle niteliklere yönelik talep düzeyi ve bileşenleri ile işgücü piyasasında geçerliliği olan niteliklerin getirileri açısından ortaya çıkmaktadır. Örneğin; ekonomik konjonktürün iyi olduğu genişleme dönemlerinde niteliklere yönelik talep düzeyi ve piyasada geçerliliği olan niteliklerin
getirisi yüksek olacak; konjonktürün kötü olması durumunda, yani daralma dönemlerinde ise düşük olacaktır. Ayrıca, işgücü piyasasında sunulan mevcut nitelik arzı ve daha
iyi niteliklerin geliştirilmesi için yapılan eğitimler yoluyla piyasanın kendisi de ekonomik
döngüyü ve koşulları etkileyebilmektedir (CEDEFOP, 2010: 46).

1.3.6. Düşük Beceri Stratejileri

Uyumsuz eşleşmenin bir diğer nedeni, işverenlerin düşük nitelik stratejileri izlemeleri
ve/veya sadece istihdam ettikleri bireylerin potansiyellerini kötü yönetmeleri sebebiyle
işgücünün niteliklerinden tam olarak yararlanılamaması olabilir (Desjardins ve Rubenson, 2011: 22). Bu açıdan, işlerin yapısı ve iş gerekliliklerinin dağılımı, mevcut işgücünün niteliksel donanımına tam olarak uygun olmayabilir.
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1.3.7. Eğitim Politikaları

Politika yapıcıların genel olarak uyumsuz eşleşme probleminin işgücü arzının nitelik
düzeyinin artırılması yoluyla çözülebileceğini düşündükleri görülmektedir. Buna karşılık, bazı araştırmacılar ekonomik yapıdan kaynaklanan nedenlerle (örneğin; ekonomik
yapının yeterince nitelikli iş yaratamaması) niteliklere yönelik talebin yükselmediğine
ve mevcut niteliklerden dahi eksik yararlanıldığına işaret etmektedir. Bu bağlamda, çok
sayıda işverenin düşük nitelikli, standart üretim teknolojileri temelinde rekabet ettiklerini ve fiyat bazlı rekabetin mevcut işgücünün bütünü yerine sadece düşük nitelik düzeyine sahip, sınırlı bir bölümünün kullanılmasına yol açtığını gösteren bulgular dikkat
çekmektedirler (Lloyd ve Payne, 2006: 151).

1.4. Uyumsuz Eşleşme Olgusunun Etkileri

Uyumsuz eşleşme olgusu, bir yandan makro boyutta ekonominin bütünü, diğer yandan
mikro boyutta firmalar ve bireyler üzerinde çeşitli etkiler ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu etkiler, aşağıdaki tabloda özet hâlinde sunulmaktadır.
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Tablo 4. Uyumsuz Eşleşme Olgusunun Etkileri

Makro

•

Eksik İstihdam

•

Düşük Verimlilik

İşgücü

•

Aşağıya Doğru Kayma ve Dışlama Etkisi

Piyasası

•

İşgücü Hareketliliği

Üzerindeki

•

Mevcut İşler için Gerekli Görülen Nitelik Düzeyinin

Etkileri

Yükseltilmesi

Boyuttaki

•

Niteliklerin Rekabeti ve Nitelik Enflasyonu

Etkileri

•

Ücret Farklılıkları

•

Üretkenlik Kaybı

•

Milli Gelir ve Refah Seviyesinin Düşmesi

•

Eğitime Yönelik Toplam Talebin Artması

•

Eğitime Ayrılan Kaynakların Etkinliğinin Azalması

•

Potansiyel Vergi Gelirlerinin Azalması

•

Düşük Verimlilik ve Üretim Kaybı

•

İşçi Devrinin Artması

•

İşgücü Maliyetlerinin Yükselmesi (İnsan Kaynağı

Diğer
Etkileri

Firma
Açısından
Yarattığı
Etkiler
Mikro
Boyuttaki
Etkileri

İşgücü
Açısından
Yarattığı
Etkiler

Seçme Süreci)
•

İş Barışının Azalması

•

Eğitimin Getirisinin Azalması

•

Eğitime Yapılan Bireysel Yatırımların Azaltılması

•

Ücret Farklılıkları

•

İş Tatmininin Azalması

•

Nitelik Aşınması

•

İşgücü Hareketliliğinin Yüksek Olması

•

Mesleki Beklentilerin Belirsizleşmesi

Kaynak: Bu tablo Freeman, 1976; Rumberger, 1981b; Burris, 1983; Sicherman, 1991; Bishop, 1993; Alba-Ramirez ve Blazquez, 2002; Cockx ve Dejemeppe, 2002; Quintini, 2011a’daki teorik ve ampirik çalışmaların sonuçlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
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İşgücü piyasasında ortaya çıkan uyumsuz eşleşme olgusunu geçici bir durum olarak
görmek, pek çok ülkede eğitimli işgücünün karşı karşıya kaldığı bu yapısal probleme
yeterince önem verilmemesine yol açacaktır. Oysa uyumsuz eşleşmenin ortaya çıkmasının arka planındaki yapısal nedenler düşünüldüğünde, bazı hallerde geçici bir
durum olarak ortaya çıkabileceği düşünülse dahi, birey, firma ve ekonominin bütünü
açısından uzun dönemli mikro ve makro sonuçlar doğurduğu açıktır.

1.4.1. Bireysel Etkileri

Uyumsuz eşleşmenin bireysel etkileri konusunda yapılan araştırmalar, genel olarak
üç sosyo-demografik unsura göre farklı durumların söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, kadınlar erkeklere; gençler yaşlılara ve göçmenler de ülke vatandaşlarına oranla yapılan iş – eğitimsel nitelikler uyumunda daha fazla uyumsuz
eşleşmektedir. Uyumsuz eşleşen işgücü, hâlihazırda istihdam edildikleri işler itibarıyla
uygun eşleşmiş işgücüne oranla daha kısa süre istihdamda kalabilmekte ve işbaşında
eğitimlerden daha az yararlanabilmektedir.

Çalışanlar açısından en önemli bireysel etkinin, kazançlardaki kayıplar olduğu söylenebilir.
Konuya ilişkin ampirik çalışmalar, özellikle aşırı eğitimlilik durumunun maddi kazançlar üzerinde iki yönlü etki yarattığını ortaya koymaktadır (Quintini, 2011a: 17). Buna göre, uyumsuz
eşleşmiş ve aşırı eğitimli işgücünün, kendisi ile aynı eğitimsel niteliklere sahip ancak uygun
eşleşmiş olanlara oranla daha az; yapmakta olduğu iş itibarıyla uygun eşleşmiş işgücüne
oranla ise daha fazla kazanç elde ettiği görülmektedir. Bu durum, yüksek nitelikli ve düşük
nitelikli işgücü arasındaki kazanç farklılaşmasının daha da artmasına neden olmaktadır.

Uyumsuz eşleşmenin çalışanlar üzerindeki diğer önemli etkileri, dışlama etkisi, niteliklerin ve becerilerin aşınması, iş tatmini, işgücü hareketliliği ve iş başında eğitimlere
katılım konularında ortaya çıkmaktadır. Söz konusu etkiler, pek çok teorik ve ampirik
çalışmaya da konu olmuştur. Uyumsuz eşleşme ile çalışanların iş tatmini, hareketlilik
düzeyi ve iş başında eğitimlere katılım oranı arasındaki ilişkiler, hangi ölçüm yönteminin kullanıldığına ve yapılan karşılaştırmalara göre farklılaşmaktadır.
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Uyumsuz eşleşme ve aşırı eğitimlilik hali, kullanılmayan nitelik ve becerilerinin eskimesi nedeniyle üniversite mezunlarının niteliksizleşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca,
işgücü piyasasında özellikle ilk işleri itibarıyla eğitimsel niteliklerine uygun bir başlangıç
yapamayan bireylerin içinde bulundukları durumdan çıkmaları daha zor olabilmektedir.
Bu durum, işverenlerin mevcut işlere üniversiteden yeni mezun olmuş bireyler yerine,
daha önce düşük nitelikli işlerde çalışmış olan eski mezunları yerleştirme ihtimallerinin
daha düşük olmasından kaynaklanmaktadır.

Uyumsuz eşleşme, ekonominin bütünü açısından da önemli bir rol oynayabilmektedir.
Öncelikle, gerçek nitelik ve beceri düzeyleri altında istihdam edilen işgücünün verimliliğinin düşük olması ekonomik büyümeyi etkilemektedir. İstihdamdaki işgücünün mevcut niteliklerinden tam olarak yararlanılmaması ve uygun eşleşme seviyesinin altında
bir verimlilik düzeyinin ortaya çıkması sebebiyle, ekonomi açısından bir fırsat maliyeti
ve potansiyel verimlilik kaybı söz konusu olmaktadır.

İşgücü piyasasında yüksek eğitimli işgücü için arz talepten fazla olduğunda, özellikle
yeni mezunların işsizlik riski ile karşı karşıya kalmamak için sahip oldukları niteliklere
uygun olmayan düşük nitelikli işleri kabul etme eğiliminde oldukları görülmektedir. Böyle bir durumda, yüksek eğitimli bireyler bir yandan kendileri için nitelik aşınması gibi bir
sorunla yüz yüze gelirken, diğer taraftan daha düşük eğitim düzeyine sahip bireylere
zarar vermektedir. Literatürde “aşağıya doğru kaydırma ve dışlama etkileri” (bumping
down and crowding out effects) (Fields, 1974: 911- 912; Borgans ve de Grip, 2000:
3; Cockx and Dejemeppe, 2002: 2; Asplund ve Lilja, 2000: 58; Nicaise, 2000: 175;
Muysken ve ter Well, 2000: 110; Battu ve Sloane, 2000: 157) ile açıklanan bu durum,
işverenlerin işe alım sürecinde eğitim düzeyini bir kriter olarak değerlendirmeleri ve
daha yüksek eğitim düzeylerine sahip bireyleri işe almaları ile de yakından ilişkilidir.

Eğitimli işgücünün, bireysel menfaatleri gereğince bazı durumlarda eğitimsel niteliklerine uygun olmayan daha düşük nitelikli ya da niteliksiz işgücü piyasasında emeğini
sunması durumunda öncelikli işe alındığı görülmektedir. Bu durum, göreli olarak niteliksiz bir işe girebilmede – aşırı eğitimli duruma düşecek bile olsa – eğitimli işgücünü
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daha şanslı hale getirmekle birlikte işgücü piyasasının bütününü de etkilemektedir.
Söz konusu etki, çok sayıda bireyin eğitim düzeylerinin altındaki işleri kabul etmesi
durumunda, halihazırda o işleri yapan kişilerin işgücü piyasasının dışına itilmesi, başka bir anlatımla işsiz kalması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle, böyle
bir durumda sahip oldukları işleri yüksek eğitimli işgücünün alması sebebiyle bu kez
daha düşük eğitim düzeyine sahip işgücü, nitelik düzeyinin altındaki işleri kabul etmeye
başlayacak ve hatta işsiz kalabilecektir. Aşırı eğitimli bireyler daha düşük eğitimli bireylerin işgücü piyasasındaki konumlarının kötüleşmesine sebep olabilmektedir. Böyle
bir sürecin sonunda, pek çok iş için işe giriş düzeyinde aranan nitelikler yükselmiş
olacaktır. Dışlama etkisine esas olarak maruz kalan grup ise en düşük eğitim düzeyine
sahip işgücüdür. Çünkü işler için gerekli görülen nitelik düzeylerinin yükseltilmesi en
çok onları etkileyecektir.

Dışlama etkisi olarak ifade edilen süreçte, bir yandan eğitim sürecinde daha uzun süre
kalan, yani eğitime daha fazla yatırım yapan bireyler, işgücü piyasasında eğitimsel
niteliklerinin tamamını kullanamazken; diğer yandan düşük eğitimli işgücünün işgücü
piyasasındaki göreli konumu kötüleşmektedir. Son yıllarda, aşırı eğitimli işgücü oranındaki artış pek çok gelişmiş ülkenin ekonominin rekabet gücünü artırmak amacıyla
eğitime daha fazla yatırım yapma yönündeki temel eğitim politikasının değişmesine
neden olmuştur. Eğitimin işgücü piyasasındaki rolüne ilişkin bu olumsuz tabloya rağ52
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men gerek akademik gerekse politik düzeyde bilginin toplumsal yapı içindeki önemine
giderek daha fazla odaklanıldığı da görülmektedir.

Literatürde uyumsuz eşleşmiş işgücünün artışı ile dışlama etkisi arasında ilişki olup
olmadığını test etmeyi amaçlayan ampirik çalışmalardan farklı sonuçlar elde edildiği
görülmektedir. Söz edilen çalışmalardan biri, Asplund ve Lilja (2000) tarafından Finlandiya’da en düşük eğitim seviyesine sahip bireylerin işgücü piyasasında dışlama etkisi
ile karşı karşıya kalıp kalmadıklarını araştırmak üzere gerçekleştirilmiştir. Asplund ve
Lilja, analizlerinde hem genel olarak Finlandiya’da 1975- 1995 yılları arasında değişen
işgücü piyasası eğilimlerini hem de özel olarak en düşük eğitim düzeyine sahip işgücü
(daha çok 9 yıllık temel eğitim düzeyine ya da bunun altında eğitime sahip olanlar) için
değişen işgücü piyasası koşullarını incelemişlerdir.

Araştırma, 1990’lı yılların başında durgunluğun söz konusu olduğu Finlandiya ekonomisi için aşırı eğitimlilik probleminin en düşük eğitim düzeyine sahip işgücünün emekli olmaya zorlanması veya işsizliğe itilmesi yoluyla çözüldüğünü ortaya koymaktadır
(Asplund ve Lilja, 2000: 64). Araştırmadan elde edilen bulgular, en düşük eğitim seviyesine sahip işgücünün, daha yüksek eğitime sahip meslektaşlarına oranla işsizlik riski
ile daha fazla karşı karşıya olduklarını göstermektedir. Ancak söz konusu bireylerin
işgücü piyasasından dışlandıklarına, yani işsiz kaldıklarına ilişkin çok fazla kanıt elde
edilememiş ve özellikle araştırma kapsamındaki yaşlı işgücünün daha çok emeklilik
yoluyla piyasadan ayrıldıkları görülmüştür (Asplund ve Lilja, 2000: 62). Ayrıca, daha
yüksek eğitimsel niteliklere sahip olmanın daha istikrarlı bir işgücü piyasası kariyerini
beraberinde getirdiği de ulaşılan sonuçlar arasındadır. Asplund ve Lilja’nın araştırmasında, lisans veya lisansüstü mezuniyet derecesine sahip olan bireylerin, on yıl sonra
hala aynı meslekte olma ihtimallerinin yüzde 50’den fazla; buna karşılık, temel eğitim
derecesine sahip olanlar için aynı ihtimalin gerçekleşme oranının ise yüzde 10 olduğu
bulunmuştur (Asplund ve Lilja, 2000: 69).

Araştırmadan elde edilen bulgular, özetle düşük eğitim düzeyinin işsizlik riskini artırdığını ve erken emeklilik eğiliminin düşük eğitimli bireyler arasında daha yaygın olduğunu
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göstermektedir. Bu bulgular, dışlama etkisi hipotezinin işgücü piyasasında durgunluk
ve niteliksel yükselmenin eşanlı ortaya çıkması durumunda, niteliksiz işgücünün işini
kaybetme riskinin daha yüksek olacağı şeklindeki genel yaklaşımıyla da tutarlıdır. Ancak söz konusu bulgular, dışlama etkisinin doğrudan ölçümünü yansıtmaktan çok Finlandiya işgücü piyasasında dışlama etkisinin varlığını dolaylı olarak işaret etmektedir.

Nicaise’ın (2000) dışlama sürecinin istihdam ve ücretler üzerindeki etkisini ampirik olarak test ettiği çalışmasında, istihdam ve ücretlerin dağılımına ilişkin 3 temel teorik bakış açısı eşzamanlı olarak tek bir modelde birleştirilmiştir. Nicaise’ın modelinde genel
çerçeve, Beşeri Sermaye Teorisi’nin bakış açısını yansıtmakta; İş Arama Teorisi ve
dışlama etkisi hipotezi ise işe alım ve seçme sürecini açıklamak için kullanılmaktadır
(Nicaise, 2000: 175).

Dışlama etkisi hipotezinin doğru olması durumunda, iş arayan yüksek nitelikli bireyler
işgücü piyasasında göreli olarak daha az sayıda işin olduğu, yani işsizlik oranının yükseldiği dönemlerde, “yasak bölgeye” girerek düşük nitelikli bireylerin istihdam edildikleri işleri kapacak ve dolayısıyla, geçmiştekine göre daha düşük ücret elde edeceklerdir
(Nicaise, 2000: 175). Söz konusu düşük ücretler, yüksek istihdam edilebilirlik ihtimalinin karşılığında ödenen bedel olarak kabul edilmektedir. Başka bir ifadeyle, yüksek
nitelikli birey ya beşeri sermaye birikimine uygun bir ücret düzeyinden vazgeçmeyerek
yüksek işsizlik riski ile karşı karşıya kalmayı göze alacak ya da ücretin belirli bir bölümünden fedakarlık ederek daha büyük bir iş güvencesine kavuşacaktır. Bu varsayım,
bireylerin eğitim düzeyi, iş tecrübesi ve okul sonrası yetiştirmeler açısından farklı birikimlere sahip oldukları düşüncesine dayanmaktadır. Belirli bir beşeri sermaye düzeyinde, daha iyi ücret ve daha yüksek istihdam edilebilirlik ihtimali arasında bir değiş
tokuş (trade-off) ilişkisi, yani bir tercih söz konusudur. Doğal olarak daha fazla dışlama
etkisinin mümkün olmadığı, nitelik dağılımın en alt düzeyinde yer alan bireyler açısından düşük ücretler ve yüksek işsizlik riski bir arada ortaya çıkmaktadır. Bu varsayımın,
İş Arama Teorisi’nin işgücü arzına ilişkin öngörüleriyle taban tabana zıt olduğu açıktır
(Nicaise, 2000: 175).
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Uyumsuz eşleşme ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi test eden ampirik çalışmalar, aynı
eğitimsel niteliklere sahip ve uygun eşleşmiş kişilere göre aşırı eğitimli olanların, işlerinden daha az memnun olduklarını, başka bir ifadeyle iş tatminlerinin daha düşük
olduğunu ortaya koymaktadır (Verhaest ve Omey, 2006: 429). Elde edilen bulgular, istatistiksel olarak anlamlı ve kayda değerdir. Çalışmaların tamamı olmasa da pek çoğu,
uyumsuz eşleşmiş kişilerin aynı işi yaptıkları uygun eşleşmiş olan kişilerle karşılaştırıldığında da işlerinden daha az memnun olduklarını göstermektedir. Benzer şekilde,
beceri uyumsuzluğunun da genel olarak iş tatminini azalttığı görülmektedir. Özellikle
becerilerden eksik yararlanma, iş tatminini ücret memnuniyeti, iş güvencesi, çalışma
şekli ve çalışma saatleri gibi çeşitli boyutları itibarıyla olumsuz etkilemektedir (Vieira,
2005: 12).

Uyumsuz eşleşme ve işgücü hareketliliği ilişkisi, aslında uyumsuz eşleşmenin ücretler
ve iş tatmini üzerindeki etkilerinden hareketle işgücünün iş değiştirme davranışlarına
ilişkin çıkarım yapılabilmesini sağlamaktadır. Uyumsuz eşleşmiş işgücü, aynı eğitimsel
niteliklere sahip uygun eşleşmiş emsallerine göre daha yüksek hareketliliğe sahiptirler.
Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar, istatistiki olarak her zaman anlamlılık taşımamakla birlikte, uyumsuz eşleşmiş işgücünün, kendisi ile aynı işte istihdam edilen
uygun eşleşmiş işgücü ile kıyaslandığında da daha mobil olduğu görülmektedir.
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Asplund ve Lilya’nın araştırması, uyumsuz eşleşme ile iş değiştirme, yani işgücü hareketliliği arasındaki ilişkiyi de test etmiştir. Bir kişinin yaptığı işe göre aşırı eğitimli olması durumunda, eğitim düzeyine uygun işlerle eşleşenlere oranla işini veya mesleğini
değiştirmek konusunda daha istekli olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre; uyumsuz eşleşmiş işgücü içinde iş değiştirme eğilimi yüzde 10 düzeyinde daha yüksektir
(Asplund ve Lilja, 2000: 70).

Diğer taraftan, Asplund ve Lilja’ya göre; uyumsuz eşleşmiş bireylerin iş değiştirme ihtimallerinin daha yüksek olması, eşleşme kalitesinin daha iyi olacağı anlamına gelmemektedir. Bu bağlamda, uyumsuz eşleşmenin daha çok bireysel ve konjonktürel
bir olgu olarak değerlendirildiği görülmektedir (Asplund ve Lilja, 2000: 70). Bununla
birlikte, araştırma sonuçları uyumsuz eşleşmenin işsizlik riskine karşı bir koruma sağlamadığını da ortaya koymaktadır. Araştırmada, uyumsuz eşleşmiş ve aşırı eğitimli
bireylerin işsiz kalma ihtimalinin uygun eşleşmiş olanlara göre biraz daha yüksek olduğu bulunmuştur (Asplund ve Lilja, 2000: 70). Dolayısıyla, işgücü piyasasının bütünü düşünüldüğünde uyumsuz eşleşmenin gerçek bir avantaj yarattığını söylemek tam
olarak doğru olmayacaktır.

Son olarak, uyumsuz eşleşme ile iş başında eğitim ve yetiştirmeler arasındaki ilişkiyi
test eden ampirik çalışmalarda aynı eğitimsel niteliklere sahip ancak iyi eşleşmiş emsalleri ile karşılaştırıldığında uyumsuz eşleşmiş işgücünün eğitim ve yetiştirmelerde
daha az yer aldığı ortaya konulmuştur (Verhaest ve Omey, 2006: 434, 435).

1.4.2. Firma Üzerindeki Etkileri

Hartog, nitelik uyumsuzluğunun sonuçlarını araştıran çalışmalarda uyumsuz eşleşmenin “ücretler” yerine “verimlilik” üzerindeki etkilerine öncelik verilmesinin daha yararlı
olacağını ileri sürmektedir (Hartog, 2000: 139). Ancak literatürdeki araştırmaların pek
çoğunda toplam faktör verimliliğini ve firma performansını temsil edebilecek güvenilir
kaynakların (kişi başına çıktı, işgücü başına yaratılan katma değer vb.) yetersiz olması sebebiyle firma düzeyindeki verilerin kullanılamadığı görülmektedir. Uyumsuzluğun
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verimlilik üzerindeki etkilerinin ortaya konulması çerçevesinde, araştırmacıların ya ücret etkisini inceledikleri ya da iş tatmini, işçi devri ve devamsızlık gibi verimlilikle ilişkili
olduğu düşünülen çalışan davranışlarından yola çıktıkları görülmektedir. Bu bağlamda,
örneğin; işgücünün sahip olduğu nitelikler işin gerektirdiği nitelikleri karşılamadığında,
işgücünün niteliklerinin geliştirilmesi için maliyetlerin bir kısmını firmaların üstlenmek
zorunda kalacakları ilave eğitim ve yetiştirmelere ihtiyaç duyulacaktır. Uyumsuz eşleşmenin bireysel etkilerinde ele alındığı üzere, yaptıkları işlerin gerektirdiğinden daha
yüksek niteliksel donanıma sahip bireylerin iş tatminleri genel olarak daha düşüktür. Bu
durumun firma açısından daha düşük çaba düzeyi, yüksek devamsızlık, işten ayrılma
eğiliminin artması gibi sonuçlara yol açabileceğini ileri sürülmektedir.

Firma düzeyinde, uyumsuz eşleşmelerin neden olduğu olumsuzluklar esas olarak verimlilik açısından ele alınmaktadır. Uyumsuz eşleşmelerin çalışanlar üzerindeki iş tatminindeki azalış ve işgücü hareketliliğindeki artış şeklindeki iki temel etkisi, aynı zamanda
işgücü verimliliğinin düşmesine yol açabileceğinden firma için üretim kaybı anlamına gelmektedir. Daha düşük verimliliğe neden olan eşleşmeler ise, işgücü maliyetlerinin yükselmesine, söz konusu mal veya hizmetin fiyatının artmasına, rekabet gücünün azalmasına
ve dolayısıyla ürün piyasasında pazar kaybına yol açmaktadır (Randstad, 2012: 3). Literatürde doğrudan bu konuya odaklanan çalışmaların oldukça sınırlı olduğu ve söz konusu çalışmalardan elde edilen sonuçların da karmaşık bir yapı sergilediği görülmektedir.
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İstihdam edilen işgücünün niteliklerinden tam olarak yararlanılmamasının firma çıktıları
üzerindeki etkisini analiz eden ilk araştırmacı olan Tsang (1987), ‘1981-82’ döneminde
Amerika’nın önde gelen telekomünikasyon devi Bell’in 22 firmasına ilişkin bir veritabanı kullanmış ve uyumsuz eşleşmenin firma çıktıları üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi
olduğunu ortaya koymuştur. Buna karşılık, Rycx (2011) tarafından yapılan ve verimliliğin çalışan başına yaratılan ortalama katma değer olarak ölçüldüğü, Belçika işgücü
piyasasına ilişkin daha güncel bir başka çalışmada, uyumsuz eşleşmenin verimliliği
artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, literatürde uyumsuz eşleşmiş işgücünün
meslektaşları üzerinde tutum ve davranışlara, verimlilikle ilişkili işyeri normlarına ya
da genel olarak iş tatmini düzeyine zarar vermek suretiyle ciddi negatif dışsal etkiler
yaratabileceğini gösteren çalışmalar da mevcuttur (Belfield, 2010: 237).

1.4.3. Ekonomi Üzerindeki Etkileri

İşgücü piyasasında niteliksel uyumsuzluğun önemli ve kalıcı bir problem haline dönüşmesi durumunda, ortaya çıkan verimlilik kaybı ile birlikte, insan kaynağının israf
edilmesi ve uygun eşleşmelerin sağlayacağı ekonomik büyümeden vazgeçilmesi söz
konusu olacaktır. Düşük büyüme oranları, ortalama ücret düzeylerinin düşmesi ve
daha az ekonomik refahın yaratılması sonucunu beraberinde getirecektir.

Uyumsuz eşleşme, ücret eşitsizliğine yol açmaktadır. Ancak literatürde uyumsuz eşleşmenin ücret eşitsizliği üzerindeki etkileriyle ilgili çok az sayıda çalışmanın olduğu
görülmektedir. Skott ve Auerach (2004) tarafından geliştirilen teorik bir model çerçevesinde, toplam istihdama etki eden nitelik - nötr şoklar nedeniyle yüksek eğitimli işgücünün düşük nitelikli iş pozisyonlarını kabul etmek zorunda kaldıkları ve bu sebeple
düşük nitelikli bireylerin işlerini kaybettikleri ortaya konulmuştur. Skott ve Auerach’a
göre; uyumsuz eşleşme, farklı nitelik düzeylerine sahip bireylerden oluşan gruplar arasında ve hatta söz konusu grupların kendi içinde ücret eşitsizliklerinin yaşanmasına ve
özellikle düşük nitelikli bireyler arasında işsizliğin artmasına yol açmaktadır (Skott ve
Auerach, 2004: 17).
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Beceri odaklı teknolojik gelişmelerin de etkisiyle yüksek nitelikli işgücünün düşük nitelikli olanlara oranla gerek istihdam edilebilirlik gerekse ücretler açısından daha iyi
şartlara sahip oldukları düşünülmektedir. Ancak Skott ve Auerach’in, Amerikan işgücü
piyasasıyla ilgili çalışmalarında bu genel kanının tersi bir sonuç elde ettikleri görülmektedir. Buna göre; nitelik düzeylerine uygun işlere yerleşemeyen yüksek eğitimli işgücü, bir süre sonra düşük nitelikli işlere yönelmek zorunda kalmaktadır. Bu durumda,
nitelik grupları itibarıyla (farklı nitelik düzeylerine sahip bireyler için) istihdam oranları
değişeceğinden gerek söz konusu gruplar arasında gerekse her bir grup içinde ücret eşitsizliği artmaktadır. Bu bulgu, uyumsuz eşleşmenin bireysel etkileri bölümünde
açıklanan dışlama etkisini de desteklemektedir. Skott ve Auerach, araştırmadan elde
ettikleri bulgulardan yola çıkarak işsizlik ve ücret eşitsizliği ile uyumsuz eşleşme ve
credentializm olguları arasında ilişki kurulabileceğini de ifade etmişlerdir. (Skott ve Auerach, 2003: 19).

Slonimczyk (2009) tarafından ABD işgücü piyasası verileri kullanılarak yapılan bir başka çalışmadan elde edilen bulgular da Skott ve Auerach’ın modeline ilişkin öngörüleri
desteklemektedir. Slonimczyk, 1973- 2002 dönemini kapsayan araştırmasında, ABD
işgücü piyasasında artan uyumsuz eşleşme oranları ve uyumsuz eşleşmenin ücret
primlerine etkisi nedeniyle ücretlerde önemli bir farklılığın (kadınlar için yüzde 32, erkekler için yüzde 11) ortaya çıktığını bulmuştur (Slonimczyk, 2009: 118). Benzer şekilde, İspanya verilerini kullanan Budria ve Egido’nun elde ettikleri bulgulardan uyumsuz
eşleşmenin, farklı eğitim düzeylerine sahip gruplar içinde uygun eşleşen ve eşleşemeyen işgücü arasında ücret farklılıklarının yaşanmasına yol açtığı görülmektedir (Budria
ve Egido, 2008: 18).

Son olarak, Mavromaras, McGuinness ve Wooden’ın (2007) uyumsuz eşleşmenin
GSYİH üzerindeki etkilerini ölçmeye çalıştıkları görülmektedir. Aşırı beceri düzeyi nedeniyle ortaya çıkan ücret kayıplarının, verimlilik kaybının bir göstergesi olarak kabul
edildiği Avustralya işgücü piyasası üzerinde yapılan çalışmada, yaptıkları işe göre aşırı
becerili olan işgücünün toplam maliyetinin GSYH’nın yüzde 2.6’sına karşılık geldiği
sonucuna ulaşılmıştır (Mavromaras, McGuinness ve Wooden, 2007: 308).
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1.5. Uyumsuz Eşleşme Olgusunun Ölçülmesi

Literatürde bireylerin niteliksel donanımları ve/veya becerilerinin iş gerekliliklerine
uyum ya da uyumsuzluğunun ölçülmesi açısından farklı yöntemlerin kullanıldığı; buna
bağlı olarak, konunun önemine ilişkin bakış açılarının da farklılaştığı görülmektedir.
Nitelik uyumsuzluğu ve beceri uyumsuzluğu kavramsal olarak aynı durumu ifade etmediklerinden, uyumsuzluğun ölçülmesine ilişkin yöntem de farklılaşmaktadır. İlk olarak,
nitelik uyumsuzluğunun, yani aşırı ve yetersiz eğitimliliğin ölçülmesine ilişkin üç temel
yöntem söz konusudur. Bu yöntemler, öz değerlendirme yöntemi (subjektif yöntem), iş
analizi yöntemi (objektif yöntem) ve fiili eşleşme yöntemi (istatistiksel yöntem) şeklindedir. Öz değerlendirme yöntemi de doğrudan öz değerlendirme ve dolaylı öz değerlendirme olarak ikiye ayrılmaktadır.

1.5.1. İş Analizi Yöntemi (Objektif Yöntem)

Bu yöntemde, iş analizleri ile ölçüm yapılmaktadır. İş analizleri doğrultusunda, mesleki
tanımlamalara dayanarak gerekli eğitim düzeyi belirlenmektedir. Örneğin, ABD’de bu
yöntemle yapılan makro ölçekli çalışmalarda “Meslekler Sözlüğü” (Dictionary of Occupational Titles- DOT) kullanılmıştır (Rumberger, 1987; McGoldrick ve Robst, 1996).

1.5.2. Öz Değerlendirme Yöntemi (Subjektif Yöntem)

Bu yöntemde, katılımcıların mevcut işlerini yapabilmeleri için gerekli gördükleri minimum eğitimsel gereksinimler araştırılmaktadır. Bununla birlikte, veri setinin oluşturulması için arz ve/veya talep yönlü araştırmaların (işçi/işveren araştırmaları) yapılmış
olduğu görülmektedir. ABD’de bu yöntemle gerçekleştirilen makro ölçekli çalışmalarda
“Gelir Dinamikleri Anketi” (Panel Study of Income Dynamics- PSID), Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen pek çok çalışmada “Avrupa Toplumu Hanehalkı İşgücü Davranışları
Anketi” (European Community Household Panel- ECHP) kullanılmış ya da daha mikro
çalışmalarda söz konusu anketlerdekine benzer sorulardan yararlanılmıştır.
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Öz değerlendirme yöntemi, doğrudan öz değerlendirme ve dolaylı öz değerlendirme
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İlk olarak, doğrudan öz değerlendirme yönteminde,
aşırı veya yetersiz eğitim düzeyinin ölçülmesine ilişkin iki temel yaklaşım söz konusudur:

•

Katılımcılara doğrudan yapmakta oldukları iş itibarıyla aşırı, yetersiz ya da
uygun eğitim düzeyine sahip olup olmadıkları sorulmaktadır.

•

Katılımcılara sahip oldukları becerilerin mevcut işlerinde kullanımlarının kapsamı sorulmaktadır (Halaby, 1994).

Bu yöntemle yapılan ölçümlemede, katılımcıdan eğitim düzeyini, mevcut işinin eğitimsel gereklilikleri çerçevesinde değerlendirmesi istenmektedir. Yöntemin temel hareket
noktası, eğitimsel niteliklerden eksik yararlanmanın ölçülmesidir. Bu kavram, çalışmanın kavramsal çerçevesinde değinildiği üzere, işgücü piyasasında halihazırda istihdam
edildiği işte eğitimsel niteliklerinin tamamını kullanamayan bireylerin durumunu vurgulamaktadır. Doğrudan öz değerlendirme yönteminde, işverenlerin işgücünü işe alırken
o işi etkin ve verimli düzeyde yapabilmeleri için gerekli olan nitelik ve becerileri dikkate
aldıkları ve işgücü piyasasında her iş için bir “yeterli iş performansının gerektirdiği minimum nitelikler setinin” var olduğu kabul edilmektedir.

İkinci olarak, dolaylı öz değerlendirme yönteminde katılımcılara öncelikle mevcut işleri
için gereken/uygun eğitim düzeyi sorulmaktadır. Bu soruya verilen cevaplar katılımcıların fiili eğitim düzeyleri ile karşılaştırılarak; yapmakta oldukları işler itibarıyla aşırı,
uygun veya yetersiz eğitimli olup olmadıkları dolaylı olarak tanımlanmaktadır.

Dolaylı öz değerlendirme yöntemini kullanarak eğitimsel uyumsuz eşleşmenin ölçüldüğü soru ifadelerinde bazı farklılıkların söz konusu olduğu görülmektedir. Bu bağlamda,
uyumsuz eşleşme düzeyini dolaylı öz değerlendirme yöntemiyle ölçen çalışmalarda iki
farklı yaklaşım vardır:
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•

İşi yapabilmek için gerekli eğitim düzeyinin sorgulandığı yaklaşım (Hartog ve
Oosterbeek, 1988; Frei ve Sousa- Poza, 2011).

•

İşe sahip olabilmek için gerekli eğitim düzeyinin sorgulandığı yaklaşım (Duncan ve Hoffman, 1981; Sicherman, 1991; Sloane, Battu ve Seaman, 1999).

1.5.3. İstatistiksel Yöntem

Bu yöntemle yapılan ölçüm ise, bir meslekteki eğitimsel niteliklerin dağılımına dayanmaktadır. Bu yöntemde, her meslek için gerekli ortalama eğitim düzeyi, eğitim yılı cinsinden belirlenmekte ve buna bağlı olarak standart sapma hesaplanmaktadır (Verdugo
ve Verdugo, 1989; Mendes de Oliveira, Santos ve Kiker, 2000; Bauer, 2002).

1.5.4. Araştırma için Seçilen Yöntemin Avantaj ve Dezavantajları

Çalışma kapsamında gerçekleştirilen arz yönlü saha araştırması için çalışanların beyanlarına dayanan dolaylı öz değerlendirme yöntemi tercih edilmiştir. Söz konusu yöntemin tercih edilmesinin arka planındaki nedenlerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla
uyumsuz eşleşmenin ölçülmesinde kullanılan yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarının
ortaya konulması yararlı olacaktır.

İlk olarak, uyumsuz eşleşmenin ölçülmesinde kullanılan yöntemleri karşılaştırmalı olarak
analiz eden Verhaest ve Omey’e (2006) göre, yukarıda genel hatlarıyla tanımlanan üç
yöntem arasında en objektif olanı, istatistiksel ölçüme dayanan fiili eşleşme yöntemidir.
Ancak yöntemde gerekli eğitim düzeyinin sadece söz konusu işlerde istihdam edilen işgücünün niteliklerine göre belirlenmesi ve gerçek iş gerekliliklerinin göz ardı edilmesi sebebiyle, aynı zamanda en sorunlu yöntemdir (Verhaest ve Omey, 2006: 422). Bu bağlamda, uyumsuz eşleşmenin ölçülmesinde istatistiksel yöntemin kullanılmasının, bir içsellik
problemine yol açacağı söylenebilir. Söz konusu araştırmacılar, öznel değerlendirmelere
dayanan subjektif yöntemin, katılımcıdan katılımcıya değişiklik gösterse de, genellikle ölçüm hatasına karşı hassas olduğunu kabul etmektedirler (Verhaest ve Omey, 2006: 420).
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Verhaest ve Omey’e benzer şekilde, Hartog (2000) da objektiflik açısından öncelikli
yöntemin fiili eşleşme yöntemi olduğu sonucuna varmıştır. Diğer taraftan, mevcut veriler itibarıyla uyumsuz eşleşmenin ölçülmesi açısından tüm yöntemlerin bileşiminin
en iyi çözüm olabileceğini ileri sürmüştür (Hartog, 2000: 133). Hartog’a göre, iş analizi
yöntemi, her ne kadar normatif karakterde ve niteliklere ilişkin öznel değerlendirmelere dayanan bir yaklaşım olsa da iş analizini yapan kişinin tüm bilgilerini içeren bir
sistem oluşturabilme avantajına sahip olduğu söylenebilir. İş analisti, bu bakımdan öz
değerlendirme yöntemindeki öznelliği kontrol edebilme imkânını da elde etmektedir.
Öte yandan, iş analizlerini gerçekleştiren kişilerin öznelliği kontrol edebilme yeteneği
tartışmaya açık bir konudur. Dolayısıyla, iş analizi yönteminden elde edilen sonuçların, - mevcut olması durumunda - eğitimsel niteliklerin dağılımı (fiili eşleşme yöntemi)
ve subjektif değerlendirmeler (doğrudan ya da dolaylı öz değerlendirme yöntemi) gibi
daha fazla veriyle birlikte analiz edilmesi, ölçüm hatasının en aza indirilmesini sağlayacaktır (Hartog, 2000: 133). Bu bağlamda, örneğin Chevalier’in (2003) uyumsuz eşleşmenin bir boyutu olan aşırı eğitimliliği daha doğru şekilde ölçebilmek amacıyla iş analizi yöntemi ile öz değerlendirme yöntemini bir arada kullanmış olduğu görülmektedir.

Çalışmada, dolaylı öz değerlendirme yönteminin tercih edilmesindeki temel hareket
noktası, işgücü piyasasındaki uyumsuz eşleşmenin bireysel düzeyde analiz edilmesinin gerekliliğidir (Quintini, 2011a: 8). Uyumsuz eşleşme olgusunun bireysel düzeyde
analizi açısından olgunun etkilerinin ayrıntılı olarak ortaya konulabilmesi için arz cephesinin daha uygun bir hedef kitle olduğu açıktır. Bu çerçevede, yöntemin güvenilirliği
de esas olarak, çalışanların nitelik düzeylerine ilişkin en geniş bilgiye bizzat sahip oldukları ve mevcut işlerinin gerektirdiği özellikleri de en iyi yine onların bildikleri öngörüsüne dayanmaktadır. Dolayısıyla, uyumsuz eşleşmenin ölçülmesinde işlerin temel
karakteristiklerinin ve işler için gereken eğitimsel niteliklerin belirlenmesi hususunda
çalışanların kişisel özelliklerinin yanı sıra sektör, faaliyet alanı, firma yapısı ve büyüklüğü, çalışılan bölge vb. değişkenler itibarıyla öz değerlendirme yöntemi kullanılarak iş
analizi yöntemine oranla daha duyarlı ve doğru bilgiler elde edilebileceği kabul edilmiştir. Söz konusu yöntemin diğer iki yönteme karşılık tercih edilmesinin önemli nedenlerinden bir diğeri de iş analizi ve/veya fiili eşleşme yöntemleriyle uyumsuz eşleşmenin
ölçülmesi için gereken veri setinin Türkiye’de henüz mevcut olmamasıdır.
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Öz değerlendirme yönteminin güvenilirliği temelde çalışanların kendi nitelik ve becerileri ile mevcut işlerinin gerektirdiği özellikleri araştırma kapsamındaki firmalarda en iyi
bilebilecek kişiler oldukları öngörüsüne dayanmaktadır. Bu bağlamda, uyumsuz eşleşmeyi ampirik olarak test eden araştırmacılardan biri olan Stasz (1998) da çalışanların
işlerinin gerektirdiği fiili niteliksel donanımı tanımlamak açısından işverenlere oranla
daha doğru beyanlar sunduklarını tespit etmiştir. Ayrıca, öz değerlendirme yöntemi
katılımcıların kariyerlerinde farklı noktaları temsil eden zamanlarda ya da araştırmanın
gerçekleştirildiği dönemde yapmakta oldukları işin içeriğinde herhangi bir değişikliğin
ortaya çıkması durumunda, sözü edilen değişiklikleri belirtebilmelerine de olanak sağlamaktadır. Bu açıdan, yöntem katılımcıların yapmakta oldukları işlerin teknolojik gelişmelere duyarlılık düzeyi ve söz konusu işler itibarıyla bir niteliksel yükselmenin yaşanıp
yaşanmadığını da açığa çıkarabilecektir.

Öte yandan, yöntem öznel değerlendirmelere dayandığından katılımcıların önyargıları araştırma bulgularını etkileyebilir. Katılımcıların mevcut işleri için gerekli olan eğitim düzeylerini kategorize etmekte zorlanmaları söz konusu olabilir. Bu açıdan, bazı
araştırmacıların katılımcı tarafından işin yapılması için gerekli olan asıl gereksinimlerin
sorgulanması ile birlikte, söz konusu işlere sahip olmak için, başka bir ifadeyle işe giriş
aşamasında işveren tarafından gerekli görülen gereksinimleri de dikkate alan bir yaklaşım içinde oldukları görülmektedir. Ancak uyumsuz eşleşmenin varlığı çerçevesinde
katılımcının eğitimsel nitelikleri ile sadece o işe girebilmek için tanımlanan niteliklerin
karşılaştırılması durumunda, eğitim derecelerindeki kaymanın (credential creep) etkisi
gerçekte olduğundan daha az görülebilecektir (Leuven ve Oosterbeek, 2011: 10).

Öz değerlendirme yönteminin bir diğer zayıf noktası, özellikle yeni işe girmiş kişilerin
deneyimlerinin başlangıcında işlerinin gerektirdiği eğitimsel donanımın tam olarak farkında olmamaları şeklinde ifade edilebilir. Bu açıdan, söz konusu katılımcılar mevcut
işlerine sahip olmak için gerekli görülen niteliklere göre cevap verebilirler. Ancak kişiler
yerleştikleri işlerde bir süre çalıştıktan ve iş tecrübesi kazandıktan sonra, yapmakta
oldukları işler için gerekli olan eğitimsel nitelik düzeyini değerlendirebilmek noktasında
bilimsel olarak daha güvenilir hale geleceklerdir. Başka bir ifadeyle, göreli olarak daha
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yüksek iş tecrübesine ve kıdeme sahip katılımcıların daha güvenilir cevaplar vermesi
söz konusudur.

Açıklamalardan da görüleceği üzere, uyumsuz eşleşmeyi ölçmek için kullanılan yöntemlerin tamamı, bir yandan bireylerin mevcut nitelik ve becerilerini, diğer yandan işler
için gerekli görülen nitelik ve becerileri deşifre etmeyi amaçlamaktadır. Hangi yöntem
kullanılırsa kullanılsın, bireylerin sahip oldukları niteliklerin ve becerilerin işgücü piyasasında ne ölçüde geçerli olduğu hususunun belirlenmesiyle uyumsuz eşleşme probleminin kodları da çözümlenmiş olacaktır.
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2.1. Dikey Uyumsuzluk ile ilgili Araştırmalar

Aşırı eğitimlilik kavramının literatürde ilk kez kullanımı Richard Freeman’a (1976) aittir.
Freeman’ın ABD’de üniversite mezunu genç işgücünün piyasaya girişini konu alan
“Aşırı Eğitimli Amerikalılar” (The Overeducated Americans) adlı çalışmasında, 1970’li
yıllarda Amerikan eğitim sisteminin işgücü piyasasında yaratılan toplam talebin üzerinde bir eğitimli işgücü arzı üretmekte olduğu ileri sürülmektedir. Freeman’a göre, öğrenciler mezuniyet sonrasında iş edinme, ücret, sosyal olanaklar vb. açılardan iyi koşullara sahip bir işgücü piyasası ile karşılaşmayı beklese de gerçekte sayıları gittikçe
artan yüksek eğitimli bireylerin işgücü piyasası tarafından kabul edildiklerini söylemek
mümkün değildir (Freeman, 1976: 5).

Her ne kadar Freeman üniversite mezuniyetinin getirisindeki azalmanın süreceğini öngörmüş olsa da, daha sonra yapılan bazı çalışmalar Freeman’ın öngörüsünün tam
tersi bir durumu kanıtlamaktadır. Söz konusu çalışmalarda (Bound ve Johnson, 1992;
Katz ve Murphy, 1992; Levy ve Murnane, 1992; Mincer, 1997; Goldin ve Katz, 1999),
Amerika’da üniversite mezunu bireylerin sayısındaki artış devam etmesine rağmen,
üniversite mezunlarının ücret düzeylerinin yükseldiği ortaya konulmuştur. Diğer bazı
araştırmacılar (Krueger, 1993; Acemoglu, 1999; Autor, Levy ve Murnane, 2003) ise bir
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yandan, üniversite mezunu işgücü arzının yükselmeye devam ettiğini; diğer yandan,
teknolojik gelişmenin nitelikli işgücü talebini artırdığını ve bu açıdan arz ve talep arasındaki eşleşmenin farklı dinamikler kazandığını ileri sürmüşlerdir.

Aşırı eğitimlilik literatürüne önemli katkıları ile bilinen ikinci önemli araştırmacı, 1980’lerin başında yürüttüğü çalışmaları ile Russell W. Rumberger’dir. Rumberger’in 1981
tarihli “Amerikan İşgücü Piyasasında Aşırı Eğitimlilik” (Overeducation in The U.S. Labor Market) çalışmasıyla aşırı eğitimlilik literatürüne yapmış olduğu temel katkı, makro
ekonomik unsurlara odaklanan Freeman’ın çalışmalarından farklı şekilde, aşırı eğitimlilik olgusu üzerinde etkili olabilecek bireysel faktörleri de tartışmaya açmasıdır.
Öte yandan, ne Rumberger’in ne de Freeman’ın, 1970’li ve 1980’li yıllarda Amerikalı
gençler arasında üniversite eğitiminin getirisinin yaygın şekilde azalmakta olduğu yönündeki iddialarını kanıtlayan önemli bulgular elde ettikleri söylenemez. Ancak her ikisi
de Amerikan işgücü piyasasında aşırı eğitimlilik oranının artmakta olduğunu ortaya
koymuşlardır (Freeman, 1976; Rumberger, 1981a, 1984, 1987).

Bazı araştırmacılar tarafından zaman içinde aşırı eğitimliliğin oldukça büyük oranlara
ulaştığı tespit edilmiştir. Duncan ve Hoffman (1981) tarafından yapılan ve pek çok
araştırmacının ilgisini bu alana yönlendiren bir çalışmada, 1976 yılı itibarıyla Amerikan
işgücü piyasasındaki aşırı eğitimlilik oranı yüzde 42 olarak bulunmuştur. Bu alanda
daha önce yapılan 25 araştırmanın meta analizine dayanan Groot ve Maasen van
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den Brink’ın çalışmasında (2000) ise ölçüm yöntemine bağlı olarak yüzde 13 - yüzde
29 arasında değişen aşırı eğitimlilik oranları ve yüzde 10 - yüzde 30 arasında değişen
yetersiz eğitimlilik oranları ortaya konulmuştur. Konuya ilişkin ampirik çalışmalardan
elde edilen bulgulara göre; yetersiz eğitimlilik genellikle aşırı eğitimlilikten yüzde 5 ila
10 oranında daha düşük düzeyde gerçekleşmiştir. Ancak yetersiz eğitimlilik de işgücü
piyasasında uyumsuz eşleşmenin boyutlarını anlamak açısından önemli bir olgudur.
Dolayısıyla, yetersiz eğitimliliğin önemi göz ardı edildiğinde, aşırı eğitimlilik olgusunun
eğitimsel uyumsuzluğa ilişkin karmaşık problemleri tek başına açıklayamayacağı söylenebilir.

Groot ve Maassen van der Brink’in (2000) çalışmasında, 1970’lerde ortalama yüzde
29 olan aşırı eğitimlilik oranının 1990’larda ortalama yüzde 21’e gerilediği bulgusu da
ortaya konulmuştur. Bu bulgu, literatürde yükseköğretimdeki genişleme sonucunda
giderek artan arza karşılık, teknolojik gelişmenin nitelikli işgücü talebini yükselttiği yönündeki görüşü desteklemektedir. Öte yandan, aynı dönem itibarıyla yetersiz eğitimlilik
oranının da ortalama olarak yüzde 16’dan yüzde 13’e gerilediği görülmektedir. Konuya
ilişkin daha güncel bir çalışmada, Galasi (2008) tarafından Avrupa Sosyal Araştırması
(The European Social Survey) verileri kullanılarak ortalama aşırı eğitimlilik oranının
yaklaşık yüzde 33 düzeyinde olduğu bulunmuştur. Aşırı eğitimlilik oranlarında son on
yılda görülen artış, teknolojik gelişmeye bağlı olarak yükselen nitelikli işgücü talebinin
artık yüksek eğitimli işgücü arzındaki artışı karşılayamadığına işaret etmektedir (Desjardins ve Rubenson, 2011: 11).

Diğer taraftan, mevcut çalışmalardan yola çıkarak aşırı eğitimlilik olgusuna ilişkin eğilimleri analiz etmek oldukça zordur. Örneğin; çalışmasında aşırı eğitimlilik oranlarının
zaman içinde oldukça istikrarlı olduğu sonucuna ulaşan McGuinness’e (2006) karşılık,
Groot ve Maasen van den Brink’in (2000) 1970 - 1990 yıllarını kapsayan çalışmalarında, arz edilen eğitimsel nitelikler ile iş için gerekli görülen nitelikler arasındaki uyumsuzluk çerçevesinde söz konusu dönemde önemli bir artış yaşandığına dair herhangi
bir kanıt olmadığı ortaya konulmuştur. Uyumsuz eşleşme oranları sadece ekonomik
konjonktür ile ilgili değildir; aynı zamanda, eğitim sistemi ve işgücü piyasasının yapısıy68
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la da ilişkilidir. Galasi’nin (2008) Finlandiya’da yüzde 15 olan aşırı eğitimlilik oranının
Estonya’da yüzde 79’a yükseldiğini tespit ettiği çalışmasından hareketle, uyumsuz eşleşme probleminin boyutlarının ülkeler arasında farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılabilir. Bu bağlamda, Galasi’ye göre problem sadece bir ülkenin eğitim düzeyi profilinden
kaynaklanmamakta; aynı zamanda, söz konusu ülkenin mevcut üretim yapısı ve mesleki profili çerçevesinde nitelik ve becerilere yönelik talep yapısının nasıl şekillendiği ile
ilgili hale gelmektedir.

Quintini (2011) tarafından yapılan araştırma, OECD ülkelerinde ortalama olarak her 4
çalışandan birinin “aşırı nitelikli” ve her 5 çalışandan birinin de “yetersiz nitelikli” olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre, özellikle göçmenler ve kendileri için
uygun işleri ayırt etmeleri biraz zaman alan işgücü piyasasına yeni katılanlar gibi bazı
sosyo- demografik grupların göreli olarak aşırı nitelikli; teknolojinin etkisiyle yükselen
formel yeterliliklerdeki eksiklikleri nedeniyle deneyimli çalışanların göreli olarak yetersiz nitelikli duruma düşme ihtimallerinin daha fazla olduğu görülmektedir.

Avrupa ülkelerini kapsayan bir çalışmaya göre, aşırı nitelikli çalışanların yalnızca yüzde 40’ı işleri itibarıyla daha fazla ihtiyaç duyulan görevlerin üstesinden gelebilmelerini
sağlayabilen becerileri taşıdıklarını, başka bir ifadeyle aşırı becerili olduklarını düşünmektedir (Quintini, 2011). Daha çarpıcı şekilde, söz konusu çalışmada yetersiz nitelik
düzeyine sahip çalışanların sadece yüzde 12’si işlerinin yüklediği görev ve sorumluluklarla daha iyi başa çıkabilmeleri için daha fazla eğitime ihtiyaç duyduklarını, bu
anlamda mevcut işlerine göre yetersiz becerili olduklarını ifade etmişlerdir.

ILO tarafından yapılan bir çalışmada (2014) ise farklı araştırmalar çerçevesinde ulaşılan bulgular doğrultusunda Avrupa ülkelerinde uyumsuz eşleşme düzeyleri ortaya
konulmuştur. Aşağıdaki tabloda ILO araştırmasının sonuçları uyumsuz eşleşmenin iki
temel boyutunu oluşturan aşırı eğitim düzeyi ve yetersiz eğitim düzeyi çerçevesinde
yer almaktadır.
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Tablo 5. Avrupa Ülkelerinde Uyumsuz Eşleşme Düzeyleri (Toplam İstihdam içindeki
Pay, Yüzde)
Ülke
Avusturya
Belçika

Aşırı Eğitimlilik Oranı (%)

Yetersiz Eğitimlilik Oranı (%)

58

--

10.5 – 54.2

25.8 – 32.4

Çek Cumhuriyeti

50

--

Danimarka

34

--

39

--

11.1 – 27

--

Estonya
Finlandiya
Fransa

28

--

11.8 – 60.6

12.1

Yunanistan

32

--

Macaristan

37

--

İzlanda

30

--

İrlanda

33

--

Almanya

İtalya

13.9 – 71.5

17.1

Letonya

43

--

Litvanya

31

--

Lüksemburg

27

--

11.2 – 39

12

Hollanda
Norveç

16.6 – 34

--

Polonya

13.9 – 29

--

Portekiz

12.6 – 33

17 – 38

Romanya

25

--

Slovakya

49

--

Slovenya

36

--

13.8 – 37.2

11 – 25.6

İsveç

27

--

İsviçre

13.4 – 14.9

1.9

13 – 36.8

17

İspanya

İngiltere

Kaynak: ILO, Skill Mismatch in Europe, 2014: Tablodaki veriler, Baert et al. (2013); Barone and Ortiz (2010);
Bauer (2002); Blázquez and Budría (2012); Brynin and Longhi (2009); Büchel and Battu (2003); Büchel and
Van Ham (2003); Budría (2011); Cainarca and Sgobbi (2012); Chevalier (2003); Croce and Ghignoni (2012);
Cutillo and Di Pietro (2006); Dekker et al. (2002); Frei and Sousa-Poza (2012); Ghignoni and Verashchagina
(2013); Groot and Van den Brink (2000); Hartog (2000); Jauhiainen (2011); Jensen et al. (2010); Karakaya et
al. (2007); Kiersztyn (2013); Mavromaras et al. (2010); McGuinness and Bennett (2007); Murillo et al. (2012);
Ortiz and Kucel (2008); Ramos and Sanromá (2013); Sánchez-Sánchez and McGuiness (2011); Støren and
Wiers-Jenssen (2010); Sutherland (2012); Verhaest and Omey (2010; 2012); Wirz and Atukeren (2005) çalışmalarından derlenmiştir.
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2.2. Yatay Uyumsuzluk ile ilgili Araştırmalar

Sınırlılıkları göz önünde tutulmak koşuluyla, Robst’un (2007) ABD’deki Ulusal Üniversite Mezunları Araştırması’nın (US National Survey of College Graduates) 1993 yılı
verilerini kullanarak yaptığı çalışma kapsamında, katılımcıların yüzde 55’inin lisans
eğitimini tamamladıkları alan ile yapmakta oldukları işlerin doğrudan ilişkili olduğunu,
yüzde 25’inin biraz ilişkili olduğunu ve yüzde 20’sinin de eğitim gördükleri alan ile işleri
arasında herhangi bir ilişki olmadığını ifade ettikleri görülmektedir. Araştırma sonuçları,
pek çok bireyin farklı bir alanda çalışmak üzere belirli bir lisans eğitimini tamamladıklarını ancak uyumsuz eşleşmenin boyutlarının, eğitim görülen alana göre önemli ölçüde
farklılıklaştığını ortaya koymaktadır.

Nordin, Persson ve Rooth (2010) tarafından İsveç’te yapılan ve örneklem büyüklüğüne ilişkin problemleri aşabilmek için kayıt sayılarının kullanıldığı bir başka çalışmanın
sonucunda, biyoloji bölümü mezunları için yüzde 80 gibi yüksek bir yatay uyumsuzluk
oranı bulunurken; bu oranın tıp fakültesi mezunları için sadece yüzde 4 olduğu görülmüştür. Söz konusu araştırma, kolej/üniversite eğitimini tamamlamış İsveç doğumlu
28- 39 yaş grubundaki yetişkinler ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca, yatay uyumsuzluğu
araştırmanın zorlukları nedeniyle, eşleşmenin zor olduğu ve belirgin şekilde tanımlanamayan meslekler (örneğin; yöneticiler, politikacılar, sporcular ve modeller) ile eğitim alanlarının (örneğin; beşeri bilimler, dil bilimleri ve genel hizmetler) analiz dışında
bırakılması tercih edilmiştir. Analize dahil edilen pek çok eğitim alanı tam olarak tek
bir meslekle eşleşirken; sosyal bilimler gibi bazı alanların daha geniş bir biçimde iki
meslekle eşleştiği görülmüştür.

OECD tarafından yayınlanan Uluslararası Yetişkin Becerilerinin Ölçülmesi Programı
(PIAAC) sonuçlarının analizine dayanan araştırmasında, Montt (2015) eğitim görülen
alan ile yapılan iş arasındaki uyumsuzluğu OECD ülkeleri açısından karşılaştırmalı
olarak incelemiştir. 22 OECD ülkesini kapsayan söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre, çalışanların yaklaşık yüzde 39’u eğitim alanlarıyla uyumlu olmayan işlerde
istihdam edilmektedir. Bu anlamda, örneğin insan sağlığı alanında istihdam edilmesi
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gereken bir psikoloğun çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak çalışması eğitim
görülen alan – yapılan iş uyumsuzluğu çerçevesinde değerlendirilmektedir. Montt’un
analizi, eğitim gördükleri alanların dışında istihdam edilenlerin en yüksek düzeyde olduğu ülkelerin Kore (yüzde 50), İngiltere (yüzde 50), İtalya (yüzde 49) ve Avustralya
(yüzde 48) olduğunu göstermektedir (Montt, 2015: 11). Söz konusu ülkelerde, istihdamdakilerin neredeyse yarısının eğitim gördükleri alanlarla uyumlu olmayan işlerde
çalıştıkları ortaya çıkmaktadır.

Tablo 6. OECD Ülkelerinde Eğitim Görülen Alan ile Yapılan İş Uyumsuzluğu (Yüzde)
Ülke

Yüzde

Ülke

Yüzde

Kore

50

Güney Kıbrıs

38

İngiltere

50

Çek Cumhuriyeti

38

İtalya

49

Slovakya

38

Avustralya

48

Kanada

37

Japonya

45

Estonya

35

ABD

45

Danimarka

35

İspanya

44

Hollanda

34

Fransa

42

İsveç

34

Rusya

42

Norveç

33

İrlanda

42

Avusturya

28

Polonya

41

Almanya

26

OECD Ortalaması

39

Finlandiya

23

Belçika

39

Kaynak: Montt, Guillermo, The causes and consequences of field - of - study mismatch: An analysis using
PIAAC, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No: 167, 2015.

Öte yandan, OECD verilerine göre, Finlandiya (yüzde 23), Almanya (yüzde 26), Avusturya (yüzde 28) ve Norveç (yüzde 33) gibi ülkelerde yatay uyumsuzluk problemi daha
düşük oranda yaşanmaktadır. Bu durum, bir kez daha mesleki eğitimin öneminin altını
çizmektedir. Öyle ki, uyumsuzluğun göreli olarak düşük olduğu Almanya, Finlandiya
ve Avusturya gibi ülkelerde mesleki eğitim sistemi oldukça gelişmiş durumdadır. Bu
ülkelerde, herkesin yükseköğretime yönlendirilmesi yerine, mesleki eğitim yoluyla bir
taraftan işgücü piyasasının nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması; diğer taraftan
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insanların eğitime yaptıkları yatırımların karşılığını almaları, yani eğitimleriyle uyumlu
eşleşen işlerde çalışmaları ve daha düşük işsizlik riski taşımaları sağlanmaktadır.

Montt’un araştırmasından elde edilen sonuçlar, bazı eğitim alanlarının mezunları açısından daha yüksek uyumsuzluk riski taşıdığını göstermektedir. Bu bağlamda, özellikle dil, beşeri bilimler ve güzel sanatlar ile ziraat ve veterinerlik mezunlarının yaklaşık
dörtte üçü, eğitimlerine uygun olmayan alanlarda istihdam edilmektedir (Montt, 2015:
15). Buna karşılık, uyumsuzluğun nispeten daha düşük olduğu eğitim alanlarının matematik, bilgisayar ve fen bilimleri olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle, matematik,
bilgisayar ve fen bilimleri mezunlarının mesleki alanı dışında çalışma riski daha düşüktür.

2.3. Avrupa Birliği Ülkelerinde Uyumsuz Eşleşme Sorununa Yönelik Olarak Geliştirilen Politika Çerçevesi

Avrupa Birliğine üye devletlerde uyumsuz eşleşme sorununa odaklanan politika çerçevesinin üç geniş çözüm yolu üzerinden karakterize edildiği görülmektedir:

•

İşsizlerin becerilerini geliştirmek: Uyumsuz eşleşme perspektifinden bakıldığında, işgücü piyasasına girmekte güçlük çeken kişilerin genel mesleki becerileri kazanmaları yoluyla açık iş pozisyonları itibarıyla belirli beceri taleplerine
cevap verilebilir.

•

Gelecekteki nitelik ve becerilerin işgücü piyasası ihtiyaçları ile daha iyi eşleştirilebilmesi için eğitim sisteminin çıktılarına odaklanmak: Böylece, eğitimden
işgücü piyasasına geçişe ilişkin yapısal iyileştirme sağlanabilir.

•

Mevcut çalışanların potansiyellerini optimize etmek ve onların işgücü piyasasını uyumsuz eşleşme nedeniyle terk etmesine ilişkin riskleri azaltmak: Eğitim
ve yeniden eğitim programları yoluyla çalışanlar için daha iyi kariyer perspektifleri sağlanabilir.
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Uyumsuz eşleşme ve işsizlik arasındaki ilişki dikkate alındığında, yukarıda ele alınan
ilk çözüm yolu doğrudan işsizliği azaltmayı amaçlarken, ikinci ve üçüncü seçenekler
işsizliği önlemeye yönelik politikalardır.

2.3.1. İşsizlerin Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Politikalar

İşsizlerin becerilerini artırarak beceri uyumsuzluğunu azaltmayı amaçlayan politikalar çerçevesinde söz konusu kişilere spesifik bir beceri seti sunulmaktadır. Becerilerin
geliştirilmesine ek olarak, bazı çalışmalar (Andersen, 2008) özgüveni artırması gibi
eğitimin ilave olumlu etkiler yaratabileceğini de ortaya koymaktadır. İşsizlerin becerilerinin geliştirilmesine yönelik politikalar, öncelikle işsizlerin becerilerinin geliştirmesi
sürecinde işgücü piyasası ihtiyaçları ile uyum düzeyine odaklanmaktadır.

İşverenlerin becerilere ilişkin gereksinimlerine vurgu yapılmasının yanında, konuya
işsiz birey perspektifinden de yaklaşıldığı görülmektedir. Bu açıdan, bireysel eğitim ihtiyaçlarının oldukça kişisel olabileceği, dolayısıyla uyumlu eşleşmeler açısından becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve yetiştirme süreçlerinde elde edilecek başarının,
doğrudan hedef gruba bağlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bakımdan
örnek bir uygulama, işgücü piyasasına daha kolay şekilde yeniden dahil edilebilecek
işsiz bireylerin becerilerinin yerel bir işverenin ihtiyaçlarına göre eşleştirilmesi için belirli
bir beceri setine odaklanan hedefli bir eğitimin verilmesidir. Diğer taraftan, istihdam
edilebilirliği daha düşük olan bireyler, iş ararken daha büyük dezavantajlara sahip olabildiklerinden çoklu ve daha karmaşık öğrenme ihtiyaçları söz konusu olabilecektir.
Dolayısıyla, bu grupta yer alan işsizlerin mevcut yeteneklerinin işgücü piyasası ihtiyaçlarını karşılaması açısından daha uzun bir süre boyunca ve birden fazla müdahaleye
ihtiyaç duyulabilecektir.

Avrupa Birliği ülkelerinde işsizlere beceri kazandırılması yoluyla uyumlu eşleştirmeleri
hedefleyen araçlar şu şekilde gruplandırılabilir:

•

İşsizler için genel (jenerik) beceri eğitimi
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•

İşsizler için spesifik becerilere odaklanan hedefli eğitim

•

İşsizler için spesifik beceri açıklarına odaklanan hedefli eğitim

•

İşsizler için firmalar tarafından veya firmalarda verilen firmaya özgü becerilere
odaklanan eğitim

2.3.1.1. İşsizler için genel (jenerik) beceri eğitimi
•

Belirli bir mesleğe özgü olmayan beceriler ve yeterliliklere ilişkin olarak düzenlenen eğitim programlarıdır.

•

Temel bilgi teknolojisi becerileri ile yabancı dil becerilerinin kazandırılmasına
yönelik eğitimler örnek olarak verilebilir.

•

Doğrudan uyumsuz eşleşmelere odaklanılmamakla birlikte, yüksek beceri düzeyinin işsiz kalma riskini azalttığı ve iş bulma şansını artırdığı varsayımına
dayandığından, daha genel bir yapı arz etse bile beceri uyumsuzluğu sorunun
çözümüne katkı sağlamaktadır.

•

Genellikle kamu istihdam kurumu gibi bir kamu kurumu tarafından verilmektedir.

•

Bireysel istihdamı destekleyen daha geniş bir mesleki beceri ve yeterlilik grubunu kapsamaktadır.

75

ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR

Kutu 1. İyi Uygulama Örnekleri
Anahtar Yeterlilikler Eğitimi (Key competences training) – Fransa
Yetişkinleri profesyonel gereksinimlere uyarlamayı amaçlamaktadır.
Yazılı anlama ve anlatım, temel matematik, fen bilgisi ve teknolojiler,
İngilizce konuşma becerisi ve yazılım becerileri gibi temel ve aktarılabilir
beceriler eğitimi (nitelik kazanımı, mesleki deneyim veya işe yönelik)
verilmektedir.
İşe Hazır Ol (Get ready for work) – İngiltere – İskoçya
Sürdürülebilir istihdama geçişi sağlayamayan gençleri (genellikle okuldan erken ayrılanlar) hedeflemektedir. Program, sürekli istihdam, eğitim
veya ileri eğitim ile istihdamı teşvik eden genel ve aktarılabilir iş becerileri konusunda özel rehberlik ve destek sağlamaktadır. Programa ilişkin
eğitim modüllerinden bazıları; işteki stresi yönetmek, ofiste iş sağlığı ve
güvenliğini sağlamak ve e-posta ile çalışmak şeklindedir.
İşgücü Piyasası Eğitim Tedbirleri (Labour market training measures) – Estonya
Estonya İşsizlik Sigortası Fonu tarafından sağlanan fonla işsizlerin uzun
vadeli istihdamlarına yönelik mesleki beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesidir.
Eğitim Planı (The education scheme) – Danimarka
İşsizlik ödeneklerini kaybedecek olan uzun süreli işsizlerin 12 aylık bir
referans süresi içerisinde en fazla altı aylık eğitim almasını hedeflemektedir. Bu program, söz konusu işsizleri becerilerine uygun bir işi başarılı bir şekilde bulmak ve sürdürmek için gerekli becerilerle donatmayı
amaçlamaktadır. Bireysel eğitim hedefleri, kamu istihdam kurumu tarafından düzenlenen bireysel toplantılarda belirlenmektedir.
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İşgücü Piyasası Eğitimi (Labour market training) – Finlandiya
Nitelikli işgücü yetiştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İşsiz yetişkinlerin ya da genel olarak yetişkinlerin, iş bulma olasılıklarını artırmak
için, onları işsizlik riski ile karşı karşıya bırakan mesleki becerilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Ayrıca girişimci olma kapasitelerinin geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır. Genellikle kamu istihdam kurumu
tarafından düzenlenen bu eğitim programlarının yararı, özellikle mevcut
beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesine odaklanmalarıdır. Programların
yenilikçi yönleri ise bireysel motivasyona odaklanmaları, kişiye özel işyeri odaklı müfredat ile bireysel ve işyeri ihtiyaçları doğrultusunda iş eğitiminin sağlanmasıdır. Eğitim içeriğini iyileştirmek amacıyla katılımcılara
eğitim etkinliği ve başarısı hakkında bilgi sağlayan ülke çapında iki web
tabanlı geribildirim sistemi oluşturulmuştur. Bu husus, işsizlerin genellikle geri bildirim olanaklarına sahip olmamaları açısından yenilikçi bir
uygulama olarak kabul edilebilir.
Yetişkinlerle Öğrenme (Learning with adults) – Slovenya
Genç işsiz yetişkinleri (okuldan erken ayrılanlar) eğitimlerini tamamlamak ve yeni beceriler kazanmak için motive etmek üzerine geliştirilmiştir. Diğer yetişkinler de programa başvurabilmekte ve potansiyel yeni
öğrenme yolları hakkında bilgi ve rehberlik sağlayabilmektedir.

CEDEFOP (2015), Tackling unemployment while addressing skill mismatch: Lessons from policy and practice
in European Union countries. Research Paper (46), Luxembourg: Publications Office of the European Union.

2.3.1.2. İşsizler için spesifik becerilere odaklanan hedefli eğitim
•

Belirli bir mesleğe özgü beceri ve yeterliliklere ilişkin olarak düzenlenen eğitim
programlarıdır.

•

Uyumsuz eşleşmeleri önlemek açısından uzun vadeli politikalar ön plana çıkmakla birlikte, kısa vadede yüksek işsizlik düzeyleri ile mücadele çerçevesinde eşleşme uyumunu destekleyen kısa vadeli politikalar da önemlidir. Bu
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bağlamda, bu tür eğitim politikalarının başarısı, becerilerin işgücü piyasası
ihtiyaçları ile ne ölçüde eşleştirildiğine ve istihdama yol açıp açmadıklarına
göre değerlendirilmektedir.
•

Genellikle kamu istihdam kurumu gibi bir kamu kurumu tarafından verilmektedir.

•

Burada kilit sorun, işsizler için sunulan beceri eğitiminin işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyum düzeyidir. Dolayısıyla, verilen eğitimler yoluyla işsiz bireyler
işgücü piyasasında talep gören becerilere sahip olacak şekilde donatılmaktadır.

Kutu 2. İyi Uygulama Örnekleri
İşsizler İçin Eğitim (Training fort he unemployed) – Hırvatistan
İşsizler ve işsizlik riski taşıyanlar için kamu istihdam kurumu tarafından
sağlanan ve yaklaşık altı ay süren “yeterli” eğitim programlarıdır. Burada
“yeterli” ibaresi, örneğin uzun vadeli işsizlerin işgücü piyasası ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış eğitim programlarına dahil edilmesini
ifade etmektedir. İşgücü piyasası analizi ile eğitim programları arasındaki güçlü bağlantıyı kurabilmek amacıyla kamu istihdam kurumu, aşağıda
belirtilen unsurlara dayanarak yıllık yerel eğitim planları hazırlamaktadır:
İşgücü arz ve talebinin analizi,
Uzman görüşleri,
İşveren anketi,
Yerel (ilçe) düzeyde uygulanan kalkınma programları.
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İşsizler İçin Eğitim Kuponları (Training vouchers for the unemployed) – Letonya
Yararlanıcılara, kamu istihdam kurumunun sözleşmesi bulunan belirli
eğitim kurumlarında kullanabilecekleri kuponlar sunulmaktadır. Böylece,
yararlanıcılar (işsizler) söz konusu kurumda bir eğitim programına kaydolabilmektedirler. Eğitim programı tamamlandığında, programa katılan
işsizler profesyonel bir nitelik veya mesleki gelişim sertifikası almakta ve
ilgilenen işverenlerle temasa geçmektedirler.
Sıçrama Tahtası (Springboard) – İrlanda
Yüksek öğrenimde ücretsiz, yarı zamanlı nitelik kazandırma ve yeniden
düzenleme kurslarına erişim sağlanarak işsizler desteklenmektedir. İrlanda’da mevcut beceri ihtiyaçları ile gelecekte ortaya çıkması muhtemel beceri ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış bir programdır. “Sıçrama Tahtası”, yüksek eğitim seviyesindeki işsizleri hedef
almakta ve doğrudan daralma yaşanan sektörlerde azalan istihdam
olanaklarından kaynaklanan yüksek işsizlik oranlarını ele almaktadır.
Yükseköğretim kurumları tarafından verilen kurslar, bilgi ve iletişim teknolojileri, ticaret, finans ve imalat gibi sektörlerde uzmanlık oluşturma
ihtiyacını ve ekonomik kriz sırasında işlerini kaybedenleri işgücü piyasasına yeniden dahil etme ihtiyacını ilişkilendirmektedir. Yararlanıcıların
yüzde 40’ı mezun olduktan sonraki altı ay içinde iş bulduğu için işgücü
piyasası ihtiyaçları ile sağlanan doğrudan bağlantının başarılı olduğu
kanıtlanmıştır.
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Belediyeler Tarafından Sunulan Yetişkinlere Yönelik Mesleki Eğitim
(Vocational education for adults offered by municipalities) – İsveç
Öğrencilerin tam bir mesleki programı veya sadece bölümlerini takip etmelerini sağlayan liseler tarafından sunulan mesleki programlarına karşılık
gelmektedir. Programda lise eğitimi olmayan yetişkinlerin yanı sıra, yeni
bir mesleki eğitime ihtiyaç duyan kişiler de hedef alınmaktadır. İsveç İstihdam Kurumu ve İsveç İstatistik Kurumu tarafından yapılan beceri beklenti
analizleri belediyeler ve ilçeler tarafından Yrkesvux ve Komvux programlarının tasarlanmasındaki çalışmalarını desteklemek için kullanılmaktadır.
Kırılgan Gruplar İçin Yerel Eylemler (Local actions for vulnerable
groups - Topeko) – Yunanistan
Yerel aktörleri iş yaratmak için harekete geçirmeyi ve işsizler için çok
yönlü ve etkili bir hazırlık yapmayı hedeflemektedir. İşgücü piyasasındaki iş pozisyonlarını kapsamaktadır. İşsizlere alanlarının özelliklerinden
yararlanacak bir iş kurmak, diğer yatırım programlarından yararlanma
niteliklerini kazanmak veya onları işe alacak yerel işletmelerin gerçek
ve tanımlanmış ihtiyaçlarını karşılayacak beceriler edindirmeyi amaçlamaktadır. Kırılgan grupların işgücü piyasasına dahil edilmesini veya
piyasaya yeniden girmesini teşvik etmek için kamu istihdam kurumunun
yerel düzeyde kalkınma ortaklıklarıyla düzenlenen eğitim programlarıdır.

CEDEFOP (2015), Tackling unemployment while addressing skill mismatch: Lessons from policy and practice
in European Union countries. Research Paper (46), Luxembourg: Publications Office of the European Union.

2.3.1.3. İşsizler için spesifik beceri açıklarına odaklanan hedefli eğitim
•

Bir önceki kategori ile ilişkilidir.

•

Bu tür eğitimler, sadece belirli becerilere yönelik eğitim süreçleri ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda “işverenlerin talepleri” üzerine açıkça belirlenmiş bece80
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rilerin geliştirilmesini de hedeflemektedir.
•

Hem arz hem de talep tarafı perspektifleri içererek beceri uyumsuzluğu ile
mücadeleye doğrudan ve açık bir yaklaşım sunulmaktadır.

Kutu 3. İyi Uygulama Örnekleri
SAP Sertifikalı Geliştirme Ortaklığı (SAP certified development associate-ABAP with SAP Netweaver 7.31) – İspanya
SAP teknolojisinde eğitim kursları sunmaktadır. SAP programlama dilinde becerilere sahip bilgisayar programcıları için endüstri talebine cevap olarak, İspanya genelinde kamu istihdam kurumunun yerel ofisleri,
işsizlere bireysel becerilerini yükseltme konusunda eğitim vermektedir.
Fit4 Finans (Fit4Finance) – Lüksemburg
Lüksemburg’da, daha büyük bir program olan Fit4Job için bir pilot uygulamadır. Bu pilot program, finansal sektörde işleri olan ve istihdam
edilebilirliklerini artırmak için izlenen ve davet edilen kişileri hedeflemektedir. Sektöre özel olarak hazırlanan eğitimler ile sektörde iş arayanların ihtiyacının karşılanmasını sağlamak için sektördeki profesyonellerle
işbirliği yapılmaktadır.
Bulut Akademisi (Cloud academy) – İngiltere – Kuzey İrlanda
Bilgi teknolojileri endüstrisinde yeni fırsatlar elde etmek için gereken
beceri ve deneyimleri sağlamak amacıyla işsizlere yönelik 21 haftalık
bir eğitim programı sunulmaktadır. Kamu istihdam kurumu programı finanse ederken, eğitimin kendisi işverenler tarafından verilmektedir. Belirli becerilere sahip personele ihtiyaç duyan firmalar ve kamu istihdam
kurumunun yerel ofisleri arasındaki bu yakın ilişki nedeniyle, programı
tamamlayan işsizler iş bulma şanslarını önemli ölçüde artırabilmektedir.
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İstihdam İçin Entegre Yollar (Integrated pathways to employment)
– İspanya
Barselona’da işsizlere yönelik hedefli eğitim kursları verilmektedir. Eğitim programlarının odak noktası, Barselona’nın sosyoekonomik gelişimi
için yeni teknolojiler ve çevre becerileri gibi önemli becerilerdir.
“İhtiyaç Fazlası” Eğitim Planı (Redundancy action scheme) – İngiltere – Galler
Becerileri artırma ve öğrenmenin önündeki engelleri kaldırma veya işe
geri dönme desteği sunulmaktadır. Bu eğitimin yeni istihdam için mümkün olan en iyi şansı vermesini sağlamak için, işveren ve yararlanıcının
programın başlangıcından itibaren katılımı sağlanmaktadır. Her iki taraf
da gerekli becerilerin farkına varılması açısından desteklenmektedir.
Akademik kurslar İçin Eğitim Destek Programı (Training subsidy
scheme for academic courses - TSSA) – Malta
21 yaşın üzerindeki Malta vatandaşlarına seçilen eğitim kursları için maliyetlerin yüzde 75’ine kadar sübvansiyon sağlanmaktadır. Söz konusu
sübvansiyon, gençlere veya işsizlere yöneliktir. Eğitim kurslarının seçimi, katılımcının beceri düzeyindeki eksikliklere göre belirlenmektedir.
2014 yılında TSSA programları için iki konu alanı; dijital medya (yazılım
geliştirme ve/veya oyun) ve finansal hizmetlerdir.

CEDEFOP (2015), Tackling unemployment while addressing skill mismatch: Lessons from policy and practice
in European Union countries. Research Paper (46), Luxembourg: Publications Office of the European Union.

2.3.1.4. İşsizler için firmalar tarafından veya firmalarda verilen firmaya özgü
becerilere odaklanan eğitim
•

İşsizler, doğrudan firmalar tarafından ihtiyaç duyulan, belirli bir mesleğe özgü beceri ve yeterlilikler konusunda kamu istihdam kurumu tarafından eğitilmektedir.

•

Bu eğitimler, nüfusun genelini hedef almaktadır. Bununla birlikte, sadece genç
işsizlerin hedef alındığı özel odaklı eğitimler de sunulmaktadır.
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•

İşsizlerin belirli beceri eksikliklerini karşılamalarını sağlamaya yönelik politikaların uygulanması sürecinde işverenlerin sadece beceri ihtiyaçlarını belirtmekten fazlasını yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle, buradaki başarı, büyük
ölçüde işsiz kişi ile işveren arasındaki işbirliği ile kamu istihdam kurumu ve
işverenler arasındaki işbirliğine bağlıdır.

•

Bu tür eğitim programlarında, stajyerlerin yalnızca firmaya özgü beceriler geliştirmeleri değil, işgücü piyasasında diğer firmalarda da kullanılabilecek becerilerle donatılması önemlidir.
Kutu 4. İyi Uygulama Örnekleri
Çıraklık ve Zanaat işleri Girişimi – İtalya
Geleneksel el sanatları ve imalat sektöründe yaklaşık 20.000 genç işsizin eğitilmesini ve işe yerleştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu
kapsamda yürütülen faaliyetler şu şekildedir:
•

Genç işsizleri işe almak için 16.480 çıraklık sözleşmesi,

•

İşsizler için işyerinde meslek eğitimi için 134 atölye çalışması
oluşturulması,

•

Yetenek mirasını eski girişimcilerden genç girişimcilere aktarmak amacıyla 1000’e kadar firma transferinin sağlanması.

•

Dört yakınsama bölgesinde yaşayan ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençler için 3.000 staj imkanı sunulması.

Girişim, uzun süreli işsizlerin istihdam edilebilirliğini arttırmayı amaçlayan birtakım projelerden oluşmaktadır. Katılımcılar, boşlukların tespit
edildiği beceri eksikliği olan alanlarda eğitim almaktadır. Projelerde iş
tecrübesi modülleri şeklinde iş başında eğitim unsurunun yanı sıra istihdamı elde etmek ve elde tutmak için gereken becerilerin geliştirilmesi
de yer almaktadır. Girişim hem kamu hem de özel eğitim ve yerel işverenlerle yakın çalışan eğitim sağlayıcılarla ortaklaşa sunulan, kamu
fonlarıyla desteklenen bir girişimdir. Bu kapsamda, 25 yaşından küçük
gençleri hedef alan spesifik projeler söz konusudur.
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Mesleki Eğitim İçin Firmalar – Valon Bölgesi, Belçika
İş arayan gençlerin ve öğrencilerin belirli bir meslek için genel ve teknik
eğitim yoluyla hazırlanması amaçlanmaktadır. Bir firmada üretken çalışma yoluyla bireysel olarak uyarlanmış sosyal ve/veya psikolojik destek
birleştirilmektedir. Bu sayede, öğrenciler ve iş arayan gençler istedikleri
meslek için gerçek bir iş ortamında hazırlanmakta ve söz konusu meslek için gerekli görülen beceriler alanında eğitim almaktadırlar. Böylece,
eğitim ve iş arasındaki bağ güçlendirilmektedir.
Ulusal Staj Programı: “JobBridge” – İrlanda
İş arayanlara yönelik ödenek sunmak için tasarlanmış bir hükümet girişimidir. Bireysel staj pozisyonları altı veya dokuz ay sürmektedir. Bireyler
staj süresince sosyal yardım almaya devam edebilmektedir. Programın
Temmuz 2011’de başlamasından bu yana 22 binin üzerinde işe yerleştirme sağlanmıştır. Programın işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda
beceri gelişimine katkıda bulunduğu varsayılmaktadır.
Yerleştirme Vakfı – Avusturya
Yerleştirme Vakfı, işsizleri ve onları eğitmek isteyen ve bunun sonucunda maddi destek alan firmaları fonlayarak) bir araya getirmektedir.
Proje, geniş kapsamlı destekleyici önlemler sunarak bireysel (yeniden)
entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını içermektedir.
Sağlanan hizmetler arasında kariyer rehberliği, çeşitli eğitim önlemleri,
aktif iş arama desteği ve iş deneyimi programları bulunmaktadır. Yerleştirme Vakfı, genel olarak uygun niteliklere sahip işsiz kişileri mevcut
işlere yerleştirmektedir. Bununla birlikte sunulan eğitim programları, bir
çıraklık programını da içerebilmektedir.

CEDEFOP (2015), Tackling unemployment while addressing skill mismatch: Lessons from policy and practice
in European Union countries. Research Paper (46), Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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2.3.2. İşsizliği Önlemek Açısından Uyumsuz Eşleşmeye Odaklanan Politikalar

Mevcut veya gelecekteki uyumsuz eşleşmeleri azaltmak amacıyla nitelik ve becerileri
eşleştirmeye ve geliştirmeye odaklanan politikalar, yalnızca işsiz bireyleri değil, aynı
zamanda eğitim ve öğretimdeki öğrenciler ile halihazırda istihdamda yer alan kişileri de
hedef almaktadır. Bu bağlamda, doğrudan ve sadece beceri uyumsuzluğuna odaklanan politikalar açısından eğitime ilişkin politika tedbirleri önem kazanmaktadır.

Mevcut eğitim politikalarını tamamlayan veya eğitim ve öğretimdeki grupları hedefleyen nitelik ve beceri uyumsuzluğuyla mücadele programları ve stratejilerinin son derece başarılı olabildiği, aşağıda yer alan iyi uygulama örneklerinden de görülmektedir.
Eğitim programlarının işgücü piyasası ile ilgili beceri ve yeterliliklere odaklanılarak geliştirilmesi, genç mezunların istihdam edilebilirliğinin artırılmasında da çok önemlidir.
Dolayısıyla, uyumsuz eşleşmelerin azaltılması açısından rehberlik ve danışmanlık ile
ilgili politikalara da odaklanılması gerekmektedir.

İşsizliği önlemek açısından uyumsuz eşleşmeye odaklanan politikalar iki başlık altında
toplanabilir:

•

Öğrenciler veya mezunlar için yeni eğitim ve yetiştirme programları,

•

Halihazırda eğitim müfredatında yer alan becerilerin, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikler ile eşleştirilmesi.

2.3.2.1. Yeni eğitim ve yetiştirme programları

Yeni eğitim ve yetiştirmeler yoluyla beceri kazanımı, uyumsuz eşleşme sorununa doğrudan odaklanmaktadır. Bununla birlikte, uyumsuz eşleşmeye odaklanan bu gruptaki politikaları genel eğitim ve öğretim politikaları ve önlemlerinden ayıran temel ortak
özellik, aşağıdaki kutuda yer alan iyi uygulama örneklerinden de görüleceği üzere,
belirli bir işgücü piyasası ihtiyacına cevap vermeleridir.
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Kutu 5. İyi Uygulama Örnekleri
Çıraklık Kursları – Portekiz
Eğitim kurumuyla firma arasında gençlerin (24 yaşına kadar) eğitilmesinin sağlandığı programlardır. Bu kurslar profesyonel bir yeterlilik ödülü
ile sona ermektedir. Planlar için uygun meslek türleri, yerel ve ulusal
düzeyde tespit edilen beceri ihtiyaçlarına göre yıllık olarak belirlenmektedir.
İkili Sistemin Tanıtımı için Mesleki Eğitim Yasası – 2011 – Macaristan
Bu ikili sistem, temel olarak yeni üç yıllık programlarda pratik eğitimin
oranının önemli ölçüde daha yüksek olmasını sağlamaktadır. Buna karşılık, mesleki teorik eğitim ve özellikle genel eğitimin oranı düşüktür.
Yeni ikili mesleki eğitim sistemi, öğrencilerin ilkokul sekizinci sınıfı tamamladıktan hemen sonra mesleki eğitime başlamalarına izin vermektedir.
Beşeri Sermayeyi Optimize Etmek İçin Endüstriyel İhtiyaçları ve
Mesleki Eğitimi İlişkilendirme – Malta
10 farklı sektördeki (eczacılık ve kimyasallar, finansal hizmetler, bilgi
ve iletişim teknolojileri, mobilya, basım, altyapı, gıda, içecek, denizcilik,
plastik ve turizm sektörleri) belirli beceri ihtiyaçlarını ve mevcut boşlukları belirlemeyi amaçlamaktadır. Eğitim ve öğretim programları sektörel araştırma gruplarının bulgularına göre uyarlanmaktadır. İhtiyaçların
daha spesifik tanımlanması sektör tarafından organize edilirken, diğer
konularda daha bölgesel bir yaklaşım izlenebilmektedir.
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Lonca Sanatında Mesleki Eğitim – Polonya
Zanaat işletmeleri, genç işçilere ticari faaliyetlerinin bir parçası olarak
mesleki eğitim vermektedir. Genel mesleki program, bir el sanatları
sektöründe organize edilmiş pratik bir bölümden ve devam eden eğitim
kursları aracılığıyla bir meslek yüksekokulunda düzenlenen teorik bir
bölümden oluşmaktadır.
Gozo’da Beceri Uyumsuzluklarını Gidermek İçin Yükseköğrenim
Kursları – Malta
Yerel beceri eksikliklerini giderme amacıyla işsizlere ve özellikle yüksek
büyüme alanlarında becerilerini geliştirmek isteyen kişilere yüksek seviyeli eğitim sunulmaktadır. Müfredat, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal
hizmetler ve turizm faaliyetlerine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Okuldan Ayrılanlar İçin Mesleki Yeniden Bütünleşme Programı –
Estonya
Mesleki eğitim sisteminden eğitime erken uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Bu araç, örneğin, hedef grup için mesleki eğitim okullarında ek
çalışma yerleri sağlayan bir kurs programıdır.
Okuldan Ayrılanlar İçin Eğitim – İstihdam İlişkisi Programı – Fransa
Ortaokul derecesine ulaşmamış olan, yani erken okuldan ayrılanlar için
eğitim faaliyetleri ve iş tekliflerini içermektedir. Büyük işgücü piyasası
değişimleri göz önünde bulundurulmaya çalışılmakta ve büyümekte
olan sektörler ile bunların beceri talepleri lehine eğitimler verilmektedir.
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Modern Çıraklık – İngiltere – İskoçya  
Çırakların öğrenme ve çalışmayı “modern çıraklık” çerçevesine göre birleştirmelerini sağlamaktadır. Bu modern çıraklıklar, İskoç mesleki yeterlilik çerçevesinin dört farklı seviyesinde sunulmaktadır. Her seviye İskoç
kredi ve yeterlilikler çerçevesi ile eşleştirilmekte ve İskoç yeterlilik otorite
akreditasyonu tarafından akredite edilmektedir.

CEDEFOP (2015), Tackling unemployment while addressing skill mismatch: Lessons from policy and practice
in European Union countries. Research Paper (46), Luxembourg: Publications Office of the European Union.

2.3.2.2. E
 ğitim müfredatında yer alan becerilerin işgücü piyasasının ihtiyaç
duyduğu nitelikler ile eşleştirilmesi
Eğitim müfredatlarının işgücü piyasası tarafından ihtiyaç duyulan niteliklere göre uyarlanmasını yapısal düzeyde hedefleyen politikalardır. Bu bağlamda, işgücü piyasası
taleplerine uygun hale getirmek için müfredatın “düzenli” olarak güncellenmesinden
çok, halihazırdaki veya gelecekteki beceri uyumsuzlukları hedef alınmaktadır.
Kutu 6. İyi Uygulama Örnekleri
Ön Lisans Derecesinin Tanıtımı – Hollanda
Mesleki teknik eğitim öğrencilerine, becerilerin pratik olarak uygulanmasına izin veren bir öğrenme ortamının yanında daha yüksek bir eğitim
düzeyinde belirli teknik beceriler edinme seçeneği sunulmaktadır.
Mesleki Yeterlilik Standartları – Estonya
Müfredat ve eğitim programlarının tasarımını geliştirmek ve yeterliliklerin
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini kolaylaştırmak için standart bir süreç getirilmiştir. Mesleki yeterlilik standartları aracılığıyla Estonya’da firmaların işe alımlarının ve gençlere yönelik mesleki rehberlik ve danışmanlık
hizmetlerinin etkinliği artırılmıştır. Standartlar ayrıca Estonya’da kazandırılan niteliklerin uluslararası düzeyde karşılaştırılmasını da kolaylaştırmıştır.
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Artı Beceriler, “İşgücü Piyasası İçin Tüm Becerilere Değer Verme”
– Malta
Dokuz kilit sektör için mesleki standartlar oluşturulması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, mesleki eğitim kurumları için bir referans çerçevesi
de sağlanmaktadır. Standartlar, resmi olmayan belgelendirmeye, ayrıca
enformel çalışma ve deneyime de yardımcı olmalıdır. Nihai amaç, beceri uyumsuzluğunu önlemek için niteliklerin kalitesini ve düzeyini güçlendirmektir.
Müfredat Takımları – Lüksemburg
Belirli bir meslek grubuyla ilişkili takımlar oluşturulmaktadır. Takımlar,
eğitim programlarını geliştirip uyarlayarak, eğitim okullarının amaçları
ile mesleklerin ihtiyaçları arasında tutarlılık sağlamayı amaçlamaktadır.
Ayrıca, meslekler için rehberler geliştirilmiştir.
Mesleki Eğitim Modernizasyonunun Temel Bir Unsuru Olarak Çekirdek Müfredatın Geliştirilmesi – Polonya
Mesleki eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki ilişkinin geliştirilmesine odaklanılmıştır. Bu kapsamda, bölgesel düzeyde mesleki eğitim
kurumları tarafından sunulan programlara bağlı olarak bölgesel ve yerel
düzeyde çekirdek müfredat oluşturma ve güncelleme konusuna katkı
sağlanmaktadır.

CEDEFOP (2015), Tackling unemployment while addressing skill mismatch: Lessons from policy and practice
in European Union countries. Research Paper (46), Luxembourg: Publications Office of the European Union.
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METODOLOJİ

Bu araştırmanın konusunu, yapmakta oldukları işlerin gerektirdiğinden daha yüksek
veya daha düşük eğitim düzeyine sahip bireylerin işgücü piyasasındaki durumlarının
kavramsal ve teorik çerçevede incelenmesi ile “uyumsuz eşleşme” olarak adlandırılan
olgunun işgücü piyasasındaki yansımalarının arz ve talep yönünden analiz edilmesi
oluşturmaktadır. Bu çalışmada, araştırma alanı içindeki firmalarda uyumsuz eşleşmiş
ve yapmakta olduğu işe göre daha yüksek ve/veya düşük eğitimsel niteliklere sahip
çalışanların var olup olmadığı sorusuna hem arz yönünden (işletme çalışanları), hem
talep yönünden (işveren vekili/insan kaynakları yöneticisi) cevap verilmeye çalışılmaktadır.

3.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, araştırma alanı içindeki firmalarda uyumsuz eşleşmiş ve yapmakta olduğu işe göre daha yüksek veya düşük eğitimsel niteliklere sahip çalışanların
var olup olmadığı konusunu değerlendirmek ve sonuçlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmektir.
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3.2. Araştırmanın Kapsamı

Çalışma kapsamında, eğitimin işgücü piyasasındaki rolü ile uyumsuz eşleşme olgusunun
varlığının arz ve talep yönünden bütüncül bir bakış açısı içinde araştırılması amacıyla
bir saha çalışması yürütülmüştür. Araştırmanın amacı doğrultusunda Sosyal Güvenlik
Kurumu kayıtlarından 50 ve üzeri sayıda çalışan istihdam eden işletmelerin istatistikleri ile
Türkiye İstatistik Kurumu istatistiklerinden 15-64 yaş aralığında yükseköğretim mezunlarının en yoğun yaşadığı iller tespit edilmiştir. Yapılan tespitler sonucunda il bazında işletme
büyüklüğüne göre işyeri sayılarının dağılımı ile çalışmanın kapsamı belirlenmiştir. Kapsam içerisinde örneklem yığın birimi olarak 21 ilde 50 ve üzeri sayıda çalışan istihdam
eden işyerleri ve bu işyerlerinin çalışanları araştırma kapsamı içerisinde yer almaktadır.

3.3. Araştırmanın Varsayımları
1.

Türkiye işgücü piyasasında emeği arz eden yükseköğretim mezunları arasında nitelik düzeylerinin altındaki işleri kabul eden kişiler bulunmaktadır.

2.

İşgücü piyasasında nitelik uyumsuzluğu ve beceri uyumsuzluğu olguları aynı
anda yaşanmaktadır.

3.

İşgücü piyasasındaki uyumsuz eşleşme, piyasaya ilk giren gençleri daha fazla etkilemektedir.

4.

İşgücü piyasasında yapmakta oldukları işe göre daha yüksek eğitim düzeyine
ve/veya daha fazla beceriye sahip olan kişilerin (aşırı eğitimli) durumu, kişisel
özellikler (cinsiyet, yaş, medeni durum) eğitimsel kazanımlar (eğitim görülen
alan, mezuniyet derecesi) ve istihdam geçmişi (iş tecrübesi, firmadaki kıdem,
ilk düzenli işteki eşleşme düzeyi, son 5 yıl içerisindeki işsizlik durumu, firma
ölçeği) değişkenlerinden etkilenmektedir.

5.

Uyumsuz eşleşme ve aşırı eğitimlilik olgusu, işgücü piyasasında yapısal ve
kalıcı bir sorundur.

6.

Araştırma kapsamında kullanılan anketlerin ilgili bilimsel yöntemlere uygun
şekilde oluşturulduğu ve ölçme aracının ölçtüğü özellikler bakımından geçerli
ve güvenilir sonuçlar elde ettiği varsayılmaktadır.
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7.

Katılımcıların kendilerine sunulan anketi doğru ve dürüst bir şekilde cevapladıkları varsayılmaktadır.

8.

Alanın uzmanları tarafından literatüre kazandırılan çalışmaların bilimsel nitelikte olduğu kabul edilmiştir.

3.4. Araştırmanın Yöntemi

Bu çalışmada araştırma modeli;
1.

21 ilde 50 ve üzeri sayıda çalışan istihdam eden firmaların çalışanları ve arz
yönlü eğilimleri araştıran nicel araştırma yöntemi,

2.

21 ilde 500 ve üzeri sayıda çalışan istihdam eden firmaların insan kaynakları
politikalarına yön veren yöneticiler olan ve talep yönlü algı, tutum ve davranışları araştıran nitel araştırma yöntemine göre oluşturulmuştur.

Bu araştırmada hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinden bir arada yararlanılmış ve veri toplama araçlarının tasarımında bu iki araştırma yöntemini bütünleştiren
bir yaklaşım izlenmiştir. Dolayısıyla, saha araştırması iki aşamada gerçekleştirilmiştir.
Buna göre; ilk olarak, araştırma kapsamındaki firmalarda çalışan çalışanlara anket
formları uygulanmıştır. İkinci olarak, araştırma alanı içindeki firmalarda insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan yöneticiler ile derinlemesine mülakatlar
yapılmıştır.

Nicel araştırma kapsamında; oransal dağılım, karekök uzlaşık dağılım ve basit tesadüfi
örnekleme yöntemiyle rastgele seçilen işyerlerinde yine basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle rastgele seçilen çalışanlarla yüz yüze görüşme yöntemi uygulanarak anket çalışması yürütülmüştür. Nitel araştırma kapsamında ise; oransal dağılım ve basit tesadüfi
örnekleme yöntemiyle rastgele seçilen işyerlerinde işveren vekili/insan kaynakları sorumlusu ile görüşme yöntemi kullanılarak derinlemesine mülakat çalışması yapılmıştır.
Yapılan anketler ve mülakatlara ilişkin veri kontrolleri yapılmıştır. Anketlerin doldurulmasında CAPI tekniği, mülakatlarda ise ses kaydı ve not alma yöntemi kullanılmıştır.
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3.5. Hipotezler

Saha araştırması için tasarlanan araştırma modelinde, teorik arka plan temelinde geliştirilen bazı soruların cevaplanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, araştırmanın
problemi, aşağıda alt problemler hâlinde formüle edilmiştir:
1.

Araştırma alanı içindeki firmalarda mevcut işler ve çalışanlar arasındaki eşleşmeler açısından uyumsuzluk söz konusu mudur?

2.

Araştırma alanı içindeki firmalarda mevcut işler ve çalışanlar arasındaki eşleşmeler açısından uyumsuzluk söz konusu ise; bu uyumsuzluk,
–– Nitelik uyumsuzluğu olarak mı ve/veya
–– Beceri uyumsuzluğu olarak mı tanımlanabilir?

3.

Uyumsuz eşleşme ile kişisel özellikler arasında ilişki kurulabilir mi? Bu kapsamda, uyumsuz eşleşme ile
–– Yaş,
–– Cinsiyet,
–– Medeni durum ve çocuk sahibi olmak gibi ailevi yükümlülükler,
–– Eğitim görülen alan,
–– Mezun olunan okul,
–– Mezuniyet derecesi,
–– İş tecrübesi,
–– Firmadaki kıdem süresi,
–– Son beş yıl içindeki işsizlik deneyimi arasında bir ilişki bulunmakta mıdır?

4.

Uyumsuz eşleşme ile firma yapısı arasında ilişki kurulabilir mi? Bu kapsamda,
uyumsuz eşleşme ve aşırı eğitim düzeyi ile
–– Firma büyüklüğü,
–– Firmanın kurumsallaşma düzeyi arasında bir ilişki bulunmakta mıdır?
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5.

Araştırma alanı içindeki firmalarda, mevcut işlerin temel karakteristikleri değişmekte midir? Başka bir ifadeyle, işler için gerekli görülen nitelik düzeyleri
yükselmekte midir?

6.

Araştırma alanı içindeki firmalarda mevcut işler ve çalışanlar arasındaki eşleşmeler açısından uyumsuzluk söz konusu ise; bu kişilerin işgücü piyasasındaki göreli konumları nasıl etkilenmektedir? Bu kapsamda, uyumsuz eşleşme
ile
–– Ücret düzeyleri,
–– Kariyer imkânları,
–– İşgücü hareketliliği,
–– İş tatmini arasında bir ilişki söz konusu mudur?

7.

Araştırma alanındaki firmaların yöneticilerinin, uyumsuz eşleşme ile bu durumun neden ve sonuçları hakkındaki düşünce, algı, tutum ve davranışları
nelerdir?

8.

Araştırma alanındaki firmaların yöneticileri, işe eleman alımı ve yükseltme
sürecinde hangi özelliklere önem vermektedir? Söz konusu özellikler arasında eğitim düzeyi ve mezun olunan okulun adı belirgin bir tercih sebebi midir?

9.

Araştırma kapsamındaki firmalarda işe alım süreçlerinde belirleyici olan yöneticilere göre, hangi nitelik ve becerilere sahip bireyler işgücü piyasasında
daha avantajlı konumdadır?

10. Araştırma alanındaki firmaların yöneticilerinin, işgücü piyasasında nitelikli
eleman sıkıntısı çekilmesi konusundaki görüşleri nelerdir?
11. Araştırma alanındaki firmaların yöneticilere göre; geleneksel olarak düşük nitelikli bireylerin istihdam edildiği işleri kabul eden aşırı eğitimli bireyler, düşük
eğitimli bireylerin işgücü piyasasında zarar görmesine ve/veya piyasadan dışlanmasına yol açmakta mıdır?
12. Saha çalışmasından elde edilen bulguların teorik yansımaları söz konusu
mudur?
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3.6. Araştırmanın Sınırlılıkları
1.

Bu araştırma Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli, Antalya, Konya, Eskişehir, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Malatya,
Samsun, Trabzon, Kocaeli, Sakarya ve Kayseri illerinde 50 ve üzeri sayıda
çalışan istihdam eden işyerlerinde çalışanlar sınırlıdır.

2.

Araştırma, amacı kapsamında uygulanacak olan anket ve mülakat soruları
ile sınırlıdır.

3.

Araştırma, kullanılan anketin geçerlik ve güvenilirliği doğrultusunda ölçtüğü
kadarıyla sınırlıdır.

4.

Araştırma, anket sorularına verilen yanıtlar ile sınırlıdır.

5.

Araştırmaya verilen cevaplar, katılımcıların anket çalışmasının yürütüldüğü
andaki görüşleri ile sınırlıdır.

6.

Araştırmada elde edilen verilerin ve sonuçların geçerlilikleri anketin uygulandığı zaman kesiti ile sınırlıdır.

3.7. Veri Toplama Araçları

Araştırma soruları, arz yönlü ve talep yönlü araştırmalar için nicel ve nitel araştırma
yöntemleri kullanılarak hazırlanmıştır.

3.7.1. Arz Yönlü Nicel Araştırma Soruları

Anket formu kapsamında kapalı uçlu sorular hazırlanmış, soruların olası yanıtları önceden belirlenmiş ve katılımcılar için seçenekler hâlinde düzenlenmiştir. Anket formlarının hazırlanmasında, sorular ile araştırma amaçları arasında ilişki kurulmuş; başka
bir ifadeyle veri toplama araçları araştırmanın amacına ulaşılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, sorular araştırmaya konu olan değişkenlere göre gruplar hâlinde tasnif edilmiştir.
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Veri toplama aracı olarak düzenlenen anket formu, profil bilgileri hariç 33 sorudan
oluşmaktadır. Veri toplama aracı, iki ana bölüme ayrılmaktadır. Veri toplama aracının
birinci bölümünde katılımcıların ve çalıştıkları firmaların profilini ortaya koymak amacıyla oluşturulan ve temel olarak kişisel özelliklerin, eğitimsel kazanımların ve istihdam
geçmişinin sorgulandığı 18 soru yer almaktadır. Anket formundan da görüleceği üzere,
veri toplama aracının birinci bölümünde araştırılan hususlar şu şekildedir:

•

Kişisel özelliklere ilişkin değişkenler;

Yaş, Cinsiyet, Ailevi yükümlülükler (medeni durum ve çocuk sahibi olma)

•

Eğitimsel kazanımlara ilişkin değişkenler;

Eğitim düzeyi, Eğitim görülen alan, Mezun olunan okul, Mezuniyet derecesi

•

İstihdam geçmişine ilişkin değişkenler;

Firmadaki iş pozisyonu, Toplam çalışma süresi (iş tecrübesi), Firmadaki çalışma süresi (kıdem yılı), Çalışma şekli (tam zamanlı/yarı zamanlı çalışma;
sürekli/geçici çalışma), Son 5 yıl içindeki işsizlik deneyimi, Ücret düzeyi

Bununla birlikte, katılımcılara çalıştıkları firmaların genel özelliklerini belirleyebilmek
amacıyla,

•

Firmanın ana faaliyet alanı,

•

Firma büyüklüğü ve

•

Firmanın insan kaynakları yönetimindeki kurumsallaşma düzeyinin göstergesi
olarak insan kaynakları departmanının var olup olmadığı sorulmuştur.

Veri toplama aracının ikinci bölümünde ise uyumsuz eşleşme ve boyutlarını (nitelik
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uyumsuzluğu ve beceri uyumsuzluğu) doğrudan ve dolaylı olarak ölçmeye yönelik sorular yer almaktadır. Bu bağlamda, veri toplama aracının ikinci bölümünde;

•

Katılımcıların sahip oldukları nitelik ve beceri düzeyleri ile hâlihazırda yapmakta oldukları işlerin gerektiği nitelik ve beceri düzeyleri karşılaştırılarak eşleşme
durumu ölçülmüştür. Bu kapsamda, - var olması hâlinde - uyumsuz eşleşme,
nitelik uyumsuzluğu (aşırı eğitim – yetersiz eğitim) ve beceri uyumsuzluğu
(aşırı beceri - yetersiz beceri) düzeyleri çerçevesinde ayrı ayrı sorgulanmıştır.

•

Nitelik uyumsuzluğunun eğitim düzeyi itibarıyla dikey uyumsuzluk ve eğitim
alanı itibarıyla yatay uyumsuzluk olmak üzere iki boyutu söz konusudur. Dikey uyumsuzluk çok daha yaygın bir durum olduğundan ilgili literatürde ve
ampirik çalışmalarda daha fazla üzerinde durulduğu görülmektedir. Bu bakış
açısı içinde, nicel veri toplama aracında katılımcıların eğitim almış oldukları
alanın, yapmakta oldukları iş için uygun olup olmadığına ilişkin düşünceleri
de sorgulanmıştır. Söz konusu soruya verilen cevap, katılımcıların esas meslekleri ve yaptıkları işler arasındaki uyumu ortaya koymaktadır. Bu amaçla,
katılımcılara CEDEFOP (2010) tarafından benzer bir çalışmada kullanılmış
olan “Sizin işinizi yapabilmek için sizce hangi alanda eğitim almak gerekir?”
sorusu yöneltilmiştir.

•

Araştırma kapsamında aşırı eğitimli olduğu belirlenen katılımcılara, “neden
eğitimsel nitelik düzeylerinin altındaki (eğitim düzeylerine uygun olmadıklarını düşündükleri) işleri kabul ettikleri” de sorulmuştur. Yüksek eğitimli kişilerin
eğitim düzeylerinin altındaki işleri kabul etmelerinin nedenlerine ilişkin olası
cevaplar, teorik çerçeve ve önceki ampirik çalışmalardan hareketle oluşturulmuştur.

•

Araştırma kapsamında ele alınan bir başka konu credentializm, belirli bir işin
elde edilebilmesi için gerekli görülen eğitimsel niteliklerin, gerçekte söz konusu işi yerine getirmek için gerekli olan eğitimsel niteliklerle uyumsuz olması
durumudur. Credentializmin varlığını araştırmak üzere katılımcılara yöneltilen
sorular şu şekildedir:
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–– Sizce işinizi yetkin şekilde yapmak için sizinki gibi niteliklere sahip olmak
ne kadar gereklidir? (Felstead ve diğerleri, 2007)
–– Sizce üniversite eğitimi döneminde kazanılan nitelikler, işveren tarafından
daha çok “işe girebilmek” için mi, “işi yapabilmek” için mi isteniyor?
–– İşveren tarafından belirlenen işe alım kriterleri ile işlerin gerektirdiği nitelikler arasında farklılık olduğunu düşünüyor musunuz?

Katılımcıların işgücü piyasasına katılımları sonrasında ilk düzenli işleri itibarıyla eşleşme durumu da ölçülmüştür. Bu noktada amaçlanan, işgücü piyasasına ilk kez katılan
ve ilk düzenli işi itibarıyla aşırı eğitimli olan bireylerin, işgücü piyasasındaki sonraki
deneyimleri açısından aşırı eğitimli olma riski ile karşı karşıya olup olmadıklarının ortaya konulmasıdır. Katılımcıların ilk işleri ve mevcut işleri itibarıyla eğitim – istihdam
eşleşmeleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere geçiş matrisi düzenlenmiştir. Böylece,
araştırma kapsamındaki çalışanlar hem üniversite mezuniyeti sonrasında işgücü piyasasındaki ilk istihdamları hem de mevcut işleri çerçevesinde işlerinin gerektirdiği
eğitimsel nitelik düzeyleri itibarıyla tanımlanmıştır.

•

Uyumsuz eşleşme konusunda araştırma kapsamında üzerinde durulan diğer
bir husus, işgücünün sahip olduğu niteliklerde herhangi bir eskime/modası
geçmenin (skill obsolescence) söz konusu olup olmadığıdır. Bu amaçla, veri
toplama aracında “üniversite eğitiminizden kazandığınız niteliklerin değerini
kaybettiğini/değerinde bir azalma olduğunu düşünüyor musunuz?” (CEDEFOP, 2010) şeklinde bir soruya da yer verilmiştir.

•

Katılımcıların üniversite eğitiminden kazanılan niteliklerin işgücü piyasasındaki geçerliliği ile verimlilik ve ücret düzeyleri üzerindeki etkileri konusundaki
görüşleri araştırılmıştır.

•

Uyumsuz eşleşmenin işçi devri ve iş tatmini üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amacıyla, mevcut işe ilişkin memnuniyet düzeyi ve iş değiştirme davranışı da analize dahil edilmiştir. Bu bağlamda, eşleşme düzeyi ve iş tatmini arasındaki ilişkinin ortaya konulması için, katılımcılara “mevcut işinizden
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ne kadar memnunsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcılar eğer işlerinden
memnun değillerse, bu durumun nedeni eğitimsel uyumsuzluğun da aralarında yer aldığı seçenekler çerçevesinde sorgulanmıştır.
•

Nicel veri toplama aracında, katılımcının mevcut işlerini seçme nedenlerinin
sorgulandığı 7.; ilk işi/yapmakta olduğu işi itibarıyla aşırı eğitimli durumda
olan katılımcıların eğitim düzeylerinin altındaki işleri kabul etme nedenlerinin
sorgulandığı 16. ve 28.; yapmakta olduğu işten memnun olmayan katılımcıların işinden memnun olmama nedenlerinin sorgulandığı 30. ve mevcut işini
değiştirmek isteyen katılımcıların iş değiştirmek istemesinin nedenlerinin sorgulandığı 32. sorularda; önem derecesine göre ilk üç seçeneğin sıralanması
istenmiş ve her bir seçenek için verilen cevaplar ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Buna göre, verilerin analizi birinci, ikinci ve üçüncü düzeyde önemli görülen ilk
5 seçenekle sınırlandırılmıştır.

Nicel veri toplama aracında yer alan 5., 14., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27. ve
29. sorular, daha önce yapılan benzer çalışmalarda kullanılan ölçeklere göre yapılandırılmıştır.

Buna göre;

•

Beceri uyumsuzluğunun varlığının mevcut iş itibarıyla araştırıldığı 5., 17. ve
23. sorular ile ilk düzenli iş itibarıyla araştırıldığı 14. soru için 5’li likert ölçeği,

•

Katılımcıların üniversite eğitiminden kazanılan niteliklerin işgücü piyasasındaki geçerliliğine ilişkin algılarının araştırıldığı 18., 20., 21. ve 22. sorular için
3’lü; 26. soru için ise 5’li likert ölçeği,

•

Katılımcıların mevcut işlerinin eğitim dönemindeki beklentilerini karşılama düzeyinin araştırıldığı 25. soru için 5’li likert ölçeği,

•

Katılımcıların credentializmin varlığına ilişkin algılarının araştırıldığı 27. soru
için 3’lü likert ölçeği,
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•

Mevcut işle ilgili memnuniyet düzeyinin, başka bir ifadeyle iş tatmininin sorgulandığı 29. soru için 5’li likert ölçeği kullanılmıştır.

Nicel araştırma sorularının geçerlilik ve güvenirliği açısından dikkate alınması gereken
hususlardan biri de çalışma kapsamında hazırlanan veri toplama araçlarında yer alan
soruların daha önce sahada test edilmiş ve sonuca ulaşmış olmasıdır. Bu bağlamda,
subjektif yöntem kullanılarak uyumsuz eşleşme olgusunu ölçmeyi amaçlayan çalışmalar incelendiğinde, literatürde genel kabul görmüş standart bir veri toplama aracının
geliştirilmiş olduğu söylenememektedir. Mevcut soru kalıpları, araştırmadan araştırmaya, ülkeden ülkeye değiştiğinden, bu araştırmada hedef kitlenin özellikleri dikkate
alınarak cevaplanma oranı açısından en uygun, en güvenilir ve en anlamlı sorular oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, Tablo 7’de söz konusu çalışmalarda uyumsuz
eşleşmeyi ölçmek için kullanılan orijinal soru kalıpları ve Türkçe karşılıkları ile sorulara
ilişkin genel açıklamalar hakkında bilgi verilmiştir.

Arz yönlü saha araştırması için katılımcıların beyanlarına dayanan dolaylı öz değerlendirme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmada dolaylı öz değerlendirme yönteminin tercih
edilmesindeki temel hareket noktası, işgücü piyasasındaki uyumsuz eşleşme olgusunun bireysel düzeyde analiz edilmesi gerekliliğidir. Uyumsuz eşleşme olgusunun bireysel düzeyde analizi açısından olgunun etkilerinin ayrıntılı olarak ortaya konulabilmesi
için arz cephesinin daha uygun bir hedef kitle olduğu açıktır. Söz konusu yöntemin tercih edilmesinin önemli nedenlerinden bir diğeri de iş analizi ve/veya fiili eşleşme yöntemleriyle uyumsuz eşleşmenin ölçülmesi için gereken veri setinin Türkiye’de henüz
mevcut olmamasıdır. Öte yandan, yöntem öznel değerlendirmelere dayandığından
katılımcıların önyargıları araştırma bulgularını etkileyebilir. Katılımcıların mevcut işleri
için gerekli olan eğitim düzeylerini kategorize etmekte zorlanmaları söz konusu olabilir.
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Tablo 7. Uyumsuz Eşleşmenin Subjektif Yöntemle Ölçülmesi Çerçevesinde Kullanılan
Soru Örnekleri (Yabancı Literatür)
Araştırmacılar

Duncan ve
Hoffman

Hartog ve
Oosterbeek

Alba- Ramirez

Galasi

Green ve
diğerleri

Battu ve
diğerleri

Oluşturulan Soru

Yılı

Orijinal Soru Formu

1981

“How much formal education is required to get a
job like yours?”

“Sizin sahip olduğunuz
İşe alım stangibi bir iş için ne kadar
dartlarına vurgu
örgün eğitime sahip olyapılmaktadır.
mak gerekiyor?”

1988

“Which education, according to you, is the best
preparation for the work
you
are doing?”

“Sizce yapmakta olduğunuz iş için en iyi hazırlığı sunabilecek eğitim düzeyi hangisidir?”

İşi yapabilmek
için söz konusu
olan eğitimsel
gerekliliklere
atıf yapılmaktadır.

1993

“What kind of education
does a person need in
order to perform in your
job?”

“Sizin işinizi yapabilmek için, bir kişinin ne
düzeyde/tür bir eğitime ihtiyacı vardır?”

İşi yapabilmek
için söz konusu
olan eğitimsel
gerekliliklere
atıf yapılmaktadır.

2008

“If someone was applying
nowadays for the job you
do now, would they need
any education or vocational schooling beyond
compulsory education?
And if so, about how
many years of education
or vocational schooling
beyond compulsory education would they need?

“Halihazırda yapmakta
olduğunuz işe bugün
başvuru
yapılması
durumunda, zorunlu
(örgün) eğitim dışında
İşe alım stanherhangi bir eğitim ya
dartlarına vurgu
da mesleki eğitim geyapılmaktadır.
rekmekte midir? Eğer
cevabınız evet ise,
gerekli
gördüğünüz
eğitim/mesleki eğitim
süresi ne kadardır?”

“How much schooling is
required to get your current job?”

“Sizce mevcut işinize
sahip olabilmek (söz İşe alım stankonusu işe girebilmek) dartlarına vurgu
için gereken eğitim dü- yapılmaktadır.
zeyi nedir?”

“How much schooling is
required to do your current job?”

“Sizce mevcut işinizin
yapılması/yerine getirilmesi için gereken
eğitim düzeyi nedir?”

İşi yapabilmek
için söz konusu
olan eğitimsel
gerekliliklere
atıf yapılmaktadır.

“Was the degree gained
in (a year) a requirement
in the job specification for
your main employment?”

“Sahip olduğunuz diplomanın, mevcut işiniz
için gerekli olan nitelikleri kazandırdığını
düşünüyor musunuz?”

İşi yapabilmek
için söz konusu
olan eğitimsel
gerekliliklere
atıf yapılmaktadır.

Kalıbı/İfadesi

1999

2000
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Araştırmacılar

Yılı

Orijinal Soru Formu

- “Do you consider you
have skills/qualifications
to do more demanding
job than the one you have
now?”
Alba-Ramirez
ve Blazquez

2002

- “Has your formal training/education provided
you with the skills needed
to perform your current
job?”
- “To what extent is your
formal training or education related to your current
job?”

“Do you have a level of
education which is according to your own opinion too high, too low or
appropriate for your job?”
(Direct self- assessment)
Verhaest ve
Omey

SCHOOL –
TO – WORK
TRANSITION
SURVEY

Oluşturulan Soru
Kalıbı/İfadesi

Açıklamalar

- “Şu anki işinizden
daha çok emek isteyen (daha zor olan) bir
işi yapmak için gereken niteliklere/becerilere sahip olduğunuzu
düşünüyor musunuz?” İşi yapabilmek
- “Almış olduğunuz için söz konusu
formel/örgün eğitim, olan eğitimsel
şu anki işinizi yerine g e r e k l i l i k l e r e
getirebilmeniz için ge- atıf yapılmaktareken becerileri sağla- dır.
makta mıdır?”
- “Sahip olduğunuz
eğitimsel nitelikler (formel eğitim düzeyi) şu
anki işiniz ile ne kadar
(ölçüde) ilişkilidir?”
“Sahip olduğunuz eğitim düzeyini, mevcut
işiniz itibarıyla nasıl
değerlendiriyorsuİşi yapabilmek
nuz?”
için söz konusu
• Yüksek
olan eğitimsel
gerekliliklere
• Düşük
atıf yapılmakta• Uygun dü- dır.
zey

2006

(Doğrudan öz değerlendirme)
- “Is a educational level
required for your first/current job?” If the answer is
“yes”;
- “To get your job, what
educational level were
you required to have?”
(Indirect self- assessment)

- “İlk/şu anki işinizde
asgari bir eğitim düzeyi aranıyor mu?” Eğer
cevabınız evet ise;
İşe alım stan- “İşe alınırken, hangi dartlarına vurgu
eğitim düzeyine sahip yapılmaktadır.
olmanız gerekli idi/istenmiştir?” (Dolaylı öz
değerlendirme)

“Do you feel your education/training qualifications
are relevant in performing
your current job?”

Eğitimsel niteliklerinizin mevcut işinize uygun olduğunu düşünüyor musunuz?”
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3.7.2. Talep Yönlü Nitel Araştırma Soruları

Yarı-yapılandırılmış görüşme formunda yer alan ve yöneticilerin eğitimin işgücü piyasasındaki rolüne ilişkin düşüncelerinin belirlenmeye çalışıldığı ilk sorularla veri toplama
ve analiz için bir odak sağlanmıştır. Daha sonra yöneltilen ve doğrudan yöneticilerin uyumsuz eşleşme olgusunu nasıl algıladıklarını araştıran sorular ise alt sorularla
sınıflandırılmıştır. Bu bağlamda, alt sorular oluşturulurken yöneticilerin uyumsuz eşleşmenin ortaya çıkış nedenleri ve etkileri konusundaki düşünce, algı ve tutumları ile
firmaların işe alım süreçlerine odaklanılmıştır.

Nitel araştırmada kullanılan soruların nasıl kurgulandığı ve sorulduğu görüşülen kişilerin yanıtlarını etkileyeceğinden, soruların geliştirilmesinde bazı hususlar dikkate alınmıştır. Soruların geliştirilmesinde göz önünde tutulan hususlar şu şekildedir:

•

Katılımcılara ilk olarak demografik sorular yöneltilmiştir. Bu şekilde, hem katılımcıların karakteristik özelliklerinin tanımlanması hem de görüşmenin asıl
odağına hazırlanmaları amaçlanmıştır. Katılımcıların temel özelliklerinin ortaya konulması, görüşmenin başlangıç aşamasını oluşturmaktadır. Demografik
sorular, yöneticilerin yaşları, eğitim alanları ve düzeyleri, çalıştıkları firmalardaki unvanları ve kıdemleri, yönetici olarak geçirdikleri süre ile firmanın genel
özelliklerini içerecek şekilde oluşturulmuştur.

•

Demografik soruların ardından genellikle yanıtlanması en kolay soru türü olan
ve katılımcıların rahatça konuşmalarını sağlayarak iyi bir başlangıç oluşturan
deneyim/davranış soruları yöneltilmiştir. Bu tür sorularla, araştırılan olgu karşısında katılımcının nasıl davrandığı ya da davranacağı sorgulanmaktadır. Bu
açıdan, söz konusu sorularla katılımcıların deneyimleri, davranışları, eylemleri
ve faaliyetleri açığa çıkarılmaktadır.

•

Katılımcıların uyumsuz eşleşme konusundaki algı ve yorumlarının ortaya konulması için düşünce ve değerlere ilişkin sorular da hazırlanmıştır. Bu sorular,
esas olarak katılımcıların çeşitli olgular hakkındaki algı ve yorumlarının anla103
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şılmasına; başka bir ifadeyle amaçları, niyetleri, değer yargıları, istekleri ve
tutumlarıyla ilgili bilgi sahibi olunmasına yöneliktir.
•

Araştırma soruları hazırlanırken kullanılan bir başka soru türü, bilgi sorularıdır.
Diğer taraftan, bilgi sorularının kişide sınanıyormuş hissine neden olabileceği
düşüncesiyle mümkün olduğunca katılımcılara bu tür sorular sorulmasından
kaçınılmıştır. Söz konusu sorular, sadece firmadaki insan kaynakları politikalarına ilişkin belirli konularla (örneğin; verilen eğitimler, ücret düzeyini etkileyen unsurlar) sınırlı tutulmuştur.

•

Evet/hayır gibi iki seçenekli sorular, katılımcıları kısa cevaplar vermeye yönlendireceğinden, araştırmada bu tür sorular kullanılmamıştır.

•

Çok boyutlu sorular, gözden geçirilmiş ve bu tür soruların birbirini takip eden
birkaç soru şeklinde sorulması yoluna gidilmiştir.

•

Her katılımcının soruya farklı bir bakış açısı içinde cevap verebileceği endişesiyle katılımcılara “neden” soruları yöneltilirken; mevcut teorik açıklamalardan
yola çıkılarak olası cevaplara ilişkin bir liste oluşturulmuş ve bu çerçevede
- mümkün olduğunca - her bir neden ile araştırılan olgu arasında ilişki kurulmasını sağlayacak sorular hazırlanmıştır.

•

Çalışmada konuya ilişkin önceki çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve teorik varsayımlardan hareketle de soru hazırlanmıştır. Bu bağlamda, benzer
araştırmalarda ortaya konulan öngörüler ve teorik varsayımlar, yöneticilerin
işgücü piyasasındaki uyumsuz eşleşme problemine yönelik düşünce, algı ve
tutumları hakkında sorular sormak için rehberlik etmiştir. Bu açıdan, örneğin;
yeni mezunlarda ve mevcut personelde işin yapılmasına ilişkin bazı nitelik ve
becerilerin eksik olduğu varsayılarak soru hazırlanmıştır.

•

Katılımcılara örnek durumların tanımlandığı ve o durumu hayal ederek cevap
vermeleri istenen sorular da yöneltilebilmektedir. Bu çalışmada da örneğin;
firmalarında uyumsuz eşleşmiş olan işgücü istihdam edilmediğini söyleyen
katılımcılara eğer firmada böyle bir durum söz konusu olsaydı, ne tür etkiler
yaratabileceğine ilişkin bir soru sorulmuştur.
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Yukarıdaki açıklamalar ışığında soruların içerikleri aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır:

Tablo 8. Talep Yönlü Araştırma Soruları ve Soru İçerikleri
Soru

Soru Türü

Soru İçeriği

Katılımcılara İlişkin Bilgiler
Yaş, Eğitim Düzeyi, Eğitim Görülen
Alan, Firmadaki Unvan, Yönetici Olarak Toplam Çalışma Süresi, Firmadaki Çalışma Süresi
Demografik
Firmaya İlişkin Genel Bilgiler
Sorular
Ana Faaliyet Alanı, Toplam Çalışan
Sayısı, Yükseköğretim Mezunu Çalışan Sayısı/Oranı, İnsan Kaynakları
Departmanının Varlığı

Katılımcılara ilişkin profil çıkarılmaktadır.
Katılımcıların görüşmeye ısındırılması
ve araştırma sorularına hazırlanması
amaçlanmıştır.
Katılımcıların demografik özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla, bu sorulara
verilen yanıtlar SPSS programı ile nicel
olarak da analiz edilecektir.

“Eğitim düzeyi” işe alım sürecinde temel belirleyiciler arasında mı? – Bu
noktada, mezun olunan okulun adı ve Düşünce/
prestijiyle mezuniyet derecesi, karşı- Değer
nızdaki adayın almış olduğu eğitimin Soruları
kalitesine ilişkin bakış açınızı etkiliyor
mu?

Bu soru ile katılımcıların eğitim sistemine ilişkin algıları ve eğitim - istihdam ilişkisi hakkındaki görüşleri araştırılmıştır.
Uyumsuz eşleşme olgusu, doğrudan
eğitimin işgücü piyasasındaki rolü çerçevesinde tanımlandığından, görüşmenin başlangıç aşamasında bu soruların
sorulmasının daha doğru olacağı düşünülmüştür.
Mezun olunan okulun adı ve prestijine
verilen cevaplarda, katılımcıların kendi
deneyimlerinden (örneğin; kişisel okul
geçmişlerinden, ailelerindeki bireylerin
eğitim aldıkları okullardan ve sosyal çevrelerinden) etkilenip etkilenmediklerine
dikkat edilecektir.

Son yıllarda tüm dünyada gözlenen
eğilime paralel olarak Türkiye’de de
üniversite mezunlarının sayısında Deneyim/
önemli bir artış yaşanıyor. Bu durum, Davranış
işe eleman alımında sizin daha seçici Soruları
davranmanıza yol açıyor mu? Bu konudaki görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Bu soru ile Türkiye işgücü piyasasındaki eğitimli işgücü arzındaki artışla ilgili
olarak mevcut durum tanımlanmış ve
katılımcıların insan kaynağı seçme sürecinde, bu durum karşısında nasıl davrandıkları sorulmuştur.

Firmanızda uygun nitelikte eleman
Varsayım
bulamadığınız/bulmakta zorlandığıSoruları
nız iş pozisyonları var mı?

Bu sorular, katılımcıların nitelikli eleman
bulmakta sıkıntı çektikleri varsayımıyla
oluşturulmuştur. Ayrıca, katılımcılara
yardımcı olması açısından daha önce
yapılmış benzer çalışmalardan elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak oluşturulan olası cevaplar liste hâlinde katılımcılarla paylaşılacaktır.
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Soru

Soru Türü

Soru İçeriği

Açık pozisyonlara başvuranlar ve/
veya mevcut çalışanlarınız itibarıyla Varsayım
hangi nitelik ve becerileri eksik bulu- Soruları
yorsunuz?

Bu soru, çalıştıkları firmaların insan kaynakları potansiyelleri ve iş başvurusunda bulunan adaylar hakkında doğrudan
bilgi sahibi olan katılımcıların, işgücünde
bazı nitelik ve beceriler açısından eksiklik görüyor oldukları varsayımıyla oluşturulmuştur.
Katılımcılara yardımcı olması açısından
daha önce yapılmış benzer çalışmalarda
kullanılan nitelik ve beceri sınıflandırmaları kullanılmıştır.

Eğitim belgelerinin/diplomaların, üzerinde yazan değeri gerçekten belgelediğini düşünüyor musunuz? Yani, Düşünce/
bir işgücü piyasası aktörü olarak Değer
lisans diplomalarına diploma üze- Soruları
rindeki değeri kadar önem atfediyor
musunuz?

Bu soruyla, katılımcıların eğitim sistemine ilişkin algıları ve eğitim - istihdam ilişkisi hakkındaki görüşleri araştırılmıştır.
Soruya ilişkin cevaplarda, katılımcıların
kendi deneyimlerinden (örneğin; kişisel
okul geçmişlerinden, ailelerindeki bireylerin eğitim aldıkları okullardan ve sosyal
çevrelerinden) etkilenip etkilenmediklerine dikkat edilmiştir.

Firmanızdaki iş pozisyonları için eğiDeneyim/
timsel gereklilikleri belirlerken genel
Davranış
olarak hangi hususlara dikkat ediyorSoruları
sunuz?

Katılımcıların işe alım sürecine ilişkin
genel davranışları ve firma politikaları
araştırılmıştır. Bu soruya verilen cevaplardan, firmaların kurumsallaşma düzeylerine ilişkin bilgi edinilmesi de hedeflenmiştir.

Firmanızdaki iş pozisyonları itibarıyla
işler için söz konusu olan eğitimsel
gerekliliklerin yükseldiğini düşünüyor
Varsayım
musunuz? Özellikle teknolojinin de
Soruları
etkisiyle son yıllarda yaşanan dönüşümü dikkate alarak görüşlerinizi
paylaşır mısınız?

Katılımcıların bu soruya yönelik cevaplarından hareketle, talep tarafında nitelik
yükseltmesinin (upgrading) söz konusu
olup olmadığı araştırılmıştır.

Özellikle kriz ve ekonomik durgunluk
dönemlerinde eğitimli genç işsizliği
yüksek düzeyde seyrediyor. Bu dönemlerde, firmaların işe alım süreçlerinde işin özellikleri gerektirmese
de üniversite mezunlarını işe alma Varsayım
yönünde bir eğilime sahip olduklarını Soruları
görüyoruz. Ayrıca, sadece Türkiye’de
değil, tüm dünyada bu yönde davranıldığına ilişkin bir endişe söz konusu. Bu konudaki görüşlerinizi paylaşır
mısınız?

Ekonomik kriz dönemlerinde gençler için
artan işsizlik baskısı aşırı eğitimli işgücü
istihdamının nedenleri arasında gösterilmektedir. Bu soruyla, katılımcıların konuya ilişkin görüşleri sorgulanmıştır.
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Soru

Soru Türü

Soru İçeriği

İş ilanlarınıza başvuranlar arasında söz konusu işin gerektirdiğinden
daha yüksek eğitim düzeyine sahip
olan kişiler, kendilerine uygun, başka Varsayım
bir ifadeyle daha iyi bir iş fırsatı bul- Soruları
duklarında işten daha çabuk ayrılabiliyorlar. Bu konudaki görüşlerinizi
paylaşabilir misiniz?

Uyumsuz eşleşmenin firma üzerindeki
etkilerine ilişkin teorik çerçeveden hareketle, katılımcıların uyumsuz eşleşmenin
iş tatmini, işçi devri, çalışma barışı gibi
konularda ne tür bir rol oynayabileceği
hakkındaki görüşleri araştırılmaktadır.
Bu bağlamda, soru kalıbından da görüldüğü üzere, söz konusu etkilerin nasıl
ortaya çıktığı tanımlanmaktadır.

Eğitimsel niteliklerinin altındaki işleri
kabul eden kişilerin, geleneksel olarak söz konusu işlerde çalışan daha
düşük eğitimli olanları niteliksiz işlere Varsayım
veya kayıt dışı sektörlere doğru kay- Soruları
dırdıklarını ya da tamamen işgücü piyasasından dışladıklarını düşünüyor
musunuz?

Uyumsuz eşleşmenin etkilerini açıklayan
teorik yaklaşımlardan yola çıkılarak, katılımcıların kayma ve dışlama etkilerine
(bumping down and crowding out effects) ilişkin görüşleri araştırılmaktadır. Bu
bağlamda, soru kalıbından da görüldüğü
üzere, söz konusu etkilerin nasıl ortaya
çıktığı tanımlanmaktadır.

Türkiye’de genel olarak şu şekilde bir
eğilim söz konusu: Firmalar eğitim
maliyetlerine katlanmak istemiyorlar
(Örneğin; nitelikli eleman sıkıntısı Varsayım
çektiğini ifade eden çok sayıda fir- Soruları
mada eğitim faaliyetleri gereken düzeyde gerçekleşmiyor). Bu konudaki
görüşlerinizi paylaşır mısınız?

Daha önce yapılmış araştırma sonuçlarından yola çıkılarak Türkiye’de firmaların eğitim maliyetlerini üstlenme
konusundaki davranışları hakkında bilgi
alınmaya çalışılmıştır.

Firmanızda hangi alanlarda eğitim
düzenlemeye ihtiyaç duyuyorsunuz?
Firmanızda ücret düzeyi belirlenirken
hangi kriterleri kullanıyorsunuz?

Bilgi
Soruları

Esas olarak firma profilinin daha iyi belirlenebilmesi için firma hakkında daha çok
bilgi alınması amaçlanmıştır.
Bu sorularla, firmanın mevcut eğitim faaliyet ve politikaları ile ücretlerin belirlenmesi sürecinde eğitim düzeyinin rolünün
ortaya konulması amaçlanmıştır.

3.8. Örnekleme Yöntemi

Nicel araştırma kapsamında 21 ilde 50 ve üzeri sayıda çalışan istihdam eden işyerleri
ve bu işyerlerinin çalışanları yer almaktadır. Nicel araştırma çalışması için araştırmanın evreninin belirlenmesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2015 yılı kayıtlarına göre
50 ve üzeri sayıda çalışanı istihdam eden işletme sayısı (36.010) dikkate alınmıştır.
Sonrasında ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 yılı verilerine göre 15-64 yaş aralığında yükseköğretim mezunlarının yoğun olarak yaşadığı 21 il (Ankara, İstanbul, İzmir,
Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Manisa, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Kayseri,
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Konya, Eskişehir, Samsun, Malatya, Gaziantep, Kocaeli, Sakarya, Trabzon) saha çalışması için örneklem çerçevesi olarak seçilmiştir. Seçilen 21 ildeki söz konusu işyeri
sayısı 27.484 olup çalışmanın temsiliyet oranı %76’dır.

Örneklem çapı %97 güvenilirlik düzeyi ve %3 hata payı ile 1249 işyeri olarak belirlenmiştir. Örneklem öncelikle 21 ilde faaliyet gösteren işyeri sayısına göre oransal dağıtılarak her bir il için çalışmada yer alacak işyeri sayısı belirlenmiştir. Her bir ilde anket
çalışması yapılacak işyeri sayısının belirlenmesinin ardından, karekök uzlaşık dağıtım
prensibi kullanılarak il içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin büyüklüklerine (50-99,
100-249, 250-499, 500-749, 750-999, 1000 ve üzeri) göre örneklem dağıtılmıştır.

Her il içerisinde işletme büyüklüğüne göre işyeri sayılarının belirlenmesinde ‘Eşit Dağıtım’ ve ‘Oransal Dağıtım’ arasında denge kuran bir yöntem olması nedeniyle karekök
dağıtım yöntemi tercih edilmiştir. Eşit dağıtım tabaka bazında, oransal dağıtım ise toplam bazda iyi tahmin üretilmesini sağlamaktadır. Eşit dağıtımda çok küçük bir tabaka
çok büyük örnek hacmi alırken, oransal dağıtımda çok küçük örnek hacmi almaktadır.
Bu durum ise diğer tabakalarda tahmin sorununa neden olmaktadır.

Arz yönlü çalışma kapsamında anket yapılacak işletmelerin il ve işyeri büyüklüğüne
göre dağılımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tablo 9. Nicel araştırma gerçekleştirilecek işyeri sayılarının il ve işyeri büyüklüğüne
göre dağılımı
250-499

500-749

750-999

1000+

Toplam

Adana

50-99 100-249
12

10

6

3

3

3

37

Antalya

19

16

9

5

4

4

57

Hatay

6

5

2

2

1

1

17

Mersin

10

7

4

2

2

2

27

Ankara

45

33

18

11

9

10

126

Konya

13

9

5

3

3

2

35

Kayseri

9

6

4

2

2

2

25

Eskişehir

6

5

3

2

1

2

19

Malatya

4

3

2

1

1

1

12

İzmir

35

27

15

9

7

7

100

Manisa

9

8

4

3

2

2

28

Denizli

10

8

4

2

0

2

26

Gaziantep

11

10

6

4

2

3

36

İstanbul

161

119

67

40

33

36

456

Tekirdağ

12

11

6

3

2

3

37

Kocaeli

21

18

10

6

4

5

64

Sakarya

7

5

3

2

1

2

20

Bursa

27

22

12

7

6

6

80

Balıkesir

7

4

3

1

1

1

17

Samsun

7

5

3

1

1

1

18

Trabzon

5

3

2

1

1

0

12

Toplam İşyeri

436

334

188

110

86

95

1249

Toplam Anket

872

1002

752

550

516

665

4357

Örneklem çapının belirlenmesinin ardından 50-99 aralığında çalışan istihdam eden işyerlerinde 2, 100-249 99 aralığında çalışan istihdam eden işyerlerinde 3, 250-499 99 aralığında çalışan istihdam eden işyerlerinde 4, 500-749 99 aralığında çalışan istihdam eden
işyerlerinde 5, 750-999 99 aralığında çalışan istihdam eden işyerlerinde 6 ve son olarak
1000 ve üzeri 99 aralığında çalışan istihdam eden işyerlerinde 7 çalışan ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Ulaşılması hedeflenen toplam anket sayısı ise 4357 olarak tespit
edilmiştir. Saha araştırması süresi boyunca 1431 işyerinde 4700 anket gerçekleştirilmiştir.
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Nitel araştırma kapsamında hedeflenen 100 mülakat ise daha önce nicel araştırma
yönteminde belirlenen 21 il ilde 500 ve üzeri de çalışan istihdam işyeri sayısına göre
oransal dağıtılarak öncelikle her bir il için çalışmada yer alacak işyeri sayısı sonrasında
ise işyeri büyüklüğüne göre dağılımı yine oransal dağıtım yöntemi ile belirlenmiştir. Talep yönlü çalışma kapsamında mülakat yapılacak işletmelerin il ve işyeri büyüklüğüne
göre dağılımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 10. Nitel araştırma gerçekleştirilecek işyeri sayılarının il ve işyeri büyüklüğüne
göre dağılımı
500-749
Adana
Antalya

1

750-999

1000+

Toplam

1

2

3

2

2

5

1

1

Hatay
Mersin

1

1

2

3

5

10

Konya

1

2

3

Kayseri

1

1

2

Eskişehir

1

1

2

Ankara

2

Malatya

1

1

3

4

8

Manisa

1

1

2

Denizli

1

1

2

Gaziantep

1

2

3

12

15

37

1

2

3

2

2

5

1

1

2

2

3

6

Balıkesir

1

1

Samsun

1

1

Trabzon

1

1

50

100

İzmir

İstanbul

1

10

Tekirdağ
Kocaeli

1

Sakarya
Bursa

Toplam

1

16

34
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3.9. Verilerin Analizi

Bu bölümde, saha çalışmasından elde edilen nicel ve nitel verilerin çözümlenmesinde
kullanılan analiz yöntemleri ve programlar hakkında bilgi verilmektedir. Çalışmada, nicel verilerin çözümlenmesinde SPSS 23.0 paket programı kullanılmıştır.

3.9.1. Nicel Verilerin Analizi

Araştırma sonucunda toplanan verilerin istatistiksel analizi ve yorumlanması için SPSS
23.0 (Statistical Packages For Social Sciences) paket programı kullanılmıştır. Nicel
araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, ankette yer alan sorular için frekans değerleri ve yüzdelik payları tablolar hâlinde sunulmuştur. Bununla birlikte, işler ve çalışanlar arasındaki eşleşmelerdeki uyum düzeyini belirleyebilmek ve çeşitli değişkenler
arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek amacıyla çapraz tablolar düzenlenmiştir. Ayrıca,
eşleşmelerdeki uyum düzeyi ile araştırmaya konu olan değişkenler arasında istatistiki
açıdan anlamlı ilişkilerin olup olmadığını test etmek için ki- kare analizi kullanılmıştır.

Çapraz tablolarda ve ki- kare ilişki analizlerinde hem nitelik uyumu hem de beceri uyumu dikkate alınmıştır. Ayrıca, nitelik uyumu ve beceri uyumu arasındaki ilişki de test
edilmiştir. Ki- kare ilişki analizi, değişkenlerin ölçeklendirildiği durumda değişkenler
arasındaki istatistiksel ilişkinin varlığını test etmek için kullanılmaktadır (Akgül ve Çevik, 2003: 274- 275). Ki- Kare analizi daima iki yönlü bir test olup, bu analizde tek yönlü
alternatif hipotez kullanılmamaktadır. Çalışmada çok sayıda değişken için ki- kare analizi yapılmış ancak verilerin analizinde sadece istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin söz
konusu olduğu sonuçlara yer verilmiştir. İstatistiksel olarak daha güçlü sonuçlar elde
edilmesi için bazı çapraz tablolarda 5‘ ten küçük beklenen frekansların %20’den fazla
olması durumunda satır ve sütunlar birleştirilmiştir.

Ki- kare ilişki analizi için aşağıdaki hipotezler kullanılmıştır:
H0: Eşleşmedeki uyum düzeyi ile ... değişkeni arasında istatistiksel ilişki yoktur.
H1: Eşleşmedeki uyum düzeyi ile ... değişkeni arasında istatistiksel ilişki vardır.
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Yapılan Ki- Kare ilişki analizi sonucunda anlamlılık düzeyi (p), a=0.05 ya da 0.10’dan
küçük ise H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bir diğer ifadeyle “Değişkenler arasında istatistiksel olarak ilişki vardır.” sonucuna ulaşılmıştır. Aksi halde, anlamlılık düzeyi (p), a=0.05
ya da 0.10’dan büyük ise H0 hipotezi kabul edilmiştir. Bir diğer ifadeyle değişkenler
arasında istatistiksel olarak ilişki yoktur sonucuna ulaşılmıştır.

3.9.2. Nitel Verilerin Analizi
Araştırma alanı içindeki firmalarda insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan işveren/işveren vekili veya insan kaynakları yöneticilerinin katılımıyla derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Yarı-yapılandırılmış görüşme formunda yer alan ve yöneticilerin eğitimin işgücü piyasasındaki rolüne ilişkin düşüncelerinin belirlenmeye çalışıldığı ilk sorularla veri toplama
ve analiz için bir odak sağlanmıştır. Daha sonra yöneltilen ve doğrudan yöneticilerin uyumsuz eşleşme olgusunu nasıl algıladıklarını araştıran sorular ise alt sorularla
sınıflandırılmıştır. Bu bağlamda, alt sorular oluşturulurken yöneticilerin uyumsuz eşleşmenin ortaya çıkış nedenleri ve etkileri konusundaki düşünce, algı ve tutumları ile
firmaların işe alım süreçlerine odaklanılmıştır.

Nitel araştırmada kullanılan soruların nasıl kurgulandığı ve sorulduğu görüşülen kişilerin yanıtlarını etkileyeceğinden, soruların geliştirilmesinde bazı hususlar dikkate alınmıştır. Soruların geliştirilmesinde göz önünde tutulan hususlar şu şekildedir:

•

Katılımcılara ilk olarak demografik sorular yöneltilmiştir. Bu şekilde, hem katılımcıların karakteristik özelliklerinin tanımlanması hem de görüşmenin asıl
odağına hazırlanmaları amaçlanmıştır. Katılımcıların temel özelliklerinin ortaya konulması, görüşmenin başlangıç aşamasını oluşturmaktadır. Demografik
sorular, yöneticilerin yaşları, eğitim alanları ve düzeyleri, çalıştıkları firmalardaki unvanları ve kıdemleri, yönetici olarak geçirdikleri süre ile firmanın genel
özelliklerini içerecek şekilde oluşturulmuştur.
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•

Demografik soruların ardından genellikle yanıtlanması en kolay soru türü olan
ve katılımcıların rahatça konuşmalarını sağlayarak iyi bir başlangıç oluşturan
deneyim/davranış soruları yöneltilmiştir. Bu tür sorularla, araştırılan olgu karşısında katılımcının nasıl davrandığı ya da davranacağı sorgulanmaktadır. Bu
açıdan, söz konusu sorularla katılımcıların deneyimleri, davranışları, eylemleri
ve faaliyetleri açığa çıkarılmaktadır.

•

Katılımcıların uyumsuz eşleşme konusundaki algı ve yorumlarının ortaya konulması için düşünce ve değerlere ilişkin sorular da hazırlanmıştır. Bu sorular,
esas olarak katılımcıların çeşitli olgular hakkındaki algı ve yorumlarının anlaşılmasına; başka bir ifadeyle amaçları, niyetleri, değer yargıları, istekleri ve
tutumlarıyla ilgili bilgi sahibi olunmasına yöneliktir.

•

Araştırma soruları hazırlanırken kullanılan bir başka soru türü, bilgi sorularıdır.
Diğer taraftan, bilgi sorularının kişide sınanıyormuş hissine neden olabileceği
düşüncesiyle mümkün olduğunca katılımcılara bu tür sorular sorulmasından
kaçınılmıştır. Söz konusu sorular, sadece firmadaki insan kaynakları politikalarına ilişkin belirli konularla (örneğin; verilen eğitimler, ücret düzeyini etkileyen unsurlar) sınırlı tutulmuştur.

•

Evet/hayır gibi iki seçenekli sorular, katılımcıları kısa cevaplar vermeye yönlendireceğinden, araştırmada bu tür sorular kullanılmamıştır.

•

Çok boyutlu sorular, gözden geçirilmiş ve bu tür soruların birbirini takip eden
birkaç soru şeklinde sorulması yoluna gidilmiştir.

•

Her katılımcının soruya farklı bir bakış açısı içinde cevap verebileceği endişesiyle katılımcılara “neden” soruları yöneltilirken; mevcut teorik açıklamalardan
yola çıkılarak olası cevaplara ilişkin bir liste oluşturulmuş ve bu çerçevede
- mümkün olduğunca - her bir neden ile araştırılan olgu arasında ilişki kurulmasını sağlayacak sorular hazırlanmıştır.

•

Çalışmada konuya ilişkin önceki çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve teorik varsayımlardan hareketle de soru hazırlanmıştır. Bu bağlamda, benzer
araştırmalarda ortaya konulan öngörüler ve teorik varsayımlar, yöneticilerin
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işgücü piyasasındaki uyumsuz eşleşme problemine yönelik düşünce, algı ve
tutumları hakkında sorular sormak için rehberlik etmiştir. Bu açıdan, örneğin;
yeni mezunlarda ve mevcut personelde işin yapılmasına ilişkin bazı nitelik ve
becerilerin eksik olduğu varsayılarak soru hazırlanmıştır.
•

Katılımcılara örnek durumların tanımlandığı ve o durumu hayal ederek cevap
vermeleri istenen sorular da yöneltilebilmektedir. Bu çalışmada da örneğin;
firmalarında uyumsuz eşleşmiş olan işgücü istihdam edilmediğini söyleyen
katılımcılara eğer firmada böyle bir durum söz konusu olsaydı, ne tür etkiler
yaratabileceğine ilişkin bir soru sorulmuştur.

Nitel araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin kayıtların bir kısmı ve
tutulan notların dökümleri bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Daha sonra veriler,
analiz edilmiş ve raporlanmıştır. Nitel verilerin analiz edilmesi süreci, tümevarımsal bir
yapıda gerçekleştirilmiştir. Görüşme dökümlerinden kodlar ve temaların oluşturulmasıyla özelden genele doğru giden bir süreç izlenmiştir. Daha açık bir anlatımla, analizin
başlangıcında veri kodlanarak alt bölümlere ayrılmış, ancak nihai olarak daha geniş,
birleştirilmiş ve bütüncül bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunun için, veri analiz
biçimi olarak tematik analiz seçilmiştir.

Tematik analizde veriler içinde tema ve örüntüler aramak üzere analitik teknikler kullanılmaktadır. Bu amaçla öncelikle analitik kodlama yapılmakta; daha sonra sınıflama
ve temalama üzerine odaklanılmaktadır (Glesne, 2011/2014: 259; Rubin ve Rubin,
1995: 239). Bu doğrultuda, oluşturulan kodlar tanımlanmış ve sınıflanmıştır. Son olarak, benzer kuramsal ve betimsel görüşleri içeren kodlamalar, aynı veri sınıflamaları
içine yerleştirilerek tematik bir çerçeve ortaya konulmuştur.

Çalışmada, bir durum için aynı şekilde kodlanmış verilerin katılımcıdan katılımcıya değişip değişmediği analiz edilmiştir. Bununla birlikte, katılımcılar arasında aynı konu
hakkındaki farklı görüşlerin hangi faktörlerden kaynaklanabiliyor olacağı da yorumlanmaya çalışılmıştır. Kodlama ve temalama işlemi gerçekleştirildikten sonra, kod ve
tema haritası oluşturulmuştur. Bu çerçevede oluşturulmuş olan temalama – kodlama
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haritası Tablo 11’de sunulmaktadır. Nitel araştırma bulguları, bu harita çerçevesinde
anlamlandırılmış ve yorumlanmıştır.

Tablo 11. Kodlama – Temalama Haritası
Tema

Kod

Alt Kod
Temel Yeterliliklerin Kazanımı

Olumlu Algı
Eğitimin İşgücü
Piyasasındaki
Rolüne İlişkin
Algı, Tutum ve
Davranışlar

Eğitim Çıktılarının İşgücü Piyasasındaki Değeri
Mezun Olunan Okul Kalitesi
Niceliksel Gelişmeye Karşılık Nitelik Kaybı
İşgücü Piyasasını Takip Etmeyen Eğitim Çıktıları

Olumsuz Algı

Esnekliğin Düşük Olması
Ara Eleman İhtiyacının Karşılanamaması (Mesleki Eğitimde Yetersizlik)

Lisans Diplomalarının
İşgücü
Piyasasında
Geçerliliği
Lisans
Diplomalarına
Atfedilen Önem

Temel Yeterlilikleri Temsil Gücü
Mezun Olunan Üniversitenin Prestiji
Kişisel Gelişime Yönelik Bireysel Yatırımlar

Lisans Diploması Kadar Önemli Olan Diğer
Unsurlar

Stajlar
Öğrencilik Dönemindeki İş Tecrübesi
Yabancı Dil Bilgisi
Proje Bazlı Çalışma
Sosyal Yaşama Katılım Düzeyi

Mesleki Eğitime
Atfedilen Önem

Mesleki Eğitim Mezunlarının Nitelik ve Becerilerindeki Eksiklikler
Mesleki Eğitimde Teori - Pratik Arasındaki İlişkinin Kurulamaması
Okul - Sanayi İşbirliğinin Önemi

Uyumsuz Eş-

Arz - Talep Dengesizlikleri ve Eğitimli İşgücü Arzı Fazlası

leşme ve Aşırı

Yükseköğretimdeki Genişleme ve Mezun Enflasyonu

Eğitimliliğin
Nedenleri

Teknolojik Gelişmeler ve İş İçin Gerekli Görülen Niteliklerin Yükselmesi
Eğitim Alanı
Çalışma Barışının Bozulması
Firmaya Etkileri

İşçi Devrinin Artması

Uyumsuz Eş-

İş Tatmininin Azalması

leşme ve Aşırı
Eğitimliliğin

Çalışana Yapılan Yatırımların Boşa Gitmesi

Bireysel Etkileri

Etkileri

İşe Bağlılığın Azalması
Mutsuzluk
Motivasyon Kaybı

İşgücü Piyasasına Et-

Kayma - Dışlama Etkilerine Yol Açması

kileri

Mesleklerin Niteliksizleşmesi
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Tablo 11. devamı: Kodlama – Temalama Haritası
Tema
Mesleki Eğitime
Atfedilen Önem

Kod

Alt Kod

Mesleki Eğitim Mezunlarının Nitelik ve Becerilerindeki Eksiklikler
Mesleki Eğitimde Teori - Pratik Arasındaki İlişkinin Kurulamaması
Okul - Sanayi İşbirliğinin Önemi

Uyumsuz

Arz - Talep Dengesizlikleri ve Eğitimli İşgücü Arzı Fazlası

Eşleşme ve

Yükseköğretimdeki Genişleme ve Mezun Enflasyonu

Aşırı Eğitimliliğin
Nedenleri

Teknolojik Gelişmeler ve İş İçin Gerekli Görülen Niteliklerin Yükselmesi
Eğitim Alanı
Çalışma Barışının Bozulması
Firmaya Etkileri

İşçi Devrinin Artması
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3.10. Pilot Çalışmanın Katkıları

Pilot çalışma, araştırma sürecinde anket ve görüşme sorularının, gözlem tekniğinin ve
araştırmacının kendisini denemesi açısından önemlidir. Başka bir ifadeyle, pilot ça116

METODOLOJİ

lışma, araştırma durumunun açığa çıkarılmasını sağlamakta, soruların anlaşılırlığını
ve geçerliliğini test etmekte ve araştırma yöntemlerinin geçerliliğinin test edilmesinde
önemli bir rol oynamaktadır (Yin, 1994: 75). Pilot çalışma sayesinde anket ve yarı- yapılandırılmış görüşme formlarında belirlenen gereksiz, belirsiz ve anlamayı zorlaştıran sorular çıkarılmıştır. Bununla birlikte, pilot çalışma sayesinde hazırlanan soruların
yeterli ölçüde cevaplanıp cevaplanmadığı da ortaya çıkmıştır. Böylece, tüm sorular
bir kez daha gözden geçirilmiş ve gerek katılımcılara yüz yüze uygulanan anketlere,
gerekse görüşmelere ilişkin geri bildirim alınmıştır.

Nicel araştırma kapsamında, araştırma alanında yer alan 50 işyerinde 60 çalışanın katılımı ile yüz yüze pilot uygulama yapılarak anket sorularının güvenirliliği test edilmiştir.
Diğer taraftan, nitel araştırma kapsamında, araştırma alanında yer alan 2 işyerinde
işveren vekili/insan kaynakları sorumlusu ile 22.06.2018 tarihinde pilot görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu pilot görüşmeler sayesinde yarı- yapılandırılmış görüşme
formlarında yer alan soruların içeriği, kullanılan dil, açıklık, konu- soru uygunluğu ve
görüşmelerin uzunluğu kontrol edilmiştir. Bu bağlamda, birbirini tekrarlayan ve katılımcıları benzer cevaplar vermeye yönelttiği görülen sorular, zamanı doğru kullanmak
açısından görüşme formundan çıkarılmış ve daha anlaşılır olmak amacıyla sorularda
kullanılan bazı ifadeler değiştirilmiştir.
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4.1. Nicel Araştırma Bulguları

Katılımcıların %63.4’ünü erkek katılımcılar oluştururken %36.6’sını kadınlar oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi içinde imalat sektörü gibi daha çok erkek ağırlıklı istihdamın olduğu sektörlerin bulunması erkek çalışanların sayısının daha yüksek bir düzeyde gerçekleşmesine neden olmuştur. Katılımcıların cinsiyet temsili Türkiye işgücü
piyasasındaki cinsiyet temsili bakımından da uyumlu görünmektedir.

Grafik 1. Cinsiyet Dağılımı
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TÜİK tarafından gerçekleştirilen 2018 yılı işgücü istatistiklerinde de 15 yaş ve üzerindeki nüfusun istihdamında erkeklerin oranı %65.7 iken kadınların oranı %29.4 olarak
tahmin edilmiştir. Araştırmaya katılanların yaş grupları bakımından dağılımı incelendiğinde yetişkin işgücü olarak kabul edilen yaş gruplarında bir ağırlık söz konusudur.
Genç işgücü olarak nitelendirilebilecek 25 yaş ve altında olanlar %9.4’lük bir ağırlığa
sahipken, 25-34 yaş arasında olanlar %45.9’luk oran ile en büyük grubu oluşturmaktadır. 35-44 yaş arasında olanların oranı %34.3 iken, 45-54 yaş arasında olanların
oranı %9.4 ve 55 yaş ve üzerinde olanların oranı ise %1 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Katılımcıların yaş düzeyleri, uyumsuz eşleşmeyi nasıl değerlendirdikleri ve bulundukları yaş grubuna göre taleplerinin ne yönde değiştiğinin belirlenmesi bakımından önem
taşımaktadır.

Grafik 2. Yaş Dağılımı

Aile yükümlülükleri gerek işgücü piyasalarına girişte gerekse de istihdam sürecinde
çalışanları yakından etkileyen bir niteliğe sahiptir. Özellikle çocuk bakımı ve geleneksel
aile yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kadın çalışanların sorumluluklarının belirgin olarak artması iş - yaşam dengesi ve aile yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde
birtakım sosyal politikaların güç kazanmasına neden olmuştur. Bu çerçevede aile yükümlülükleri ile uyumsuz eşleşme arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığı,
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böyle bir ilişki mevcut ise bunun ne düzeyde gerçekleştiğinin tespiti de büyük önem
taşımaktadır. Bu doğrultuda katılımcılara aile yükümlülüklerine ilişkin yöneltilen sorularda katılımcıların %64.8’inin evli, %35.2’sinin ise bekar olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılanların %55’i çocuk sahibi iken, %45’inin çocuğu bulunmamaktadır.

Grafik 3. Ailevi Yükümlülüklere İlişkin İstatistikler

Katılımcıların eğitimsel kazanımlarının belirlendiği bölümde sahip olunan eğitim düzeyi, eğitim alanı ve mezuniyet derecesine ilişkin tespitlerin yapılması amaçlanmıştır.
Farklı eğitim düzeyleri bakımından uyumsuz eşleşmenin nasıl gerçekleştiği bilgisi, eğitim planlaması, mesleki eğitim imkânlarının geliştirilmesi ve eğitim-istihdam ilişkisinin
hangi eğitim düzeylerinde ne türlü sorunlarla karşılaştığını belirlemek bakımından öneme sahip olacaktır. Buna göre katılımcıların %7.7’si ilkokul/ilköğretim mezunu iken,
%8.1’i ortaokul ve %17’si genel lise mezunudur. Katılımcıların %15.9’u belirli mesleki
alanda öğretim faaliyetlerini amaçlayan mesleki teknik lise mezunudur. Tüm dünyada
işgücü piyasalarına geçişte daha hızlı ve uyumlu bir altyapının kurulması amacına yönelik faaliyet gösteren mesleki eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin uyumsuz
eşleşme ile ne düzeyde karşılaştıkları araştırmamızın temel hedefleri bakımından da
büyük önem taşımaktadır. Araştırmaya katılanların %34.2’sini üniversite ve %5.8’ini
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yüksek lisans mezunları oluşturmaktadır. Doktora düzeyinde eğitime sahip olanların
oranı ise %0.2 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 4. Eğitim Düzeyi Dağılımı

Eğitim alanlarının belirlenmesi ilişkin soru seti, Mesleki Teknik Lise, Yüksekokul ve
Üniversite mezunlarına yönlendirilmiştir. Katılımcıların eğitim alanlarına göre dağılımı
incelendiğinde ilk sırayı %39 ile Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk alanları alırken bunu
%22.1 ile Mühendislik, İmalat ve İnşaat, %5.5 ile Fen Bilimleri, Matematik ve Bilgisayar, %4.9 ile Muhasebe ve Finansman, %4.8 ile Elektrik Elektronik Teknolojisi, %3.5 ile
Beşeri Bilimler ve Sanat ve %2.6 ile Eğitim Bilimleri alanları izlemektedir.
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Grafik 5. Eğitim Görülen Alana İlişkin Dağılım

Katılımcıların %4.1’i mezun oldukları eğitim programından bir mezuniyet derecesi ile
mezun olmuşlardır.

Grafik 6. Mezuniyet Derecesine İlişkin Dağılım (İlk Beş)
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Grafik 7. Mezuniyet Derecesine İlişkin Dağılım

Mezun olunan üniversite bakımından yapılan incelemede, katılımcıların %9.9’luk kısmının Anadolu Üniversitesinden mezun olduğu görülmüştür. Anadolu Üniversitesinin
diğer üniversitelere oranla bu denli yüksek bir değere sahip olmasında açık öğretim
programlarından mezun olanlarının yüksek bir orana sahip olması etkili olmuştur. Anadolu Üniversitesini %1.8 ile Kocaeli ve Selçuk Üniversiteleri, %1.6 ile Sakarya Üniversitesi, %1.4 ile İstanbul Üniversitesi ve %1.3 ile Gazi ve Marmara Üniversiteleri
izlemiştir. Katılımcıların %1.2’si Ege Üniversitesi ve %1.1’i Dokuz Eylül ve Dumlupınar Üniversitelerinden mezun olmuştur. Araştırmaya katılan diğer katılımcılar, diğer
üniversiteler arasında dengeli bir biçimde dağılmaktadır. Mezun olunan üniversitelerin
genellikle önemli bir üniversite kültürüne bağlı büyük illerin üniversiteleri olması dikkat
çekmektedir.
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Grafik 8. Mezun Olunan Üniversiteye İlişkin Dağılım

Mezun olunan üniversite şehri bakımından da başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak
üzere büyük şehirlerin üniversitelerinden mezun olanların önemli bir ağırlığa sahip olduğu görülmektedir. Bunun bir istisnasını sahip olduğu açık öğretim programları bakımından Anadolu Üniversitesi oluşturmaktadır. Mezun olunan üniversite şehri bakımından Eskişehir %11 ile ilk sırayı alırken, onu %9.4 ile İstanbul, %6.9 ile Ankara ve %5.3
ile İzmir izlemektedir.
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Grafik 9. Mezun Olunan Üniversitenin Bulunduğu Şehir Dağılımı

Katılımcıların tam ya da yarı zamanlı çalışma şekillerine göre dağılımını belirlemek
amacıyla yöneltilen soruda, katılımcıların büyük oranda tam zamanlı çalışma esasına
göre istihdam edildikleri belirlenmiştir. Buna göre katılımcıların %99.2’si tam zamanlı
çalışırken, %0.8’si yarı zamanlı olarak esnek biçimde çalışmaktadır.
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Grafik 10. İş Sözleşmesi Şekline Göre Çalışma Biçimi

Katılımcıların %99.4’ü sürekli nitelikteki çalışanlardan oluşurken, %0.6’sı geçici çalışanlardan oluşmaktadır.

Grafik 11. Çalışma Biçimi

126

ARAŞTIRMA BULGULARI

Katılımcıların çalışma hayatındaki toplam çalışma sürelerini belirlemek amacıyla yöneltilen soruda, çalışanların önemli bir kısmının 10 yıl ve daha fazla süreli çalışanlardan
oluştuğu görülmüştür. Katılımcıların %53.6’sını çalışma hayatında toplam süre olarak
10 yıl ve daha fazla çalışanlar oluştururken, bunu %22.1 ile 6-10 yıl arası çalışanlar,
%21.3 ile 1-5 yıl arası çalışanlar izlemiştir. Çalışma hayatındaki toplam iş deneyimi 1
yılın altında olan ve işgücü piyasalarına yeni giriş yaptıkları düşünülen katılımcıların
oranı %3 olarak belirlenmiştir.

Grafik 12. Toplam Çalışma Süresine İlişkin Dağılım

Katılımcıların çalıştıkları firmadaki kıdem sürelerinin belirlenmesine ilişkin yöneltilen
soruda da katılımcıların ağırlıklı olarak 1-5 yıl arası kıdem süresine sahip olanlardan
oluştuğu görülmüştür. Bu durum, toplam kıdem süreleri ile karşılaştırıldığında ilk işinden farklı bir işte çalışma düzeyinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle
bu durumun uyumsuz eşleşmenin sonucu olarak oluşup oluşmadığı araştırmanın
önemli amaçlarından biri durumundadır. Firmada geçirilen çalışma süreleri bakımdan
en büyük grubu 1-5 yıl arası çalışanlar oluştururken, bunu %22.5 ile 10 yıldan fazla
çalışanlar, %20.6 ile 6-10 yıl arası çalışanlar ve %14 ile 1 yıl ve daha az çalışanlar
izlemiştir.
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Grafik 13. Mevcut İşyerinde Çalışma Süresine İlişkin Dağılım

Katılımcıların istihdam geçmişleri bakımından uyumsuz eşleşme durumunun tespitine yönelik olarak katılımcıların iş pozisyonları, çalışma şekli, çalışma süreleri (toplam
iş tecrübesi ve firmadaki kıdem), işsizlik deneyimleri ve ücret düzeylerini belirlemeye
yönelik sorular yönlendirilmiştir. Katılımcılar arasında en yaygın iş pozisyonu %36.6
ile nitelik gerektirmeyen işler olurken, bunu %27.6 ile profesyonel meslek mensupları,
%12.3 ile tesis ve makine operatörleri ve montajcıları, %9.8 ile yöneticiler, %8.5 ile
hizmet ve satış elemanları izlemektedir. İş pozisyonlarına göre uyumsuz eşleşmenin,
yüksek beceri ve yetenek gerektiren işler ile düşük nitelik gerektiren işler açısından
nasıl farklılaştığının izlenmesi amaçlanmıştır.
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Grafik 14. İş Pozisyonuna İlişkin Dağılım

Katılımcıların son beş yıllık dönemde işsizlik deneyimlerini belirlemek üzere yöneltilen
soruda uzun dönemli işsizlik oranlarının düşük düzeylerde gerçekleştiği görülmüştür.
Buna göre son beş yıllık dönemde katılımcıların %78’i işsizlik deneyimi yaşamamışlardır. Katılımcıların %10.5’i 6 aydan daha az süreli işsizlik deneyimi yaşarken, %7.3’ü 6
ay ile 1 yıl arasında, %3.4’ü 1 ve 3 yıl arasında ve %0.8’i 3 yıldan fazla süre ile işsizlik
deneyimi yaşamıştır.

Grafik 15. Son 5 Yıl İçerisindeki İşsizlik Deneyimine İlişkin Dağılım
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Katılımcıların ücret düzeyleri bakımından dağılımlarının belirlendiği bölümde, en yaygın ücret aralığını %16.7 ile 2501- 3000 TL arasında ücret alanlar oluştururken, bunu
%15.6 ile 1501-2000 TL arasında ücret alanlar, %12.5 ile 2001-2500TL arasında ücret
alanlar, %9.6 ile 3001-3500TL arasında ücret alanlar ve %8.4 ile 5001 TL ve üzerinde
ücret alanlar izlemektedir.

Grafik 16. Ücret Düzeyine İlişkin Dağılım

Araştırma kapsamındaki firmalara ilişkin bilgilerin değerlendirildiği bölümde, katılımcılara, firmanın ana faaliyet kolu, firma büyüklüğü ve firmada insan kaynakları departmanının bulunup bulunmadığına ilişkin sorular yönlendirilmiştir. NACE Rev.2- Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre katılımcıların %58.1’i imalat sektöründe faaliyette
bulunmaktadır. Bunu sırası ile %14.8 ile Toptan ve Perakende Ticaret, %5.3 ile Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyeti, %4.4 ile Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler,
%4.3 ile Ulaştırma ve Depolama ve %3 ile İnşaat Faaliyetleri izlemektedir.
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Grafik 17. Araştırma Alanındaki İşletmelere İlişkin Bilgiler

Katılımcı firmaların firma büyüklükleri bakımından dengeli bir dağılımın izlendiğini söylemek mümkündür. Buna göre dağılım içindeki en büyük grubu 100-249 arası çalışana
sahip firmalar oluştururken bu firmaların toplam içindeki değeri %21.9 olarak gerçekleşmiştir. Bu grubu sırasıyla %20.7 ile 50-99 arası çalışana sahip olan firmalar, %17.8
ile 1000 ve daha fazla çalışana sahip firmalar, %14.7 ile 250-499 çalışana sahip olan
firmalar, %12.6 ile 500-749 çalışana sahip firmalar ve %12.3 ile 750-999 arası çalışana
sahip firmalar izlemiştir.

131

ARAŞTIRMA BULGULARI

Grafik 18. İşletme Büyüklüğüne İlişkin Bilgiler

Araştırmaya katılan firmaların çok büyük bir bölümünde İnsan Kaynakları Departmanı
bulunmaktadır. Buna göre katılımcı firmaların %90.1’inde İnsan Kaynakları Departmanı mevcut iken %9.9’unda İnsan Kaynakları Departmanı bulunmamaktadır. Özellikle
bu birimin yaptığı nitelik ve beceri eşleştirmesinin öneminin vurgulanmasına yönelik
olarak yöneltilen bu soruda İnsan Kaynakları biriminin bu sorumluluğu ne ölçüde başardığına ilişkin bir değerlendirmenin yapılması amaçlanmıştır.

Grafik 19. İşletme Bünyesinde İnsan Kaynakları Departmanına İlişkin Dağılım
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4.1.1. Dikey Uyumsuzluk Düzeyi

İşgücü piyasasındaki bireylerin yapmakta oldukları işlerle uyumlu olmayan eğitim düzeyleri şeklinde karşımıza çıkan uyumsuz eşleşme problemi, “nitelik uyumsuzluğu”
(qualification mismatch) ya da “eğitimsel uyumsuzluk” (educational mismatch) olarak
ifade edilmektedir. Bu çerçevedeki uyumsuzluk, bireyin mevcut işine göre daha yüksek
veya daha düşük eğitimsel niteliklere sahip olması, yani “aşırı eğitimlilik” (overeducation) ya da “yetersiz eğitimlilik” (undereducation) şeklinde ortaya çıkmaktadır (Quintini,
2011a: 11). Araştırma kapsamında katılımcılar için uyumlu veya uyumsuz eşleşmelerin tespit edilebilmesi için, katılımcının eğitim düzeyleri ile mevcut işleri için gerekli
görülen asgari eğitim düzeyleri karşılaştırılmıştır.
Buna göre;
•

Mevcut işi için aranan asgari eğitim düzeyine sahip olanlar uyumlu eşleşmiş,

•

Mevcut işi için aranan asgari eğitim düzeyinin üzerinde eğitime sahip olanlar
uyumsuz eşleşmiş ve aşırı eğitimli,

•

Mevcut işi için aranan asgari eğitim düzeyinin altında eğitime sahip olanlar
uyumsuz eşleşmiş ve yetersiz eğitimli olarak tanımlanmıştır.

Grafik 20. Dikey Uyumsuzluk Düzeyi1

1

Yapılan toplam 4700 anket içerisinden dikey uyumsuzluk saptanan anket sayısı 4327’dir.
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Saha araştırmasından elde edilen bulgulara göre, katılımcıların yüzde 61.3’ü yapmakta oldukları işler ile uyumlu eşleşme içindeyken, yüzde 38.7’sinin eğitim düzeyi ile işleri
için gerekli görülen eğitim düzeyleri uyumsuz eşleşmiştir. Başka bir ifadeyle, her on katılımcıdan neredeyse dördü nitelik uyumsuzluğu ile karşı karşıyadır. Uyumsuz eşleşme
düzeyi, nitelik uyumsuzluğunun iki farklı boyutu şeklinde ortaya çıkan aşırı eğitimlilik ve
yetersiz eğitimlilik açısından değerlendirildiğinde; araştırma kapsamında yapmakta olduğu işe göre aşırı eğitimli durumda olan katılımcıların oranı yüzde 31.6 iken; yetersiz
eğitimli olanların oranı yüzde 7.1 olduğu görülmektedir. Söz konusu oranlar itibarıyla
uyumsuz eşleşme içinde yer alan katılımcıların yüzde 81’inin yapmakta olduğu işe
göre aşırı eğitimli, yüzde 19’unun ise yetersiz eğitimli olduğunu söylemek mümkündür.
Bu anlamda, aşırı eğitimlilik, yetersiz eğitimliliğe göre daha önemli bir sorun alanıdır.
Katılımcıların eğitim düzeyleri ile işlerinin gerektirdiği eğitimsel nitelikler arasındaki eşleşme durumu, eğitim düzeyleri itibarıyla şu şekildedir:

•

İlkokul mezunu katılımcıların yüzde 77.5’i yapmakta olduğu iş ile uyumlu eşleşme içindeyken; 22.5’i yaptıkları işe göre yetersiz eğitimlidir, yani uyumsuz
eşleşme içindedir.

•

Araştırmaya katılan ortaokul mezunlarının yüzde 50.6’sının eğitim düzeyi ile
mevcut işi için gerekli görülen eğitim düzeyinin tam olarak eşleştiği görülmüştür.
Buna karşılık, söz konusu kategorideki katılımcıların yüzde 23.5’i yaptıkları işe
göre aşırı eğitimliyken; yüzde 25.9’u yaptıkları iş itibarıyla yetersiz eğitimlidir.

•

Araştırmaya katılan genel lise mezunlarının yüzde 72.6’sının eğitim düzeyi ile
mevcut işi için gerekli görülen eğitim düzeyinin tam olarak eşleştiği görülmüştür. Buna karşılık, genel lise mezunlarının yüzde 15.7’si yaptıkları işe göre
aşırı eğitimliyken; yüzde 11.7’si yaptıkları iş itibarıyla yetersiz eğitimlidir.

•

Araştırmaya katılan mesleki teknik lise mezunlarının yüzde 61.1’inin eğitim
düzeyi ile mevcut işi için gerekli görülen eğitim düzeyinin tam olarak eşleştiği görülmüştür. Buna karşılık, mesleki teknik lise mezunlarının yüzde 29.3’ü
yaptıkları işe göre aşırı eğitimliyken; yüzde 9.6’sı yaptıkları iş itibarıyla yetersiz
eğitimlidir.
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•

Araştırmaya katılan yüksekokul mezunlarının yüzde 43.3’ünün eğitim düzeyi
ile mevcut işi için gerekli görülen eğitim düzeyinin tam olarak eşleştiği görülmüştür. Buna karşılık, yüksekokul mezunlarının yüzde 49.1’i yaptıkları işe
göre aşırı eğitimliyken; yüzde 7.6’sı yaptıkları iş itibarıyla yetersiz eğitimlidir.

•

Araştırmaya katılan üniversite mezunlarının yüzde 72.1’inin eğitim düzeyi ile
mevcut işi için gerekli görülen eğitim düzeyinin tam olarak eşleştiği görülmüştür. Buna karşılık, aynı kategorideki katılımcıların yüzde 27.8’i yaptıkları işe
göre aşırı eğitimliyken; yüzde 0.1’i yaptıkları iş itibarıyla yetersiz eğitimlidir.

•

Araştırmaya katılan yüksek lisans mezunlarının yüzde 3.6’sının eğitim düzeyi
ile mevcut işi için gerekli görülen eğitim düzeyinin tam olarak eşleştiği görülmüştür. Buna karşılık, aynı kategorideki katılımcıların yüzde 96.4’ü yaptıkları
işe göre aşırı eğitimlidir.

•

Doktora derecesine sahip katılımcıların tamamı yaptıkları iş itibarıyla aşırı eğitimlidir.

Grafik 21’de yer alan verilere göre dikey uyumsuzluk içinde yer alan katılımcıların
profilini ortaya koymaktadır. Buna göre; dikey uyumsuzluk yaşayan katılımcıların yüz135
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de 38.3’i kadın, yüzde 61.7’si erkektir. Bununla birlikte, yapmakta olduğu işle uyumlu
olmayan eğitimsel niteliklere sahip kadın katılımcıların tüm kadın katılımcılar içindeki payı yüzde 39.8; erkek katılımcıların tüm erkek çalışanlar içindeki payı ise yüzde
38’dir. Bu anlamda, araştırma kapsamında kadın işgücünün erkek işgücüne oranla - az
da olsa - daha yüksek uyumsuz eşleşme oranlarına sahip olması, uyumsuz eşleşmeyi işgücü piyasasındaki cinsiyet temelli segmentasyon çerçevesinde ele alan Ayrıma
Dayalı Aşırı Niteliklilik Teorisi’nin bakış açısı içinde yorumlanabilir. Söz konusu teorik
yaklaşım çerçevesinde, her ikisi de çalışan ve kazanç elde eden hane halkı üyeleri,
yani eşler dikkate alındığında; erkeğin iş arama davranışı küresel işgücü piyasasında
ortaya çıkmaktayken; kadınların büyük ölçüde - eşlerinin iş arama eğilimlerinin belirleyici olduğu - bölgesel düzeyde iş aramak zorunda kaldıkları ileri sürülmektedir (Frank,
1978: 371). Buna bağlı olarak, evli kadınlar bekâr olanlara kıyasla daha yüksek düzeyde aşırı eğitimlilik riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye’nin sosyo-kültürel gerçeklikleri de düşünüldüğünde, araştırma kapsamındaki kadın çalışanların iş arama davranışlarında büyük ölçüde eşlerinin iş arama eğilimlerinin belirleyici
olduğu söylenebilir.

Türkiye’de kadınların işgücüne ve istihdama katılımlarında geleneksel bakış açısı baskındır ve hane içinde genellikle aile reisi olarak görülen erkeğin istihdam seçenekleri
belirleyicidir. Buna göre, örneğin evli bir erkek tarafından daha iyi istihdam fırsatları için
hareketlilik kararı alındığında, göç edilecek bölgede eşin, yani kadının niteliklerine uygun iş imkânlarının olup olmadığı göz ardı edilebilmektedir. Bu durumda, evli kadınlar
göç edilen bölgede niteliklerinin altındaki işlerde çalışmak zorunda kalabilmektedirler.
Türkiye işgücü piyasasında, kadınlara yönelik işveren temelli ayrımcılık nedeniyle de
kadınlara nitelik düzeylerinin altındaki işler teklif ediliyor olabilir. Ayrıca, yüksek eğitimli
olmalarına rağmen, Türkiye’de iş ve aile yaşamını uyumlaştırmaya yönelik sosyal politikalardaki kurumsal yetersizlik de kadınları nitelik düzeylerinin altındaki işlerde çalışma zorunda bırakabilmektedir.
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Grafik 21. Dikey Uyumsuzluk İçinde Yer Alan İşgücünün Cinsiyet Dağılımı

Yapmakta oldukları işlerle uyumsuz eşleşen katılımcıların dağılımı yaş grupları itibarıyla incelendiğinde, uyumsuz eşleşme oranının;

•

25 yaş altındaki katılımcılar arasında yüzde 43.9,

•

25 – 34 yaş grubundaki katılımcılar arasında yüzde 38,

•

35 – 44 yaş grubundaki katılımcılar arasında yüzde 38.9,

•

45 ve üzerindeki yaş grubundaki katılımcılar arasında yüzde 44.6 olduğu görülmektedir.

En yüksek uyumsuz eşleşme düzeyi, 45 ve üzerindeki yaş grubundaki katılımcılar
açısından söz konusudur. 25 yaş altındaki katılımcılar arasında görülen uyumsuz eşleşme düzeyinin, 25 – 34 yaş grubundaki katılımcılara göre daha yüksek olması ise,
işgücü piyasası deneyimlerinin göreli olarak daha düşük, başka bir ifadeyle işgücü piyasasına ilk kez katılma eğiliminin daha yüksek olması ile açıklanabilir. Diğer taraftan,
35 - 44 yaş grubundaki katılımcılar arasında da benzer düzeyde bir uyumsuz eşleşmenin olması, sözü edilen ihtimalin geçerliliğini gölgelemektedir.
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Grafik 22. Dikey Uyumsuzluk İçinde Yer Alan İşgücünün Yaş Dağılımı

Medeni durum itibarıyla evli katılımcıların yüzde 38.5’i; bekar katılımcıların yüzde
38.9’u eğitim düzeyleri açısından mevcut işleriyle uyumsuz eşleşmiştir. Bu açıdan,
katılımcıların medeni durumlarının ve bu anlamda ailevi yükümlülüklerinin eşleşme
üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğu söylenemeyeceğinden konuya ilişkin teorik
varsayım doğrulanamamıştır.
Grafik 23. Dikey Uyumsuzluk İçinde Yer Alan İşgücünün Ailevi Yükümlülüklerine İlişkin Dağılım
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Katılımcıların uyumsuz eşleşme düzeyleri, teorik olarak işgücü piyasasındaki eşleşme
düzeyi üzerinde etkili faktörlerden biri olan iş tecrübesi itibarıyla değerlendirildiğinde,
en yüksek uyumsuz eşleşmenin 1 yıldan daha az işgücü piyasası deneyimine sahip
grup (yüzde 41.6) için söz konusu olduğu ortaya çıkmaktadır. Uyumsuz eşleşme oranı,
6 – 10 yıl arasında tecrübeye sahip işgücü için yüzde 37.2 düzeyinde gerçekleşmişken; 1 – 5 yıl arasında iş tecrübesine sahip olan katılımcılar için yüzde 36.7 ve 10 yıldan fazla iş tecrübesine sahip olan katılımcılar için yüzde 39.6’dır. Bu noktada, işgücü
piyasası deneyimi daha az olan katılımcılar için görülen nitelik düzeylerinin altındaki
işleri kabul etme eğiliminin, benzer şekilde 10 yıldan daha fazla iş tecrübesine sahip
olan katılımcılar açısından da söz konusu olması şaşırtıcıdır. Bu bulgu, konuya ilişkin
temel teorik öngörülerden farklı bir durum ortaya koymaktadır.

Grafik 24. Dikey Uyumsuzluk İçinde Yer Alan İşgücünün Toplam İş Tecrübesine İlişkin
Dağılım

Diğer taraftan, araştırma bulgularından hareketle, katılımcıların firmadaki kıdem süreleri dikkate alındığında en yüksek uyumsuz eşleşme düzeyinin firmadaki çalışma
süresi 1 yıldan az olan katılımcılar (yüzde 41.3) açısından söz konusu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, kıdem süresi 1 – 5 yıl olan katılımcıların yüzde 37.8’i; 6 – 10
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yıl arasında söz konusu firmada çalışan katılımcıların yüzde 36.9’u ve 10 yılın üzerinde
kıdeme sahip katılımcıların yüzde 40.8’i yapmakta olduğu iş ile uyumsuz eşleşmiştir.

Grafik 25. Dikey Uyumsuzluk İçinde Yer Alan İşgücünün Toplam İş Tecrübesine İlişkin
Dağılım

Araştırma alanı içindeki firmalarda katılımcıların iş pozisyonları itibarıyla en yüksek
uyumsuz eşleşmenin büro hizmetlerinde çalışan elemanlar (yüzde 43.2) açısından söz
konusu olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, hizmet ve satış elemanları (yüzde
41.8), tesis ve makine operatörleri ve montajcıları (yüzde 41) ve yöneticiler (yüzde
40.9) arasında da uyumsuz eşleşmiş işgücü oranı yüksektir. Söz konusu dört ana meslek grubunda her 10 katılımcıdan dördü uyumsuz eşleşme içindedir. Diğer taraftan,
uyumsuz eşleşme oranı nitelik gerektirmeyen işlerde istihdam edilen katılımcılar arasında yüzde 39.5, teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları
arasında yüzde 35.9 ve profesyonel meslek mensupları arasında ise yüzde 35’tir.
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Grafik 26. Dikey Uyumsuzluk İçinde Yer Alan İşgücünün İş Pozisyonuna İlişkin Dağılımı

Öte yandan, firma ölçeği itibarıyla uyumsuz eşleşme düzeyine bakıldığında, en yüksek
uyumsuzluğun 500 – 749 çalışanı olan firmalarda (yüzde 40.8) olduğu görülmektedir.
Söz konusu büyüklükteki firmaları, 50 – 99 çalışanı olan firmalar (yüzde 39.4) izlemektedir. Bununla birlikte, 100 – 249 çalışanı olan firmalarda uyumsuz eşleşme düzeyi
yüzde 38.4, 250 – 499 çalışanı olan firmalarda yüzde 38.3 ve 1000’den fazla çalışanı
olan firmalarda ise yüzde 37.2’dir.
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Grafik 27. Dikey Uyumsuzluk İçinde Yer Alan İşgücünün İşletme Büyüklüğüne Göre
Dağılımı

4.1.2. Yatay Uyumsuzluk Düzeyi

İşgücü piyasasında uyumsuz eşleşme olgusu çerçevesinde, sadece eğitim düzeyine
odaklanarak bireylerin yapmakta oldukları işlere göre daha az veya daha fazla eğitimli
olup olmadıklarını araştırmak yeterli değildir. Uyumsuz eşleşmenin tam olarak anlaşılabilmesi için bireylerin işlerini başarıyla yerine getirebilmeleri açısından “doğru” eğitim
alanından mezun olup olmadıkları hususunun da sorgulanması gerekmektedir. Bu durum, yani bireyin eğitim alanı ve mesleği arasındaki uyumsuz eşleşme (Robst, 2007:
401), literatürde yatay uyumsuzluk (hirozontal mismatch) olarak tanımlanmaktadır. Yatay uyumsuzlukta, eğitim düzeyinden daha ziyade eğitim alanına odaklanılmaktadır.
Bu anlamda, örneğin insan sağlığı alanında istihdam edilmesi gereken bir psikoloğun
çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak çalışması eğitim görülen alan – yapılan iş
uyumsuzluğu çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Mevcut iş itibarıyla yatay uyum düzeyi incelendiğinde; katılımcıların yüzde 61.3’ünün
eğitim gördüğü alanın mevcut işi ile uyumlu olduğu görülmüştür. Buna karşılık, katılımcıların yüzde 15.1’i eğitim gördüğü alanın dışında ve yüzde 23.6’sı da özel bir eği142
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tim alanı gerektirmediğini düşündüğü bir işte istihdam edilmektedir. Dolayısıyla, yatay
uyumsuzluk oranı yüzde 15.1’dir.

Grafik 28. Yatay Uyumsuzluk Düzeyi

Yatay uyumsuzluk içinde olan yükseköğretim mezunu katılımcıların eğitim düzeyleri
itibarıyla dağılımlarına bakıldığında, en yüksek yatay uyumsuzluğun yüksekokul mezunları (yüzde 19.5) arasında olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, yatay uyumsuzluk
oranı lisans mezunu katılımcılar için yüzde 13.5 ve lisansüstü eğitim derecesine sahip
olanlar içinse yüzde 6.5’tir.
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Tablo 12. Yükseköğretim Mezunu Katılımcılar için Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Yatay
Uyumsuzluk Düzeyi

Sizce mevcut işinizi
yapabilmek için hangi alanda
eğitim almak gerekir?

Eğitim Düzeyi
YO

ÜNV

YL

DR

Toplam

İşim özel bir eğitim alanı gerektirmiyor.

58

150

14

1

223

Benim eğitim aldığım alanın
dışında bir alanda.

102

217

17

1

337

Benim eğitim aldığım alanda
veya bir benzerinde.

296

1060

205

5

1566

Sadece benim eğitim aldığım
alanda.

66

179

35

1

281

Toplam

522

1606

271

8

2407

Chi-Square=41,884; df=9;p=.000;a=0,03
YO: Yüksekokul, ÜNV: Üniversite, YL: Yüksek Lisans, DR: Doktora

Yatay uyumsuzluk içinde yer alan katılımcıların eğitim alanları itibarıyla dağılımlarına
bakıldığında, en yüksek yatay uyumsuzluğun meslek lisesi mezunları (yüzde 15.7)
için söz konusu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, yatay uyumsuzluk oranı
araştırma kapsamında fen bilimleri mezunlarına (yüzde 12.3) kıyasla sosyal bilimler
mezunları (yüzde 14.8) için daha yüksektir.

144

ARAŞTIRMA BULGULARI

Grafik 29. Eğitim Alanları İtibarıyla Yatay Uyumsuzluk Düzeyi

4.1.3. Uyumsuz Eşleşmenin (Aşırı Eğitimliliğin) Nedenlerine İlişkin Bulgular

Araştırma kapsamında, aşırı eğitimli katılımcıların eğitim düzeylerinin altındaki işlerde
çalışmalarının başlıca nedenleri; kişisel nedenler, söz konusu işin kariyer açısından bir
geçiş süreci olarak görülmesi ve başka bir şehirde iş arama maliyetinin yüksek olması
şeklindedir. Bu bağlamda, katılımcılar tarafından işin kariyer açısından bir geçiş süreci
olarak görülmesinin, teorik olarak Kariyer Hareketliliği Teorisi’nin temel varsayımını
desteklediği ileri sürülebilir. Dolayısıyla, eğitimsel niteliklerinin altındaki işlerde çalışan
kişilerin, mevcut işlerini uzun dönemli bir kariyer hedefine ulaşabilmek için “sıçrama
tahtası” olarak gördükleri ifade edilebilir.
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Grafik 30. Mevcut İşi İtibarıyla Uyumsuz Eşleşmiş Olan Katılımcıların Eğitim Düzeylerinin Altındaki İşleri Kabul Etme Nedenleri

Aşırı eğitimli katılımcıların eğitim düzeylerinin altındaki işlerde çalışmaları bakımından
ön plana çıkan diğer nedenler; işsiz kalmak yerine uyumsuz eşleşme içinde yer almanın tercih edilmesi, ailevi yükümlülükler, borç yükümlülükleri, nitelik düzeyine uygun bir
iş bulmanın zor olması, firmanın prestiji ve piyasa hakkında yeterince bilgi sahibi olmama şeklindedir. Bu anlamda, işgücü piyasası hakkında yeterince bilgi sahibi olunmaması, Türkiye gibi işgücü piyasası bilgi sisteminin henüz tam olarak kurulamamış olduğu
ülkelerde tüm işgücü piyasası aktörlerini olumsuz şekilde etkilemekle birlikte, piyasaya
ilk kez giren yeni mezun gençler açısından da büyük bir probleme işaret etmektedir.

4.1.4. Beceri Uyumsuzluğuna İlişkin Bulgular

Nitelik ve beceri, literatürde en fazla karıştırılan iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar birbirlerine yakın anlamlar taşısalar da nitelik ve beceri kavramları
arasında önemli farklılıklar söz konusudur. Her şeyden önce, nitelik kavramı sadece
formel ya da sertifikalı eğitim yoluyla elde edilen kazanımları tanımlamaktadır. Buna
karşılık, beceri kavramı özellikle deneyimler yoluyla edinilen, işe özgü genel ve teknik yetkinleri ifade etmektedir. İki kavram arasındaki farklılığın tek nedeni, niteliklerin
tanımlanması sürecinin karmaşıklığı ve çeşitliliği değildir. Aynı zamanda, becerilerin
kazanımı ve kaybedilmesi sürecinin tüm yaşamı kapsıyor olmasıdır. Diğer taraftan,
eğitimsel nitelikler sadece geçmişte belirli bir dönemde kazanılmış olan bilgi ve becerileri yansıtmaktadır.
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Nitelik uyumsuzluğu ve beceri uyumsuzluğunun her ikisinde de kişinin yetenekleri ile
yapmakta olduğu işin gerektirdiği yetenekler arasındaki farklılık ölçülmeye çalışılmaktadır. Ancak nitelik bireylerin beceri donanımlarını temsil etmekte yetersiz kalmaktadır.
Çünkü bir iş için gerekli olan eğitim düzeyine sahip olmak, aynı zamanda söz konusu
iş için istenen becerilere sahip olmak anlamına gelmemektedir. Örneğin; üniversite
mezuniyeti bir kişinin düşük nitelikli işler için aşırı nitelikli görülmesine neden olurken;
aynı kişinin sözü edilen iş için aşırı becerili olduğunu söylemek mümkün olmayabilir.
Dolayısıyla, kavramsal olarak niteliksel uyumsuzluğu, beceri uyumsuzluğuna dönüştürmek doğru bir yaklaşım değildir. Ancak pek çok teorik ve ampirik çalışmada bu
hatanın yapılmış olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, söz konusu farklılık göz önünde
bulundurulmuştur.

Çalışmada, beceri uyumsuzluğunu belirleyebilmek için katılımcıların sahip oldukları
beceriler ile yapmakta oldukları işlerin gerektirdiği beceri düzeyleri karşılaştırılmıştır.
Bunun için, ilk olarak katılımcıların mevcut becerilerinin işlerinin gerektirdiği beceri
düzeyini ne ölçüde karşıladığı hususu araştırılmıştır. Araştırmaya katılan çalışanların
yüzde 37.9’u sahip oldukları becerilerin mevcut işleriyle uyumlu eşleştiğini ifade etmişlerdir. Buna karşılık, beceri uyumsuzluğunun ilk boyutunda yapmakta olduğu işin ge147
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rektirdiğinden daha yüksek beceri düzeyine sahip olan, yani aşırı becerili katılımcıların
oranı yüzde 57.9’dur.

Grafik 31. Beceri Uyumsuzluğu Göstergeleri 1

Beceri uyumsuzluğunun ikinci boyutunda mevcut işinin gerektirdiğinin altında becerilere sahip olduğunu düşünen ve bu anlamda yetersiz becerili olarak tanımlanabilen
katılımcıların oranı ise sadece yüzde 4.1’dir. Dolayısıyla, beceri uyumsuzluğu bütünsel
bir bakış açısı içinde değerlendirildiğinde uyumsuzluğun yüzde 62 düzeyinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, araştırma kapsamında beceri uyumsuzluğunun, nitelik
uyumsuzluğunun üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu bulgulardan hareketle,
araştırma alanındaki firmalarda çalışanların nitelik uyumsuzluğundan daha çok beceri
uyumsuzluğu problemi ile karşı karşıya oldukları söylenebilir.

Araştırma alanı içindeki firmalarda yaşanan beceri uyumsuzluğu problemini yansıtan
bir diğer gösterge, mevcut işinin sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanabilme imkanını kendisine sunmadığını düşünen çalışanların varlığıdır. Bu bağlamda, katılımcıların
yüzde 7.6’sının yaptıkları işlerde sahip oldukları bilgi ve becerileri kullanamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşılık, mevcut işinde bilgi ve beceri donanımını kullanabilme fırsatını yakalamış olan katılımcıların oranı yüzde 79.5’tir.
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Grafik 32. Beceri Uyumsuzluğu Göstergeleri- II
Aşağıdaki ifadeye ne ölçüde katılıyorsunuz?
“Mevcut işim bana sahip olduğum bilgi ve becerileri kullanabilme imkânı sunmaktadır.”

Beceri uyumu/uyumsuzluğu çerçevesinde katılımcılardan sahip oldukları beceriler ile
mevcut işleri arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde açıklayan ifadelerden birini tercih etmeleri
de istenmiştir. Söz konusu ifadelere, yukarıdaki tabloda yer verilmiştir. Bu çerçevede,
sahip olduğu becerilerin mevcut işinin gerektirdiği görev ve sorumluluklarla tam olarak
uyumlu olduğu düşüncesini taşıyan katılımcıların oranı yüzde 44.3’tür. Diğer taraftan,
sahip olduğu beceriler ile işi arasındaki ilişkiyi açıklarken, daha zorlu görev ve sorumluluklarla başa çıkabilecek becerilere sahip olduğu ifadesini kullanan ve bu açıdan beceri
düzeyinin altındaki bir işte istihdam edildiği yönünde bir algıya sahip olduğu anlaşılan
katılımcıların oranı yüzde 47.1’dir. Ayrıca, katılımcıların yüzde 8.5’i de işinin gerektirdiği görev ve sorumluluklarla baş edebilmesi için daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu
düşünmektedir.
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Grafik 33. Beceri Uyumsuzluğu Göstergeleri -III

4.1.5. M
 esleki Teknik Eğitim ve Üniversite Eğitiminden Kazanılan Niteliklerin İşgücü Piyasasındaki Geçerliliğine ilişkin Bulgular

Araştırma kapsamında, katılımcıların mesleki teknik eğitim ve üniversite eğitiminden
kazandıkları niteliklerin işgücü piyasasındaki geçerliliğine ilişkin algıları da analiz edilmiştir. Bu bağlamda, nicel veri toplama aracında katılımcılara yöneltilen sorularla mesleki teknik eğitim ve üniversite eğitiminden kazanılan niteliklerin işgücü piyasasındaki
geçerliliği;

•

Mesleki teknik eğitim ve üniversite eğitimi döneminde kazanılan niteliklerin
mevcut işlerde kullanılıp kullanılmadığı,

•

Mezun olunan alan itibarıyla mesleki teknik eğitim ve lisans diplomalarının
işgücü piyasasındaki karşılığı,

•

Mesleki teknik eğitim ve üniversite eğitiminin verimlilik düzeyini etkileyip etkilemediği,

•

Mesleki teknik eğitim ve üniversite eğitiminin ücret düzeyini etkileyip etkilemediği,
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•

Mesleki teknik eğitim ve üniversite eğitimiyle kazanılan niteliklerin işgücü piyasasındaki değerinde bir azalma ya da kayıp olup olmadığı,

•

Mesleki teknik eğitim ve üniversite eğitimi dönemindeki beklentilerin işgücü piyasasında karşılanma düzeyinin nasıl algılandığı olmak üzere çeşitli açılardan
değerlendirilmiştir.

Grafik 34. Mesleki Teknik Eğitim ile Kazanılan Niteliklerin İşgücü Piyasasındaki Geçerliliği (Mesleki Teknik Lise Mezunları)

Grafik 35. Üniversite Eğitimiyle Kazanılan Niteliklerin İşgücü Piyasasındaki Geçerliliği

Grafik 34 ve 35’te düzenlenen verilerden de görüldüğü üzere, mesleki teknik eğitimden
ve üniversite eğitiminden kazandığı nitelikleri mevcut işinde büyük ölçüde kullandığını
ifade eden katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 41.6 ve yüzde 45.5’tir. Bununla birlikte,
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mesleki teknik eğitim diplomasının tanımladığı niteliklerden mevcut işi itibarıyla kısmen
yararlandığını belirten katılımcıların oranı yüzde 29.9’ken; lisans diploması ile belgelediği niteliklerinden tamamen yararlanmadığını ifade eden katılımcıların oranı yüzde
40.7’dir. Diğer taraftan, eğitim sürecinde kazanmış olduğu niteliklerden hiç yararlanmadığı dile getirenlerin oranı mesleki teknik eğitim için yüzde 28.5 ve üniversite eğitimi
için yüzde 13.8’dir.

Grafik 36. Mesleki Teknik Eğitim Diplomasının İşgücü Piyasasındaki Geçerliliği

Eğitim gördüğü alan itibarıyla mesleki teknik eğitim diplomasının işgücü piyasasında
büyük ölçüde geçerlilik taşıdığını düşünen katılımcıların payı yüzde 32.3; lisans diplomasının işgücü piyasasında büyük ölçüde geçerlilik taşıdığını düşünen katılımcıların
payı ise yüzde 43.7’dir. Bunun tersi bir düşünceye sahip katılımcılar, mesleki teknik
eğitim için toplam katılımcıların yüzde 19 ve üniversite eğitimi için 13.4’ünü oluşturmaktadır.

152

ARAŞTIRMA BULGULARI

Grafik 37. Lisans Diplomasının İşgücü Piyasasındaki Geçerliliği

Bu iki bulgu bir arada değerlendirildiğinde, her on katılımcıdan üçünün mesleki teknik
eğitim diplomalarının ve her on katılımcıdan dördünün de lisans diplomalarının piyasa
değerine ilişkin olumlu algıya sahip oldukları söylenebilir. Söz konusu bulgular, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki ilişkinin tam olarak kurulamadığını ortaya
koymaktadır. Bu bağlamda, katılımcıların görüşlerinden yola çıkılarak eğitim sistemi
çıktıları, kişileri mezun olduktan sonra işgücü piyasası için hazırlamayan, yetersiz veya
uygun olmayan nitelikleri yansıtan bir yapısal faktör olarak yorumlanabilir.

Grafik 38. Öğrencilik Dönemindeki Beklentilerin İşgücü Piyasasında Karşılanma Düzeyi
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Katılımcıların, lisans diplomalarının işgücü piyasasındaki geçerliliği konusundaki görüşleri öğrencilik dönemindeki beklentilerin karşılanma düzeyiyle de yakından ilişkilidir.
Bu bağlamda, üniversite eğitimi ile kazanılan niteliklerin işgücü piyasasındaki geçerliliği ne kadar yüksekse, katılımcıların eğitime yatırım yaptıkları öğrencilik dönemlerindeki beklentilerinin karşılanma düzeyi de o kadar yüksek olacaktır. Araştırma bulgularına göre; öğrencilik dönemindeki beklentilerin işgücü piyasasındaki karşılanma
düzeyi göstergesi itibarıyla mevcut işinin beklentilerinin altında olduğunu ifade eden
katılımcıların oranı yüzde 24.3 iken; beklentileriyle uyumlu olduğunu belirtenlerin oranı
yüzde 53.5 ve beklentilerinin üzerinde olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 22.2’dir.
Bu açıdan, üniversite eğitimi ile elde edilen kazanımların büyük ölçüde öğrencilik dönemindeki beklentileri karşıladığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Grafik 39. Mesleki Teknik Lise Eğitiminin Verimlilik Üzerindeki Etkisi

Eğitimin işgücü piyasasındaki rolünü açıklamaya yönelik teorik yaklaşımların farklılaştığı hususlardan biri eğitim - verimlilik ilişkisi çerçevesinde ortaya çıkmaktadır. Bu
bağlamda, araştırmada işgücü arzını temsil eden katılımcıların konuya ilişkin görüşlerine de yer verilmiştir. Mesleki teknik eğitim ve üniversite eğitiminin verimlilik düzeyi
üzerinde etkisi olduğunu düşünen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 66.7 ve yüzde
70.8’dir. Buna karşılık, katılımcıların yüzde 11.9’unun mesleki teknik eğitimin ve yüzde 16.6’sının da üniversite eğitiminin verimlilik düzeyini kısmen etkilediğini; yüzde
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21.4’ünün mesleki teknik eğitimin ve yüzde 12.6’sının da yükseköğretimin verimlilik
düzeyi üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını düşündüğü görülmektedir.

Grafik 40. Lisans Eğitiminin Verimlilik Üzerindeki Etkisi

Bu bulgulardan yola çıkarak, katılımcıların önemli ölçüde mesleki teknik eğitim ve üniversite döneminde kazanılan niteliklerin iş performansı üzerinde etkili olduğunu düşündüklerini söylemek mümkündür.
Grafik 41. Mesleki Teknik Lise Eğitiminin Ücret Üzerindeki Etkisi
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Katılımcıların mesleki teknik eğitimin ve üniversite eğitiminin ücret düzeyleri üzerindeki etkileri konusundaki görüşleri, eğitim - verimlilik ilişkisine yönelik bakış açılarından
farklılaşmaktadır. Bu açıdan, mesleki teknik eğitimin ve üniversite eğitiminin ücret düzeyleri üzerinde etkili olduğunu düşünen katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 37.8 ve
yüzde 48.5’tir. Öte yandan, mesleki teknik eğitim mezunu katılımcıların yüzde 47.3’ü
ve üniversite mezunu katılımcıların yüzde 34,5’i eğitimlerinin ücretler üzerinde herhangi bir etkisi olduğunu düşünmezken; mesleki teknik eğitim için yüzde 14.8’i ve üniversite için yüzde 17’si sözü edilen değişkenler arasında kısmen de olsa bir ilişkinin
kurulabileceği görüşündedir.

Grafik 42. Lisans Eğitiminin Ücret Üzerindeki Etkisi

Söz konusu bulgular doğrultusunda, katılımcıların eğitim - verimlilik ile eğitim - ücret
ilişkisi konusundaki görüşleriyle Beşeri Sermaye Teorisi’nin eğitim düzeyi ile verimlilik
ve ücretler arasında doğrudan bir ilişki kurulabileceği yönündeki varsayımı arasında
bağlantı kurulabilir. Bu doğrultuda, katılımcıların konuya ilişkin bakış açılarının büyük
ölçüde Beşeri Sermaye Teorisi’nin “daha yüksek eğitimsel niteliklere sahip olan bireylerin işgücü piyasasında daha verimli olacakları ve dolayısıyla daha yüksek ücret elde
edecekleri” şeklindeki temel yaklaşımını desteklediği söylenebilir.

Araştırmanın temel amacı işgücü piyasasındaki uyumsuz eşleşme olgusunun varlığı156
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nın sorgulanması olmakla birlikte, saha araştırmasında mesleki teknik eğitim ve yükseköğretim yoluyla kazanılan nitelik ve becerilerin işgücü piyasasındaki değeri çeşitli
açılardan ele alınmıştır. Bu bağlamda, işgücünün sahip olduğu niteliklerde herhangi bir
“eskimenin” ya da “modası geçmenin” (skill obsolescence) söz konusu olup olmadığına ilişkin algı da ortaya koyulmaya çalışılmıştır.

Grafik 43. Mesleki Teknik Eğitim Yoluyla Kazanılmış Olan Niteliklerdeki Değer Kaybı

Araştırma bulgularına göre; mesleki teknik eğitim süreci ile üniversite eğitiminden kazanmış olduğu niteliklerin değerini kaybettiği veya değerinde bir azalma olduğu yönünde bir algıya sahip olan katılımcıların oranı sırasıyla yüzde 28.1 ve yüzde 25.5’tir.
Benzer şekilde, mesleki teknik eğitim için katılımcıların yüzde 13’ü ve üniversite eğitimi
için de yüzde 22.8’i de kısmen söz konusu niteliksel kazanımların değerinde bir azalma
olduğunu düşünmektedir.
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Grafik 44. Üniversite Eğitimi ile Kazanılmış Olan Niteliklerdeki Değer Kaybı

Öte yandan, mesleki teknik eğitim için katılımcıların yüzde 59’unun ve üniversite eğitimi
içinse yüzde 51.7’sinin üniversite eğitimiyle kazanılan niteliklerin değer kaybettiğini düşünmediği görülmektedir. Bu bulgulara göre, her iki eğitim düzeyi için de katılımcıların
yaklaşık yarısı değerini yitirmiş olması sebebiyle eğitim yoluyla kazandığı nitelikleri büyük
ölçüde kullanamadığını düşünmektedir. Bu durumun iki şekilde açıklanabileceği düşünülebilir. İlk olarak, araştırma kapsamındaki firmalarda ileri üretim teknolojilerinin kullanılması sebebiyle söz konusu niteliksel aşınma bu kadar yüksek düzeyde gerçekleşmiş
olabilir. İkinci olarak, eğitim sisteminden kazanılan niteliklerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarındaki hızlı değişime aynı oranda cevap veremediği ve çabuk eskidiği düşünülebilir.

4.1.6. İşverenin İşler için Gerekli Gördüğü Nitelikleri Yükseltmesine (Credentializme) Yönelik Algı

Uyumsuz eşleşme olgusunun işgücü piyasasındaki varlığını gerçekçi bir şekilde ortaya
koyabilmek açısından niteliksel yükselme ve credentializm olgularının da araştırılması
gerekmektedir. Uyumsuz eşleşmenin bir boyutu olarak aşırı eğitimlilik olgusuna alternatif bir bakış açısı sunan niteliksel yükselme, işgücü piyasasının teknolojik gelişmelere karşı duyarlı olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, işgücü piyasasında mevcut
işler için gerekli görülen nitelik düzeylerinin, iş için gerekli görülen niteliklerde bir değişiklik olmaksızın işveren tarafından yükseltilebildiği de görülebilmektedir. Sözü edilen
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her iki durumun varlığı da araştırma kapsamında ele alınmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 88’i işe başlamış oldukları dönemden
bu yana mevcut işleri için aranan eğitim düzeyinde herhangi bir değişikliğin olmadığını
ifade ederken; yüzde 12’si söz konusu işlerin yerine getirilmesi için gerekli görülen
eğitimsel niteliklerin değiştiğini ifade etmiştir. Bu anlamda, araştırma alanı içindeki firmalarda bazı iş pozisyonları için niteliksel yükselmenin ortaya çıktığı söylenebilir.

Grafik 45. Niteliksel Yükselme

Araştırma kapsamında credentializmin varlığını araştırmak amacıyla ilk olarak, Felstead ve diğerleri (2007) tarafından yapılan ve uyumsuz eşleşmenin boyutlarının ortaya
konulduğu benzer bir çalışmada kullanılan soru kalıplarından yararlanılmıştır. Bu bağlamda, işverenler tarafından işler için aranan asgari eğitim düzeyleri ile katılımcıların
o işlerin yapılabilmesi için gerçekte yeterli olduğunu düşündükleri eğitim düzeyleri karşılaştırılmıştır. Söz konusu karşılaştırma sonucunda credentializmin var olup olmadığının tespiti, doğrudan katılımcıların değerlendirmelerine dayandığından subjektif bir
karakter taşıdığı düşünülebilir. Ancak bu yöntemdeki temel varsayım, işin özelliklerini
ve gerektirdiği nitelikleri en iyi bilebilecek olanın, o işi yapan kişi olduğu şeklindedir.
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Tablo 13. Credentializm I
İşin yapılabilmesi için gerekli görülen eğitim düzeyi

Aranan Asgari Eğitim Düzeyi

Mevcut İş İtibariyle İşe Girişte

İLK ORTA GL MTL YO ÜNV YL/DR

Eğitim Düzeyi
Toplam
Gerekmiyor

İLK

305

30

57

29

1

8

0

4

434

ORTA

17

169

59

20

4

3

0

5

277

GL

35

44

805 51

55

83

1

10

1084

MTL

8

11

25 544 44

33

0

4

669

YO

3

0

16

23 268

76

1

1

388

ÜNV

1

2

33

24

38 1340

22

3

1463

YL/DR

0

0

0

0

0

10

0

12

34

27

4327

Toplam 369

256

2

995 691 410 1545

İLK: İlkokul/İlköğretim, ORTA: Ortaokul, GL: Genel Lise, MTL: Mesleki Teknik Lise, YO: Yüksekokul, ÜNV:
Üniversite, YL: Yüksek Lisans, DR: Doktora

Tablo 14’teki matriste, işler için aranan asgari eğitim düzeyleri ile katılımcılara göre işlerin yapılabilmesi için gerekli olan eğitim düzeyleri çapraz olarak düzenlenmiştir. Buna
göre; yatay ve dikey eksenlerde aynı eğitim düzeyinin kesiştiği alanlar için credentializm söz konusu değildir. Öte yandan, sözü edilen kesişimlerin altında kalan alanlar için
credentializmin var olduğu söylenebilir. Buna göre, araştırma alanı içindeki credentializm oranı yüzde 6.5’tir.

Grafik 46. Credentializm II
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Araştırma alanı içindeki firmalarda credentializmin var olup olmadığı açısından değerlendirilmesi gereken bir diğer husus, katılımcıların mevcut işlerini yetkin şekilde
yapmak için kendi niteliklerinin ne kadar gerekli olduğu konusundaki görüşleridir. Bu
açıdan, katılımcıların yüzde 1.9’u mevcut işlerinin yetkin şekilde yapılabilmesi için
kendisininki gibi niteliklere sahip olmanın gerekmediğini ve yüzde 5.7’si de çok fazla
gerekmediğini belirtirken; yüzde 28.9’u söz konusu niteliklerin orta düzeyde gerekli,
yüzde 45.9’u çok gerekli ve yüzde 17.7’si de tamamen gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların çok az bir bölümünün mevcut niteliklerini iş için gerekli görmediği
yönündeki bulgu, araştırma kapsamındaki firmalarda credentializmin önemli bir olgu
olarak karşımıza çıkmadığı şeklinde yorumlanabilir.

Grafik 47. Credentializm III

Öte yandan, veri toplama aracında yer alan bazı sorulara verilen cevaplar, yukarıdaki
bulgularla aynı yönde yorumlanamamaktadır. Daha açık bir anlatımla, Grafik 47’den
da görüldüğü gibi, katılımcıların yüzde 38.6’sı üniversite eğitimi döneminde kazanılan
niteliklerin, işveren tarafından işin yapılabilmesinden daha ziyade işe girebilmek için
istendiğini düşünmektedir.
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Grafik 48. Credentializm IV

Dolayısıyla, katılımcıların önemli bir bölümü tarafından işe giriş için aranan asgari eğitim düzeyinin, aslında iş başvurusunda bulunan adaylar için bir eleme mekanizması
olarak kullanıldığı; yani, bu düzeyin doğrudan işin özellikleriyle ilişkili olmadığı şeklinde algılandığı söylenebilir. Buna karşılık lisans mezunun her 10 katılımcıdan 6’sının,
mesleki teknik lise mezunu her 10 katılımcıdan ise 7’sinin eğitim sisteminin kendine
kazandırmış olduğu niteliklerin işveren tarafından işin yapılabilmesi için beklendiği düşüncesini taşıdığı görülmektedir.

Grafik 49. Credentializm V
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Bununla birlikte, katılımcıların çoğu işverenler tarafından belirlenen işe alım kriterleri
ile işlerin gerektirdiği niteliksel donanım arasında tamamen (yüzde 24.3) ya da kısmen (yüzde 22) farklılık olduğunu düşünmektedir. Diğer taraftan, katılımcıların yüzde
53.7’si böyle bir farklılığın olmadığı yönünde görüş bildirmiştir.

4.1.7. İlk Düzenli İş ile ilgili Bulgular
Araştırma kapsamında katılımcılara işgücü piyasasındaki ilk düzenli işleriyle ilgili sorular da yöneltilmiştir. Buradaki amaç, katılımcının işgücü piyasası deneyimi hakkında
daha ayrıntılı bilgiye sahip olabilmek ve esas olarak ilk işteki eşleşme düzeyi ile mevcut
işteki eşleşme düzeyi arasında anlamlı bir ilişkinin söz konusu olup olmadığını ortaya
koyabilmektir. Bu bağlamda, mevcut işi ilk düzenli işi olmayan 3.331 katılımcının ilk
düzenli işlerinde uyumsuz eşleşme problemi ile karşılaşıp karşılaşmadıkları çeşitli göstergeler itibarıyla ele alınmıştır.

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; katılımcıların yüzde 29.1’i halihazırda işgücü piyasasına ilk kez girdiği ilk düzenli işinde çalışmaktadır. Buna karşılık, yüzde
70.9’unun daha farklı bir işgücü piyasası deneyimi yaşamış olduğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle, söz konusu katılımcılar daha önce farklı işlerde ve farklı firmalarda da
istihdam edilmişlerdir.
Grafik 50. İlk Düzenli İş ile ilgili Bulgular
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Katılımcıların yüzde 29.1’inin mevcut işi, ikinci işidir. Bununla birlikte, yüzde 26.4’ü 2
kez; yüzde 22.2’si 3 kez; yüzde 11.9’u 4 kez ve yüzde10.4’ü de 5 ve daha fazla kez iş
değiştirmiştir.

Grafik 51. Mevcut İşe Kadar İş Değiştirme Sayıları

Diğer taraftan, ilk düzenli işine başlayana kadar işgücü piyasasında 6 aydan az zaman geçirenlerin oranı yüzde 56; 6 ay - 1 yıl geçirenlerin oranı yüzde 14.9; 1 - 3 yıl
geçirenlerin oranı yüzde 15.3, 3 yıl ve daha fazla zaman geçirenlerin oranı ise yüzde
13.8’dir. Her üç katılımcıdan neredeyse birinin, bu anlamda göz ardı edilemeyecek
bir bölümünün (yüzde 29.1) düzenli bir işe sahip olana kadar işgücü piyasasında 1
yıl ve daha fazla süre geçirdiği görülmektedir. Bu bulgu, Türkiye işgücü piyasasında
okuldan işe geçiş sürecinde yaşanan zorluklar konusunda bazı ipuçları sunmaktadır.
Bu bağlamda, okuldan işe geçiş sürecinin uzun sürmesi, Türkiye’de eğitim sisteminden
edinilen nitelik ve becerilerin işgücünü piyasanın ihtiyaçlarına yeterince hazırlayamadığını göstermektedir.

164

ARAŞTIRMA BULGULARI

Grafik 52. İlk Düzenli İşe Başlayana Kadar İşgücü Piyasasında Geçirilen Süre

Türkiye’de eğitim seviyelerindeki yükselişe ve yükseköğretim sistemindeki genişlemeye rağmen, çok sayıda eğitimli gencin işgücü piyasasına giriş aşaması bir işsizlik dönemi ile başlamaktadır. Bunun yanında, eğer söz konusu işsizlik dönemi uzun
sürmüşse, işgücü piyasasına geçici, kayıt dışı veya nitelik düzeyinin altındaki işlerle
adım atılmakta; daha sonra kayıtlı bir sektöre geçilebilmektedir. Ancak kayıtlı istihdama girildikten sonra, eğitimli bireylerin daha düşük eğitime sahip olanlara oranla kayıtlı
istihdamda kalma olasılıkları daha fazladır. Bu açıdan, eğitimde geçirilen sürelerin tek
başına bireylerin ne öğrendiğini ölçmeye yetmediği söylenebilir. Dolayısıyla, araştırma kapsamında eğitimini tamamladıktan sonra ilk kez işgücü piyasasına katılan her
üç katılımcıdan birinin ilk düzenli işini bulana kadar piyasada 1 yılın üzerinde zaman
geçirmiş olması, eğitim sisteminin çıktılarının işgücü piyasasındaki karşılığı açısından
soru işareti yaratmaktadır.

Diğer taraftan, her on katılımcıdan dördünün ilk düzenli işlerini eş, dost ve akrabaları
aracılığıyla buldukları görülmektedir. Bununla birlikte, katılımcıların göreli olarak daha
fazla başvurdukları diğer iş bulma yolları sırasıyla doğrudan firmalara yapılan başvurular (yüzde 22.7) ve internet (yüzde 8) şeklindedir. Ayrıca, staj sayesinde ilk düzenli
işine yerleşenlerin oranı sadece yüzde 4.3’tür. Staj sayesinde işe yerleşme, uyumlu eşleşme açısından önemli bir yöntemdir. Bu anlamda, eğitim sisteminin teorik çıktılarının
işyerinde işbaşındaki öğrenmelerle pekiştirilmesini sağlayan stajlar yoluyla işe yerleşen
kişiler, özellikle daha düşük düzeyde yatay uyumsuzluk riski ile karşı karşıya kalacaktır.
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Grafik 53. İlk İşi Bulma Yöntemine İlişkin Dağılım

Tablo 15’te düzenlenmiş olan verilere göre; katılımcıların yüzde 58.8’inin eğitim düzeyi
ile ilk düzenli işi için gerekli görülen eğitim düzeyi tam eşleşmektedir. Buna karşılık,
yüzde 41.2’si ilk düzenli işi itibarıyla uyumsuz eşleşmiş durumdadır. İlk düzenli iş itibarıyla aşırı eğitimlilik oranı yüzde 37.1 iken, yetersiz eğitimlilik oranı sadece yüzde 4’tür.

Tablo 14. İlk Düzenli İş İtibarıyla Dikey Uyumsuzluk Düzeyi2
İlk düzenli iş itibariyle işe girişte aranan asgari eğitim düzeyi
İLK

Eğitim
Düzeyi

ORTA

GL

MTL

YO

ÜNV

Toplam

İLK

16

2

4

1

0

0

23

ORTA

4

13

15

7

0

1

40

GL

2

8

130

9

2

4

155

MTL

0

7

52

170

2

5

236

YO

0

2

54

46

76

11

189

ÜNV

0

0

104

56

84

514

758

YL

1

0

13

0

12

130

156

DR

0

0

0

0

0

5

5

Toplam

23

32

372

289

176

670

1562

İLK: İlkokul/İlköğretim, ORTA: Ortaokul, GL: Genel Lise, MTL: Mesleki Teknik Lise, YO: Yüksekokul, ÜNV:
Üniversite, YL: Yüksek Lisans, DR: Doktora
2

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; yüksek lisans ve doktora derecesi, katılımcıların ilk düzenli işleri
itibarıyla işe giriş için aranan asgari eğitim düzeyleri arasında yer almamaktadır.
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Katılımcıların ilk düzenli işleri itibarıyla çalıştıkları firmaların yapıları bilinmemekle birlikte, söz konusu oranın önemli ölçüde yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Bu anlamda, her on katılımcıdan dördü ilk düzenli işi itibarıyla uyumsuz eşleşme içindedir. Bu
bulgu çerçevesinde, uyumsuz eşleşme düzeyinin ilk düzenli işte mevcut işe göre daha
yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Araştırma kapsamında, işgücü piyasasına
ilk kez katılan bireylerin ilk işleri itibarıyla daha düşük uygun eşleşme düzeylerine sahip
olmaları, bir kez daha Kariyer Hareketliliği Teorisi’nin öngörülerini desteklemektedir.

Literatürde işgücü piyasasına yeni katılanlar için ilk işteki eşleşme düzeyinin sonraki
eşleşmeleri etkileyebildiğini ortaya koyan ampirik bulgular söz konusudur. Bu bağlamda, çalışmada ilk düzenli işteki eşleşme düzeyi ile mevcut işteki eşleşme düzeyi arasında bir ilişkinin söz konusu olup olmadığı da araştırılmıştır. Dolton ve Silles (2001)
tarafından yapılan benzer bir çalışmanın teorik varsayımından hareketle “işgücü piyasasına giriş döneminde, ilk işinde uyumsuz eşleşme yaşayan ve niteliklerinin altındaki
işler kabul edenlerin mevcut işleri itibarıyla de uyumsuz eşleşme içinde olma olasılıklarının arttığı” varsayılmıştır.

Tablo 15. İlk Düzenli İş ve Mevcut İş Arasındaki Eşleşme İlişkisi3
İlk düzenli işteki nitelik eşleşmesi

Mevcut İşteki Nitelik Eşleşmesi

Uyumsuz

Uyumlu

Toplam

Uyumsuz

400

150

550

Uyumlu

226

745

971

Toplam

626

895

1521

Chi-Square = 354,558; df = 1; p =.000; a = 0,03

Araştırma sonuçları bu noktadan hareketle değerlendirildiğinde hem ilk düzenli işi hem
de mevcut işi itibarıyla uyumsuz eşleşmiş olan katılımcıların sayısının 400 kişi olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık hem ilk düzenli işi hem de mevcut işi açısından
uyumlu eşleşme içinde yer alan 745 katılımcı bulunmaktadır. Bu bağlamda, ilk düzenli
3

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ilk düzenli işi itibarıyla sorulara yanıt veren katılımcıların (1562
katılımcı) 41’i için mevcut işe yönelik nitelik eşleşmesi bulunmamaktadır. Sözü edilen 41 katılımcının ilk
düzenli işi itibarıyla 23’ünün uyumlu eşleşme ve 18’inin de uyumsuz eşleşme içinde olduğu görülmüştür.
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işindeki niteliksel uyumsuzluğun mevcut iş itibarıyla de devam ettiği katılımcıların oranı
yüzde 26.2’dir. Buna karşılık, niteliksel donanımı ilk düzenli işiyle uyumlu olan katılımcıların yüzde 49’u için mevcut işinde de aynı uyumun devam ettiği görülmektedir.
Bununla birlikte, yapılan ki- kare ilişki analizlerinde de sözü edilen iki değişken arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki kurulmuştur. Dolayısıyla, çalışmadan elde edilen
sonuçların, ilgili literatürde ilk işteki eşleşme düzeyi ile mevcut işteki eşleşme düzeyi
arasında ilişki olduğunu ortaya koyan çalışmaların (Dolton ve Silles, 2001) bulgularını
desteklediği söylenebilir.

Mevcut işi ilk düzenli işi olmayan 1521 katılımcının ilk düzenli işleri itibarıyla uyumsuz
eşleşme oranı yüzde 41 iken, söz konusu katılımcıların mevcut işleri itibarıyla uyumsuz
eşleşme oranı yüzde 36 düzeyindedir. Bu bağlamda, mevcut iş itibarıyla ilk düzenli
işe göre daha düşük düzeyde gerçekleşen uyumsuz eşleşme düzeyi dikkate alındığında, işgücü piyasası deneyiminin uyumlu eşleşme açısından etkili bir unsur olduğu
ileri sürülebilir. Bununla birlikte, Kariyer Hareketliliği Teorisi’nde de ortaya konulduğu
üzere, işgücü piyasasında giriş düzeyindeki işler (ilk düzenli iş) daha sonraki işler için
bir “sıçrama tahtası” olabilmekte ve sonraki işler itibarıyla uyumlu eşleşme olasılığını
artırabilmektedir.

Grafik 54. İlk Düzenli İşi İtibarıyla Uyumsuz Eşleşmiş Olan Katılımcıların Eğitim Düzeylerinin Altındaki İşleri Kabul Etme Nedenleri

Araştırma kapsamında, mevcut işte olduğu gibi, ilk düzenli işleri açısından aşırı eğitimli
olduğu görülen katılımcılara, neden eğitim düzeylerinin altındaki işleri kabul ettikleri
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sorulmuştur. Grafik 54’te, işgücü piyasasına giriş sürecinde eğitim düzeylerinin altındaki işleri kabul eden katılımcıların, söz konusu davranışlarının arka planındaki ilk 3
nedene ilişkin cevapları frekans değerleri itibarıyla göstermektedir. İlk düzenli işi itibarıyla uyumsuz eşleşmiş olan katılımcıların bu durumun nedenlerine ilişkin görüşlerine
göre; işgücü piyasasına ilk kez aşırı eğitimli duruma düştükleri işleri kabul ederek giren
katılımcıların genellikle söz konusu işleri kariyerleri açısından bir basamak olarak görmeleri, işsiz kalmaya ve iş aramaya devam etme maliyetinin yüksek olması ve işgücü
piyasası hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları gibi nedenlerle nitelikleri altındaki
işleri kabul ettikleri ortaya çıkmaktadır. Bu bulgunun da yine Kariyer Hareketliliği Teorisi çerçevesinde yorumlanması doğru bir yaklaşım olacaktır.

Grafik 55. İlk Düzenli İş İtibariyle Yatay Uyumsuzluk Düzeyi4

İlk düzenli iş itibarıyla yatay uyum düzeyi incelendiğinde; katılımcıların büyük bir bölümünün (yüzde 57.2) eğitim gördüğü alanın mevcut işi ile uyumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık, katılımcıların yüzde 13.2’sinin ilk düzenli işinde eğitim gördüğü
alanın dışında çalıştığı ve yüzde 29.6’sının da özel bir eğitim alanı gerektirmeyen bir
işte istidam edilmiş olduğu görülmektedir.

Mevcut iş itibarıyla beceri uyumsuzluğunun belirlenmesinde olduğu gibi, ilk düzenli iş için de katılımcıların sahip oldukları beceriler ile ilk düzenli işlerinin gerektirdiği
beceri düzeyleri arasında karşılaştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında katılımcıların yüzde 37.8’i sahip olduğu becerilerin ilk düzenli işiyle uyumlu eşleştiğini ifade
4

651 katılımcı bu soruya cevap vermemiştir.
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etmişlerdir. Buna karşılık, ilk düzenli işinin gerektirdiğinden daha yüksek becerilere
sahip olan, başka bir ifadeyle aşırı becerili katılımcıların oranı yüzde 39.4’tür. Beceri uyumsuzluğunun diğer tarafında, ilk düzenli işinin gerektirdiğinin altında becerilere
sahip olduğunu düşünen katılımcıların oranı ise yüzde 22.9’dur. Bu bağlamda, beceri
uyumsuzluğunun toplamda yüzde 62.3 olduğu görülmektedir. Bu oran, ilk düzenli işteki niteliksel uyumsuzluk oranının önemli ölçüde üzerindedir. Bu anlamda, mevcut
işteki duruma benzer şekilde, işgücü piyasasındaki ilk düzenli iş deneyimi itibarıyla
de katılımcıların nitelik uyumsuzluğundan daha çok beceri uyumsuzluğu problemi ile
karşılaşmış oldukları söylenebilir. Diğer taraftan gerek ilk düzenli iş gerekse mevcut iş
itibarıyla beceri uyumsuzluğu oranının hemen hemen aynı düzeyde olması, ilk düzenli
iş açısından söz konusu olan beceri uyumsuzluğunun mevcut işte de devam ettiğini
göstermektedir. Dolayısıyla, işgücü piyasasında edinilen deneyimin işgücünün sahip
olduğu becerilere uygun işlerde istihdam edilmesi üzerindeki etkisinin daha derinden
sorgulanması gerekmektedir.

Grafik 56. Beceri Uyumsuzluğu Göstergeleri5

Araştırma kapsamında credentializmin varlığı ilk düzenli iş açısından da sorgulanmıştır. Bu amaçla, işverenler tarafından işler için aranan asgari eğitim düzeyleri ile katılımcıların o işlerin yapılabilmesi için gerçekte yeterli olduğunu düşündükleri eğitim
düzeyleri ilk düzenli iş çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Söz konusu karşılaştırma sonucunda katılımcıların ilk düzenli işleri itibarıyla credentializm oranının yüzde 8.5 olduğu
görülmüştür. Dolayısıyla, katılımcıların işgücü piyasasına ilk kez katıldıkları dönemde
5

651 katılımcı bu soruya cevap vermemiştir.
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çalışmış oldukları firmaların işverenlerinin işlerin özelliklerini dikkate almaksızın aranan asgari eğitim düzeylerini yükselttikleri söylenemeyecektir.

Tablo 16. İlk Düzenli İş İtibariyle Credentializm6

ORTA

GL

MTL

YO

ÜNV

YL/DR

Toplam

20

0

2

1

0

0

0

23

ORTA

2

23

5

1

1

0

0

32

GL

11

14

308

12

11

16

0

372

MTL

1

7

7

259

7

8

0

289

YO

1

0

9

13

136

17

0

176

ÜNV

1

0

23

11

32

599

4

670

Toplam

36

44

354

297

187

640

4

1562

İLK
gari Eğitim Düzeyi

İşe Girişte Aranan As-

İlk Düzenli İş İtibariyle

İşin yapılabilmesi için gerekli görülen eğitim düzeyi
İLK

İLK: İlkokul/İlköğretim, ORTA: Ortaokul, GL: Genel Lise, MTL: Mesleki Teknik Lise, YO: Yüksekokul, ÜNV:
Üniversite, YL: Yüksek Lisans, DR: Doktora

4.1.8. Mevcut İş ile ilgili Bulgular
Araştırma kapsamında, katılımcıların mevcut işleri ile ilgili elde edilen diğer bulgular, iş
bulma kanalları, mevcut işlerini seçme nedenleri, iş tatmini düzeyleri ve iş değiştirme
eğilimleri olarak sıralanabilir.

6

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; yüksek lisans ve doktora derecesi, katılımcıların ilk düzenli işleri
itibarıyla işe giriş için aranan asgari eğitim düzeyleri arasında yer almamaktadır.
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Katılımcıların mevcut işlerini nasıl buldukları incelendiğinde, en fazla kullandıkları iş
arama kanalının eş, dost, akrabalarının aracılığı, başka bir ifadeyle referans (yüzde
44), doğrudan firmaya başvuru (yüzde 31.7) ve internet (yüzde 13.4) olduğu görülmektedir. Daha önce söz konusu firmada yapmış olduğu staj sayesinde işe giren katılımcıların oranı ise yüzde 2.5’tir.

Grafik 57. İş Bulma Kanalları

Eş, dost, akrabalar aracılığıyla iş aranmasının göreli ağırlığına ilişkin bulgu, Türkiye’deki genel iş arama eğilimiyle uyumludur. Bu bulgu, ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde dini
ve siyasi tercihler, akrabalık, hemşerilik veya bir gruba aidiyeti temsil eden, gerekli
şartları sağlayan kişilere işe girişte ayrıcalık ya da imtiyaz tanınması anlamına gelen
ve kısaca “referans” olarak ifade edilen faktörün (WB, 2013: 210), Türkiye’de de işe
eleman alımı sürecinde işveren ve yönetici tercihlerini yönlendirdiğini göstermektedir.
İşe eleman alımında referansların çok etkin olması, işgücü piyasasında kurumsallaşma düzeyinin gelişmekte olan ülkelerde göreli olarak düşük olmasından kaynaklanıyor
olabilir.

Mevcut işin seçilme nedenleri analiz edildiğinde, katılımcıların önemli bir bölümünün,
mevcut işinin tam anlamıyla istediği iş olmasını ilk neden olarak belirttiği görülmektedir.
Bu çerçevede, çalışma koşulları, firmanın prestiji gibi nedenler de ön plana çıkmakta172
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dır. Buna karşılık, Grafik 58’den de görüldüğü üzere, ücret düzeyi gibi geleneksel istihdam ilişkilerinde temel belirleyici olan bir unsurun katılımcılar açısından göreli olarak
geri planda kaldığı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, katılımcıların mevcut işlerini seçme nedenlerinin dağılımı açısından ikinci sırada ücret düzeyi, kariyer gelişim fırsatları;
üçüncü sırada ise coğrafi olarak işin yeri ve iş güvenliğinin geldiği görülmektedir.

Grafik 58. Mevcut İşi Seçme Nedenleri

Uyumsuz eşleşme ve özellikle aşırı eğitimlilik ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi test eden
ampirik araştırmalar, aşırı eğitimli bireylerin iş tatminlerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Söz konusu ilişkiyi test etmek üzere, araştırma kapsamında katılımcılara mevcut işlerinden ne kadar memnun oldukları sorulmuştur. Buna göre; katılımcıların yüzde 85.6’sının işinden memnun olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, katılımcıların
oldukça büyük bir bölümünün işini sevdiği ve işine bağlı olduğu söylenebilir. Öte yandan, katılımcıların yüzde 2.2’si işinden memnun olmadığını ifade etmiştir.
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Grafik 59. İş Tatmini Düzeyi

İşinden memnun olmayan katılımcıların, söz konusu memnuniyetsizliklerinin ilk sıradaki nedenleri; ücret düzeyinin düşük, kariyer imkanlarının sınırlı ve çalışma koşullarının
olumsuz olmasıdır. Bununla birlikte, işinden memnun olmayan katılımcılar için ikincil
nedenler, işin monotonluğu, eğitim düzeyine uygun olmaması ve yaşanılan yere uzaklık şeklindedir. İş tatminsizliği için üçüncü sırada yer alan nedenlerin yine işin eğitim
düzeyi ve alanına uygun olmaması olarak belirtildiği görülmektedir.

Grafik 60. İş Tatminsizliğinin Nedenleri

Tablo 17’den uyumsuz eşleşme ve iş tatminsizliği arasındaki ilişki gösterilmektedir.
Tablo’da yer alan verilere göre; mevcut işiyle nitelikleri uyumsuz eşleşmiş olanların
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yüzde 17.4’i işinden memnun değildir. Diğer taraftan, işi ve nitelikleri uyumsuz eşleşmiş olmasına rağmen, katılımcıların yüzde 82.2’sinin mevcut işinden memnun olması şaşırtıcıdır. Dolayısıyla, bu çalışmada konuya ilişkin önceki ampirik araştırmaların
sonuçlarını destekleyen bir bulguya ulaşıldığı söylenemez. Öte yandan, mevcut işiyle
nitelikleri uyumlu eşleşmiş olanların yüzde 12.3’ünün de işinden memnun olmadığı
görülmektedir. Bununla birlikte, yapılan ki- kare ilişki analizine göre, uyumsuz eşleşme
ve iş tatminsizliği arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki söz konusudur.

Tablo 17. Uyumsuz Eşleşme ile İş Tatmini Arasındaki İlişki
İşinden memnun

İşinden memnun

olmayanlar

olanlar

Toplam

Mevcut

Uyumsuz

291

1382

1673

İşteki Nitelik

Uyumlu

320

2334

2654

Eşleşmesi

Toplam

611

3716

4327

Chi-Square=26,125; df=4; p=.000; a=0,03

Uyumsuz eşleşme ile iş tatmini arasındaki ilişkiye benzer bir durum, uyumsuz eşleşme
ve iş değiştirme eğilimi arasında da söz konusudur. Teorik olarak, mevcut işiyle uyumsuz eşleşmiş olan bireylerin kendilerine daha uygun olan bir iş aramaya devam edecekleri kabul edilmektedir. Söz konusu ilişkiyi test etmek üzere, araştırma kapsamında
katılımcılara mevcut işlerini değiştirmek isteyip istemedikleri ile eğer böyle bir istekleri
varsa bunun nedenleri ve aktif olarak iş arayıp aramadıkları sorulmuştur.

Grafik 61’de yer alan verilere göre; katılımcıların yüzde 88.2’si mevcut işini değiştirmek
gibi bir düşünceye sahip değilken; yüzde 11.8’i iş değiştirmek istemektedir. Bu bulgu,
iş tatmini konusundaki bulgularla beraber yorumlandığında, ilk bakışta katılımcıların
büyük bölümünün işini sevdiği ve işine bağlı olduğu şeklinde yorumlanabilir. Diğer taraftan, bu kişilerin yeni bir iş aramamalarının arka planında çok fazla seçeneğe sahip
olmadıkları gerçeği de yatıyor olabilir.
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Grafik 61. İş Değiştirme İsteği

Katılımcıların iş değiştirme isteğinin arka planında yatan nedenler arasında ücret düzeyinin düşük olması, kariyer imkanlarındaki sınırlılık ve olumsuz çalışma koşullarının ilk
sırada yer aldığı görülmektedir. Bu anlamda, is değiştirme isteğinin nedenleri ile iş tatminsizliğinin sebeplerinin benzerlik taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Katılımcıların iş değiştirme davranışını yönlendiren diğer hususlar, işin monotonluğu, eğitim düzeyine uygun
olmaması, farklılaşan kariyer beklentileri ile yaşanılan yere uzaklık olarak karşımıza
çıkmaktadır. Son olarak, araştırma sonuçlarına göre; işini değiştirmek isteyen katılımcıların yüzde 51’i aktif olarak iş aramaktadır. Buna karşılık, mevcut işini değiştirmek
istediğini söyleyen katılımcıların yüzde 49’u iş arama davranışı sergilememektedir.

Grafik 62. İş Değiştirme İsteği Nedenleri
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4.1.9. Niteliksel Uyumsuzluk ve Beceri Uyumsuzluğu ile Değişkenler Arasındaki
İlişkilerin Analizi

Uyumsuz eşleşme olgusuyla ilgili literatürde uyumsuz eşleşmenin eğitim görülen alan
ile yakından ilişkisi olduğu ileri sürülmektedir. Bu bağlamda, çalışmada yükseköğretim
mezunlarının eğitim gördükleri alanların eşleşmedeki uyum düzeyini etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Tablo 18’de yer alan verilere göre; sosyal bilimler alanında eğitim
görmüş katılımcıların yüzde 43.9’u; fen ve mühendislik bilimleri alanında eğitim görmüş katılımcıların ise yüzde 39.2’si yapmakta oldukları iş ile uyumsuz eşleşmiştir. Bu
noktadan hareketle, araştırma alanında yer alan firmalar itibarıyla sosyal bilimler alanı
mezunlarının fen ve mühendislik bilimleri mezunlarına kıyasla daha yüksek düzeyde
uyumsuz eşleşme riski ile daha fazla karşı karşıya oldukları söylenebilir. Söz konusu
bulgunun, konuya ilişkin önceki araştırma sonuçlarını da desteklediği görülmektedir.

Tablo 18. Eğitim Görülen Alan ile Nitelik Uyumu Arasındaki İlişki7
Eğitim görülen alan

Uyumsuz

Nitelik
Uyumlu
Eşleşmesi
Toplam

Üniversite

Üniversite

Mesleki

Mezunları (Sosyal

Mezunları (Fen

Teknik Lise

Bilimler Alanı)

Bilimleri Alanı)

Mezunları

Toplam

629

351

263

1243

805

544

414

1763

1434

895

677

3006

Sosyal Bilimler Alanı: Eğitim Bilimleri, Beşeri Bilimler ve Sanat, Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk
Fen Bilimleri Alanı: Fen Bilimleri, Matematik, Bilgisayar ve Mühendislik, İmalat ve İnşaat, Sağlık ve Refah,
Tarım ve Veterinerlik
Mesleki Teknik Lise – Eğitim Alanları: Elektrik Elektronik Teknolojisi, Hizmetler, Makine Teknolojisi, Metal
Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi, Muhasebe ve Finansman, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı,
Ticaret, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Tesisat Teknolojileri ve
İklimlendirme, İnşaat Teknolojileri, Sağlık, Çocuk Gelişimi, El Sanatları, İmam Hatip, Diğer.

Bu durumun temel sebebi, fen ve mühendislik bilimleri alanında verilen eğitimin daha
teknik ve bu açıdan spesifik mesleklere yönelik olmasıdır. Buna karşılık, Türkiye’de
7

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; “eğitim alanı” ile ilgili soruyu yanıtlayan 3.126 katılımcıdan 120’si
mevcut işi için herhangi bir eğitim düzeyinin aranmadığını belirtmiş olduğundan, söz konusu katılımcılar
için eşleşme durumu ölçülmemiştir. Bu katılımcıların 43’ü sosyal bilimler ve 13’ü fen bilimleri alanında
lisans diplomasına sahiptir ve 64’ü de mesleki teknik lise mezunudur.
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sosyal bilimler alanındaki lisans eğitiminin genel olarak spesifik bir mesleki yeterlilik kazandırmaktan ziyade, çeşitli alanlarda istihdam edilebilir mezunlar yetiştirmeye odaklandığı görülmektedir. Bununla birlikte, teknik bilimlerde stajların zorunlu olması da bu
durumun nedenleri arasında düşünülebilir. İşbaşında kazanılan becerileri daha fazla
geliştiren stajların sosyal bilimler alanında genellikle zorunlu olmaması mezunların işgücü piyasasındaki eşleşme düzeylerini etkiliyor olabilir. Ayrıca, sosyal bilimler alanından mezun olanların, niceliksel olarak daha fazla olması işgücü bolluğu yaratmakta ve
işverenlerin daha seçici davranmalarına yol açabilmektedir. Bu durumda da nitelikleri
ile uyumlu eşleşen işlere giremeyen sosyal bilimler mezunları, niteliklerinin altındaki işleri kabul ediyor olabilirler. Diğer taraftan, Tablo 18’den görüldüğü üzere, meslek lisesi
mezunları arasında uyumsuz eşleşme oranı yüzde 38.8’dir. Bununla birlikte, eğitim
görülen alan değişkeni ile nitelik uyumu arasındaki ilişkiyi test etmek üzere yapılan kikare analizinde, eğitim görülen alan ile nitelik uyumu arasında istatistiki olarak anlamlı
bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 19. Eğitim Görülen Alan ile Nitelik Uyumu Arasında Ki- Kare İlişki Testi
Serbestlik
Süreklilik Düzeltmesi

Değer

Derecesi

p-Değeri

53,360

25

0,001

Tablo 20’de de görüldüğü üzere, araştırma kapsamında 1125 katılımcı hem nitelik
uyumsuzluğu hem de beceri uyumsuzluğuyla karşı karşıyadır. Buna karşılık, 1070 katılımcı gerek eğitim düzeyi gerekse sahip olduğu beceriler açısından yapmakta olduğu
iş ile doğru eşleşmiştir. Yapmakta olduğu iş ile eğitimsel nitelikleri uyumlu olan 1584
katılımcının, beceri düzeyi açısından mevcut işi ile uygun eşleşmediği görülürken; sahip olduğu beceriler açısından hâlihazırdaki işi ile uyumlu eşleşen 548 katılımcı, nitelik
düzeyi itibarıyla uyumsuz eşleşme içinde yer almaktadır.
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Tablo 20. Nitelik Uyumu ile Beceri Uyumu Arasındaki İlişki
Beceri Eşleşmesi

Nitelik Eşleşmesi

Uyumsuz

Uyumlu

Toplam

Uyumsuz

1125

548

1673

Uyumlu

1584

1070

2654

Toplam

2709

1618

4327

Bununla birlikte, nitelik uyumu ile beceri uyumu arasındaki ilişkiyi test etmek üzere
yapılan ki- kare analizinde, beceri uyumu ile nitelik uyumu arasında istatistiki olarak
anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 21. Nitelik Uyumu ile Beceri Uyumu Arasında Ki- Kare İlişki Testi

Süreklilik Düzeltmesi

Değer

Serbestlik
Derecesi

p-Değeri

25,058

1

0,000

Son olarak, Tablo 22 ve Tablo 23’ten de görüleceği üzere yapılan ki- kare ilişki analizleri sonucunda, gelir düzeyi ile araştırma kapsamındaki firmaların ana faaliyet alanları
değişkenleri ile nitelik uyumu arasında istatistiki açıdan anlamlı ilişkiler olduğu ortaya
konulmuştur. Buna karşılık, ki- kare analizleri doğrultusunda, cinsiyet, yaş grubu, medeni durum ve çocuk sahibi olma şeklindeki ailevi yükümlülükler, üniversite mezuniyet
derecesi, iş pozisyonu, toplam iş tecrübesi ve firmadaki kıdem süresi, firma büyüklüğü
ve son 5 yıl içindeki işsizlik deneyimi değişkenleri ile nitelik uyumu arasında istatistiksel
açıdan anlamlı herhangi bir ilişki bulunamamıştır.
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Tablo 22. Nitelik Uyumu ve Gelir Düzeyi Arasındaki İlişki
Gelir Düzeyi (TL)

Eşleşmesi

Nitelik

<=1603 1603- 2001- 2501- 3001- 3501- 4001-

>=

2000

2500

3000

3500

4000

5000

5001

Uyumsuz

39

504

320

277

154

110

123

146

Uyumlu

40

641

543

462

276

230

215

247

Toplam

79

1145

863

739

430

340

338

393

Chi-Square=27,301; df=7; p=.000; a=0,03

Tablo 23. Nitelik Uyumu ve Ana Faaliyet Alanı Arasındaki İlişki

Eşleşmesi

Nitelik

Ana Faaliyet Alanı (NACE, Ekonomik Faaliyet Sınıflaması)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Uyumsuz

17

4

899

20

1

44

289

86

100

Uyumlu

33

1

1616

29

8

86

328

107

128

Toplam

50

5

2515

49

9

130

617

193

228

Eşleşmesi

Nitelik

Ana Faaliyet Alanı (NACE, Ekonomik Faaliyet Sınıflaması)
10

11

12

13

14

15

16

17

18

Uyumsuz

37

26

0

88

5

21

22

12

2

Uyumlu

56

53

4

103

7

30

42

17

6

Toplam

93

79

4

191

12

51

64

29

8

Chi-Square=49,649;df=17; p=.000; a=0,03
1-Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık
2-Madencilik ve Taş Ocakçılığı
3-İmalat
4-Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve
Dağıtımı
5-Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri
6-İnşaat
7-Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı
8-Ulaştırma ve Depolama
9-Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri

10-Bilgi ve İletişim
11-Finans ve Sigorta Faaliyetleri
12-Gayrimenkul Faaliyetleri
13-Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
14-İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri
15-Kamu Yönetimi ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik
16-Eğitim
17-İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri
18-Kültür, Sanat Eğlence Dinlence ve Spor
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4.2. Nitel Araştırma Bulguları
Çalışmanın bu bölümünde nitel araştırmadan elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Bu
bağlamda, ilk olarak araştırmaya katılan firma profili hakkında bilgi verilmiş; sonrasında katılımcıların eğitimin işgücü piyasasındaki rolü ile uyumsuz eşleşme olgusuna
ilişkin bakış açıları ortaya konulmuştur. Ayrıca, katılımcıların nitelikli eleman bulma
sıkıntısı konusundaki görüşleri de açığa çıkarılmaya çalışılmıştır.

4.2.1. Araştırmaya Katılan Firma Profili
Tablo 25’te araştırmaya katılan firmaların sektörel dağılımı yer almaktadır. Nitel araştırma kapsamındaki firmaların sektörel dağılımına bakıldığında, gıda ve tekstil sektörünün
ön plana çıktığı görülmektedir. Bununla birlikte, nitel görüşmelerin gerçekleştirildiği firmalar itibarıyla Türkiye işgücü piyasasındaki sektörel çeşitliliğin gözetildiği söylenebilir.
Tablo 24. Araştırmaya Katılan Firmaların Sektörel Dağılımı
Sektör

F

%

Gıda

16

16,00

Tekstil

10

10,00

Otomotiv-Yan Sanayi

8

8,00

Perakende

8

8,00

İletişim

6

6,00

Finans

6

6,00

Metal

4

4,00

Elektronik-Beyaz Eşya-Ev Aletleri

4

4,00

İnşaat

4

4,00

Otomotiv

4

4,00

Enerji

4

4,00

Havacılık

4

4,00

İlaç

4

4,00

Seramik

4

4,00

Eğlence

2

2,00

Ambalaj

2

2,00

Liman Hizmetleri

2

2,00

Sigorta

2

2,00

Özel Güvenlik

2

2,00

Cam Sektörü

2

2,00

Turizm

2

2,00

Toplam

100

100,00
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Diğer taraftan, araştırma kapsamındaki firmalar kurumsallaşma düzeyi, işgücü profili
ve firma ölçeği açısından farklılaşmaktadır. Bu durum, firmaların işgücü talep yapısını
doğrudan etkilediğinden katılımcıların eğitimin işgücü piyasasındaki rolüne ilişkin algı
ve tutumları ile uyumsuz eşleşme olgusuna yaklaşımlarının farklılaştığı görülmüştür.

4.2.2. Eğitimin İşgücü Piyasasındaki Rolüne İlişkin Algı, Tutum ve Davranışlar

Nitel araştırma için geliştirilen yarı- yapılandırılmış soru formunda yanıt aranan ilk sorular eğitim düzeyinin işe alım sürecinde temel belirleyiciler arasında olup olmadığı ile
mezun olunan okulun adı ve prestijinin, iş başvurusunda bulunan adayın almış olduğu
eğitimin kalitesine ilişkin bakış açısını etkileyip etkilemediğine ilişkindir. Katılımcıların
bu konulara ilişkin görüşleri, gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen bulgular temel
alınarak sunulmuştur. Bu kapsamda, eğitimin işgücü piyasasındaki rolü, görüşme dökümlerinden elde edilen veriler temel alınarak betimlenmiş ve söz konusu görüşmelerden yapılan alıntılarla desteklenmiştir.

Çalışmada, katılımcıların eğitimin işgücü piyasasındaki rolüne ilişkin algılarının betimlenmesinden önce, eğitim sistemine yönelik genel bakış açıları ele alınmıştır. Bu
bağlamda, katılımcılar arasında eğitim sistemine yönelik benzer görüş ve algılama
biçimleri söz konusu olduğu gibi, bazı açılardan farklılaşan tespitlerin de ortaya konulduğu görülmüştür. Bu noktada, özellikle firma ölçeğinin, faaliyet gösterilen sektörün ve
kurumsallaşma düzeyinin etkili olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, eğitime atfedilen önemin mavi yakalı (mesleki eğitim mezunları) ve beyaz yakalı (üniversite mezunları) çalışanlar açısından farklılaştığı da ortaya konulmuştur. Bu anlamda, ilk olarak
katılımcıların önemli bir bölümü beyaz yakalı işgücü açısından Türkiye’de üniversite mezunu sayısının arttığını ancak bu durumun “kaliteyi” olumsuz yönde etkilediğini
ifade etmişlerdir. Dolayısıyla, katılımcıların yükseköğretimdeki niceliksel genişlemeye
karşılık yeni mezunların sahip oldukları eğitimsel niteliklere yönelik algılarının olumsuz
olduğu söylenebilir.
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“...Sebebi şu bir üniversitelerin çoğalmış olması niteliksiz üniversiteleri çoğaltmıştır hani üniversite sayısı çoğalmıştır ama nitelikli üniversite sayısı çoğalmamıştır.
Adam evet üniversite mezunu ama maalesef teknik bilgisi de vizyonu da kötü
yani kötü bizim gözümüzde...”
Askerî malzeme imalatı, Ankara

“... Üniversitelerin vermiş olduğu eğitimin kalitesi ile ilgili aslında yani çok avantaj
sağlamıyor bize üniversiteden mezun olan öğrenci sayısının fazla olması avantaj sağlamıyor bize. Önemli olan üniversitelerde iş hayatına atıldıklarında nelerle
karşılaşacakları ile ilgili bilginin veriliyor olması. Bundan kaynaklı çok fazla yüksek beklentiye giriyor mezun olacak öğrenciler, hayata atıldıklarında da bir hayal
kırıklığı ile karşılaşmaları söz konusu olabiliyor bu anlamda bunu söyleyebilirim
tek ...”
Turizm, Antalya

Diğer taraftan, katılımcıların yükseköğretimdeki genişlemenin çalıştıkları firmaların nitelikli eleman bulma süreci üzerindeki etkileri konusundaki görüşleri farklılaşmaktadır.
Bu bakımdan, katılımcıların önemli bir bölümü işgücü piyasasına ilk kez giren üniversite mezunlarının eğitim sisteminden kazanmış oldukları niteliklere şüpheyle yaklaşmaktadır.

“... Okullarda iş hayatı ile ilgili yeterli eğitimler verilmiyor. Üniversitelerde dahil
olmak üzere buna bir Makine Mühendisi daha bir işletme görmeden mezun olabiliyor...”
Plastik imalatı, Adana
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“... Evet eğitim kalitesi ile ilgili de yaşadığımız sıkıntılar var, eskiden mesela
meslek lisesi mezunu teknik resim okurdu, yani makine mezunu metal mezunu
lise mezunu vs. teknik resim okurdu, teknik resim çizerdi, yani böyle bir becerisi
vardı. Şimdi makine mezunu teknik resim okuyamıyor yani makine mühendisi ki
eğitiminin büyük bir kısmının bu olması lazım teknik resim okuyamıyor eski lise
mezunlarından kötü durumda...”
Tekstil, Tekirdağ

Diğer taraftan, yükseköğretim sistemindeki genişlemeye bağlı olarak artan eğitimli işgücü arzının işe alım sürecinde firmaya yapılan başvuru sayısının yükselmesine yol
açtığı, bu durumun da aday değerlendirme sürecinin uzamasına neden olduğunu ifade
eden katılımcılar söz konusudur. Sözü edilen katılımcılar, bu durumun özellikle son
yıllarda daha dikkat çekici bir hâle geldiğine vurgu yapmışlardır.

“... Çok fazla üniversite mezununun arttığını şöyle gözlemliyorum kapı müracaatı ile üniversite mezunu geliyor artık yani biz işçiyi kapı müracaatı ile almaya
alışkınız artık üniversite mezunları da kapı müracaatı ile geliyor bu çok alışık
olduğumuz bir şey değil...
Tekstil, Tekirdağ

“... Kesinlikle daha seçici olmamıza yol açıyor. Bir nebze de bizi yoran bir durum
çünkü ilan açıyorsunuz o ilanla ilgili sizin ön gördüğünüz şeylere uygun olmayan
bir sürü başvuru oluyor...”
Demir çelik imalatı, Hatay
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Katılımcıların önemli bir bölümü;
•

Eğitim sisteminin özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünü yetiştirmek
noktasında yetersiz kaldığını,

•

Eğitim sisteminin üretim süreci ve işgücü piyasasına hızla yansımakta olan
teknolojik gelişmelere yeterince uyum sağlayamadığını,

•

Üniversite eğitiminin çok akademik kaldığını ve esneklik taşımadığını,

•

Özel sektörün ihtiyaç duyduğu spesifik nitelik ve becerilerin okullarda kazandırılmadığını belirtmişlerdir.

Bazı katılımcılar, geçmişte aynı düzey eğitimden daha yetkin adaylarla karşılaşırlarken
son dönemlerde bu durumun değiştiği yönünde bir algıya sahiptir. Bu çerçevede, eğitim çıktılarının işgücü piyasası taleplerinden bağımsız yönde geliştiği ve işgücü piyasalarının taleplerini karşılamaktan uzak olduğu eleştirisinde bulunulmuştur.

“...Okuldaki eğitimler buradaki ile çok uyuşmuyor...”
Otomotiv, Adana

Çok sayıda katılımcı, üniversitelerde verilen eğitimin genel olarak teori yoğun olması
ve pratik nitelik ve becerilere odaklanmaması yüzünden gençlerin özel sektör hakkında
yeterince bilgi sahibi olamadıklarını düşünmektedir. Katılımcıların çoğu, çalışanların
teorik bilgilerinin genellikle yeterli olduğunu ancak pratik bilgi açısından kişinin aynı düzeyde yeterliliğe sahip olmadığını ifade etmişlerdir. Eğitim döneminde sağlanacak pratik uygulamalarla çalışanların yeterliliklerinin daha da geliştirilebileceği vurgulanmıştır.
Ezbere dayalı ve teorik eğitim sisteminin işgücü piyasalarının ihtiyaç duyduğu insan
kaynağının temininde önemli bir güçlük oluşturduğu eleştirisi yapılmıştır. Bu anlamda,
katılımcıların bazıları özellikle okul ve sanayi arasındaki ilişkinin önemi üzerinde durmuş, gerek meslek liseleri gerekse üniversite ile sanayi arasında işbirliği sağlamaya
yönelik gerçekleştirdikleri projelerin başarısına vurgu yapmıştır.
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“...Üniversitelerle sanayi kuruluşları sadece demeyim ama iş yerlerinin sık sık buluşması gerekiyor. Üniversitelerde hazırlanacak ödevlerin tamamen iş hayatına
yönelik olması gerekiyor ki o öğrencilerin iş ortamına gitmesi oradaki insanlarla
tanışması iş hayatının içine girmesi için bir teşvik unsuru olsun. Aksi takdirde
tamamen teorikte kalıyor ödevler ve öğrencilerde artık bunu biliyor ki yaptığım bu
iş bana gelecekte bir fayda sağlamayacak...”
Plastik imalatı, Adana

“...Geçmişte oldu, destek projelerimiz oldu, geçmişte mesela burada ... da açılan Meslek Yüksek Okulu Et Endüstrisi Ve Gıda Teknolojileri bölümü tamamen
bizim sektörümüz ve desteklemek amaçlı burada açılan bir bölümdür geçmişte
bir politika şeklinde ve biz onlarla çok fazla stajyer alımı vs. staj programlarıyla iş
birliği yapmıştık geçmiş yıllarda bir de ... Veterinerlik Fakültesiyle geçmiş yıllarda
çok fazla staj programı uygulaması yaptık yani uzun dönem staj, intern dediğimiz
kışın işte haftanın 3 günü okuldalar 2 günü bizdeler şeklinde öyle destekleme
amaçlı okul ve endüstri işbirliklerimiz oldu...”
“...2017 2018 de mesela pazarlama direktörümüz ... burada ... Üniversitesi işletme iktisat bölümlerinde ders verdi mesela, uygulama dersine gitti, onlarla böyle
bir iş birliği yaptılar...”
Gıda imalatı, Balıkesir

Katılımcılar işe eleman alımı sürecinde genel olarak eğitim düzeylerinin önemli bir kriter olduğunu ancak adayların firmaya ve işe uygunluğunu tek başına tanımlamadığını
ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, katılımcıların görüşlerinden yola çıkılarak, eğitimin
işgücü piyasasındaki rolüne atfedilen önemin firmanın kurumsallaşma düzeyi, faaliyet
gösterilen sektör ve beyaz yaka - mavi yaka ayrımı çerçevesinde farklılaştığı söylenebilir. Bu bağlamda, örneğin; üretim sürecinde yüksek nitelikli işgücünün istihdam edildiği, yabancı ortaklı ve daha çok kurumsal firmaların faaliyet gösterdiği rekabet yoğun
sektörlerde, eğitim düzeyinin alt bileşenleri olarak not ortalamasının ve mezun olunan
üniversite adının da insan kaynağı seçme kriterleri arasında yer alabildiği görülmüştür.
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Öte yandan, katılımcılar tarafından “patron şirket” olarak tanımlanan yarı- kurumsal aile
firmalarında ise eğitim düzeyine yukarıda betimlenen firmalarda olduğu kadar önem atfedilmediği, bu tür firmalarda daha çok kişilik özellikleri ve kültürel uyum düzeyinin dikkate
alındığı ortaya çıkarılmıştır. Bu anlamda, firmaya alınacak kişilerin firma kültürü ve değerleri ile çalışılacak bölgeyle uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmalarının beklendiği görülmektedir. Bu anlamda, söz konusu katılımcılar tarafından adayın not ortalaması ve/veya
mezun olduğu okul ne kadar iyi olursa olsun, adayın firma kültürüne uyum sağlayamayacağı yönünde bir algı mevcut ise, kişinin iş pozisyonu için tercih edilmediği ifade edilmiştir.

“... Evet, yüksek puanlı üniversitelerden gelip çalıştırdığımız kişilerde uyum problemi çıkıyor. Çünkü onların hayalleri farklı oluyor... Çünkü onlara üniversitelerde
farklı hayaller pompalanıyor...”
Askeri malzeme imalatı, Ankara

“... İşe eleman alırken ilk değerlendirdiğimiz kriter aslında buranın kültürüne uyumu, ...nın geçmişten gelen bir kültürü var o kültüre uyumlu olup olmayacağı kişinin bu anlamda biraz mülakatlarda detaylı görüşme yapma durumunda kalıyoruz
ikinci, üçüncü kez yapma durumunda kalıyoruz...
Turizm, Antalya

Nitel araştırma kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, beyaz yakalı işgücü açısından işe alımda eğitim düzeyi ile birlikte dikkate alınan diğer unsurların;
•

İş tecrübesi,

•

Yaş,

•

Yabancı dil,

•

Dijital beceriler,
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•

Kişisel gelişime ilişkin özellikler ve

•

Coğrafi konum (ikametgah) olduğu belirlenmiştir.

Bununla birlikte, mavi yaka açısından eğitim düzeyi ile birlikte işe alım sürecinde üzerinde durulan diğer unsurların;

•

İş tecrübesi,

•

Yaş,

•

Erkek adaylar için askerlik durumu,

•

Fiziksel durum ve

•

Coğrafi konum (ikametgah) olduğu tespit edilmiştir.

Bu noktada üzerinde durulması gereken hususlardan biri iş tecrübesine atfedilen
önemdir. Talep yönlü araştırma sonucunda, yeni mezunlar tarafından giriş seviyesinde
doldurulan kadrolar dışında, katılımcılar tarafından işe alım sürecinde en çok üzerinde
durulan hususun iş tecrübesi olduğu görülmüştür. Önemli sayıda katılımcı, firmaya iş
başvurusunda bulunan adayın istenilen düzeyde iş tecrübesine sahip olması hâlinde,
lisans diplomasının veya diğer akademik başarı göstergelerinin (mezuniyet derecesi
veya mezun olunan okulun prestiji gibi) önemini yitirdiğini belirtmiştir. Dolayısıyla, daha
fazla iş tecrübesinin, iş için aranan asgari eğitim düzeyini ya da alınan eğitimin kalitesindeki eksikliği (örneğin; mezun olunan üniversitenin, firmanın eleman alımında tercih
ettiği üniversiteler arasında olmaması) ikame edebildiği söylenebilir.

“...Biz bir Japon firması olduğumuz için eskiden gelen eğitim durumu düşük olanlar vardır bizde. Biz bunlara alaylı deriz. Kıdemlerine saygımız büyüktür...”
Otomotiv, Sakarya
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“... Yani, şu anda mesela bir tane misal örnek yani bir konfeksiyon ustası mesela
bayan 20 yıldan beri çalışıyor 25 yıl ya da 30 yıl çalışıyor ilkokul mezunu hangi
tekstil mühendisi onun yapabildiği işi yapabilecek şu anda? Yok, çünkü tekstil
mühendisi onun tecrübesini kazanamamış oluyor...”
Tekstil, Denizli

Diğer taraftan, araştırmaya katılan firmaların önemli bir bölümünde “yabancı dil becerisi” temel bir işe alım kriteri olarak ifade edilmiştir. Özellikle yabancı ortaklıkların
bulunduğu, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren firmalarda, yabancı dil bilgisi işin
temel gereklilikleri arasında algılanmaktadır.

“... Şöyle söyleyeyim birinci olarak eksikliğini çok gördüğümüz şeylerden biri yabancı dil bizim çünkü ulusal bir organizasyonuz. Dünya çapında 70-80 tane firmamız
var burada çalışan arkadaşın ömür boyunca burada çalışacak diye bir durum yok
yarın öbür gün Almanya fabrikasına transfer olabilir vs vs ve çalıştığımız insanlar
sürekli yabancı bizim genel merkez ...’da öyle olduğu için sürekli yabancılarla bir şekilde konuşmak zorundasınız, anlaşmak zorundasınız çünkü para istediğiniz kişiler
onlar proje yaptığınız kişiler onlar benim en çok gördüğüm gözlemlediğim ne kadar
iyi mühendis olursa olsun yabancı dil konusunda sıkıntı çeken çok adayımız var...”
İmalat sanayi, Sakarya

Katılımcıların eğitim sistemine yönelik görüş ve algıları konusunda elde edilen bir diğer
araştırma bulgusu, meslek liseleri ve üniversiteler arasındaki farklılıkların algılanışıyla
ilgilidir. Bu anlamda, katılımcıların önemli bir bölümü Türkiye’de eğitim sistemi içinde
üniversitelerde ve meslek liselerinde aynı standartlarda eğitim verilmediğini ve eğitimin
kalitesinin okuldan okula farklılaştığını belirtmişlerdir. Söz konusu farklılaşmanın, daha
önce de vurgulandığı üzere, özellikle yükseköğretimdeki genişlemenin eğitimin kalitesi
üzerindeki olumsuz etkisi ile daha da belirgin hale geldiği üzerinde durulmuştur.
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Araştırma kapsamında üzerinde durulan bir diğer husus, mezun olunan okulun adı ve
prestijinin, katılımcıların iş başvurusunda bulunan adayın almış olduğu eğitimin kalitesine ilişkin bakış açılarını etkileyip etkilemediği ve bu açıdan işe alım sürecinde ön
plana çıkan üniversite isimlerinin söz konusu olup olmadığıdır. Katılımcıların konuya
ilişkin görüşlerinin farklılaştığı görülmekle beraber, özellikle nitelikli işlerin bulunduğu,
rekabet yoğun sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli ve kurumsal firmaların yöneticilerinin, diplomaların, üzerinde yazan üniversitenin adıyla birlikte değer kazandığı
şeklinde benzer düşüncelere sahip oldukları görülmektedir.

“... Yeni mezun olan çalışanlar için okulun ismi önemli oluyor tabi. Mesela ODTÜ,
TOBB gibi Gazi Üniversitesi gibi sıklıkla çalıştığımız üniversiteler mevcut...”
Traktör imalatı, Ankara

“... Kesinlikle yani şimdi bir ODTÜ ile Harran Üniversitesi yani çok farklılar müthiş
farklılar...”
Tekstil, Adana

Türkiye’de yaklaşık 200’e yakın bir üniversite var, yurt dışı üniversitelerini de
katarsak bu sayı çok fazla buradaki amaç şey iyi okullardan iyi adayları çekebilmek... Birçok okulun mezunlarının yetersiz olduğunu düşünüyorum belli başlı
üniversiteler hariç makine mühendisi bize geldiğinde aslında bir lisenin çok üzerinde bir bilgiye sahip değil bu konuda da üniversitelerin mutlak suretle gözden
geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum... Hangi okuldan hangi bölümden mezun olduğu ,yapmış olduğu stajlar ,part-time çalışmalar kişinin bir adım önde olmasını
sağlıyor. Diplomada yazan okulun adı benim için bir anlam ifade ediyor.
Liman hizmetleri, Mersin
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Öte yandan, araştırma alanı içinde işe eleman alımında eğitim düzeyinin önemli olduğunu ancak mezun olunan okulun isminin ya da prestijinin çok önemli olmadığını
düşünen katılımcılar da bulunmaktadır. Buna göre; adayın hangi üniversiteden mezun
olduğu ya da katılımcı ile aynı okuldan mezun olup olmadığı, sözü edilen katılımcıların
işe alım sürecindeki kararlarını etkilememektedir. Dolayısıyla, açık iş pozisyonları için
verilen iş ilanlarında okul adı belirtilmediği ancak işin yapılabilmesine ilişkin asgari eğitimsel nitelikler ile eğitim alanlarının vurgulandığı üzerinde durulmuştur.

Sonuç olarak, katılımcılar tarafından eğitimin genel olarak bireye kazandırdığı mesleki bilgi ve beceriler çerçevesinde algılandığı görülmektedir. Nitel araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda katılımcıların genel olarak daha iyi eğitim almış bireylerin bilgi, beceri
ve davranışlarının değiştirilmesinin ve firmaya uyumlaştırılmasının düşük eğitim düzeyine
sahip olanlara kıyasla daha kısa sürede gerçekleştirilebileceğini düşündükleri açığa çıkarılmıştır. Bununla birlikte, katılımcıların yüksek eğitimli işgücü açısından eğitim – istihdam
ilişkisine ilişkin algıları eğitimin işgücü piyasasındaki rolünü açıklayan teorik yaklaşımlar
çerçevesinde değerlendirildiğinde, genel olarak İş Rekabeti Teorisi’nin8 öngörüleri ile tutarlı bir bakış açısının söz konusu olduğu söylenebilir. Buna göre; çok sayıda katılımcı,
eğitim düzeyinin işe eleman alımında adayların kuyruktaki göreli konumları üzerinde etkisi olan temel faktörler arasında olduğunu kabul etmektedir. Ancak katılımcıların örgün
eğitim sisteminden alınan diploma ve benzeri eğitim belgelerinin önemi ve sinyal fonksiyonu üzerinde durdukları görülmekle birlikte; iş tecrübesi, yabancı dil, işe ilişkin olumlu
kişilik özellikleri ve kişinin kendisini geliştirmiş olması gibi unsurlarla desteklenmedikçe
eğitimin tek başına belirleyici olamayacağını da düşündükleri de ortaya çıkarılmıştır.

4.2.3. İşgücü Piyasasında Lisans Diplomalarına Atfedilen Önem

Nitel araştırma bulgularından, katılımcıların lisans diplomalarının piyasa geçerliliğine
ilişkin bakış açılarının, çalıştıkları firmaların kurumsallık düzeyine ve faaliyet gösterilen
8

İş Rekabeti Modeli’ne göre; bireyler, kuyruktaki konumlarının daha iyi işlere doğru yer değiştireceğini düşündüklerinden her zaman eğitime daha fazla yatırım yapma eğilimi içindedirler. İşgücü piyasasında iyi
işler daha az sayıda ya da “kıt” olduğundan, söz konusu işlerde sınırlı sayıda işgücü istihdam edilecektir.
Dolayısıyla, yüksek eğitim düzeyine sahip diğer bireyler göreli olarak daha düşük eğitimsel gereklilikler
taşıyan işlere yerleşeceklerdir.
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alanın özelliklerine göre farklılaştığı görülmektedir. Bu bağlamda, katılımcılar tarafından genel olarak lisans diplomalarının bir işe giriş kriteri olarak ele alındığı görülmüştür.
Buna karşılık, ileri üretim teknolojilerinin kullanıldığı, yüksek nitelikli işgücünün vazgeçilmez olduğu, büyük ölçekli ve kurumsal firmalarda, üniversite mezuniyeti katılımcılar
tarafından genellikle kişilerin niteliksel donanımlarına ilişkin önemli bir gösterge olarak
algılanmaktadır. Başka bir ifadeyle, lisans diplomaları, istenilen tüm nitelik ve becerileri
kazandırmamış olsa da, - en azından - adayın potansiyeline ilişkin güven verici birer
sinyal olarak kabul edilmektedir. Bu bakımdan, sözü edilen katılımcıların, lisans diplomalarını doğrudan kişinin eğitim sürecinde harcamış olduğu emek ile göstermiş olduğu
çabanın, tutarlılık ve disiplinin karşılığı olarak algıladıkları söylenebilir.

Bununla birlikte, bazı katılımcılar tarafından özellikle yetkinlik gerektiren işlerde diplomanın temsil ettiği bilgi ve beceri düzeyinin tek başına temel bir yetkinlik göstergesi
olarak değerlendirilmediği; işe alım süreçlerinde firma tarafından tanımlanan yetkinliklere sahip olmayan adayların eğitim düzeyleri yeterli olsa dahi değerlendirme dışı
kaldıkları ifade edilmiştir.

“... Zaten işe alım sürecin de mülakatta değerlendirdiğiniz konular arasında kişilerin hem davranışsal yetkinlikleri hem de teknik yetkinlikleri var. Dolayısıyla, dikkat
etiğimiz şeyler de hangi üniversiteden mezun olursa olsun bizim aradığımız yetkinliklere artı şirket kültürüne her anlamda uyumlu olması gerekiyor...”
İlaç imalatı, İstanbul

Araştırma kapsamında, özellikle yeterince iş tecrübesi olmayan ve işgücü piyasasına
ilk kez girmiş olan yeni mezunlar açısından diplomaların daha fazla geçerlilik kazandığı; dolayısıyla, belirli bir süre işgücü piyasası deneyimi olan kişiler için diplomaların
ve/veya hangi okuldan alındıklarının ya da mezuniyet derecelerinin o kadar da önemli
olmadığı bulgusu elde edilmiştir. Bu bakış açısı içinde, firmada başlangıçta lisans diplomasına sahip olan bireyin o diplomayı hak ettiği yönünde bir ön kabul söz konusudur
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ancak bireyin niteliklerine ve potansiyeline ilişkin gerçeklerin esasen daha sonra ortaya
çıktığına inanılmaktadır. Bununla birlikte, sınırlı sayıda üniversite ya da eğitim kurumu
için diplomaların piyasa karşılıklarının önemli olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda, katılımcıların bir bölümü bazı üniversiteleri öncelendirerek personel alımına yöneldiklerini
ifade etmişlerdir. Söz konusu yaklaşım çerçevesinde, sınav uygulaması esnasında bir
ayrım yapılamadığı ancak mülakat gibi sonraki değerlendirme aşamalarında başarılı
olarak kabul gören bazı üniversitelerin tercih önceliği kazandığı görülmüştür. Özellikle
Genel Müdürlük gibi merkez makamlar ve denetim yapılarında üniversitenin daha da
belirleyici olduğu ifade edilmiştir.

Katılımcıların önemli bir bölümü, lisans diploması vb. eğitim belgelerine sahip olmanın
işin gerektirdiği niteliklere sahip olmak anlamına gelmediğini düşünmektedir. Bu bağlamda, daha önce de ifade edildiği üzere, katılımcılar arasında yeni mezunlar tarafından alınan teorik eğitimin genellikle pratikle birleştirilmediği yönünde bir görüş hakimdir. Katılımcılar, yeni mezunların üniversite eğitiminden kazanmış oldukları nitelikleri
çalışma hayatı ve endüstriyel sistem içinde kullanabilmeleri için öncelikle sistemin kendisini öğrenmek zorunda kaldıklarını dile getirmişlerdir. Bu anlamda, firmaların adeta
ikinci bir okul niteliği kazandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Bu yaklaşıma benzer şekilde, araştırma kapsamında açık iş pozisyonlarına müracaat
eden adayların diploma notunun katılımcılar açısından genel olarak özel bir öneme
sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Personel alım sürecinde özellikle yetkinlik merkezli
değerlendirmelerin yapıldığı firmalarda, sağlıklı bir eleme süreci gerçekleştirildiğinden
diploma notu önemli bir seçim kriteri olarak karşımıza çıkmamaktadır. Yetkinlik bazlı
değerlendirmeler sonucunda, daha nitelikli olduğu düşünülen çalışanlar daha üst yönetim pozisyonlarında değerlendirilirken; üniversite mezunu olduğu halde daha düşük
profile sahip olduğu düşünülen okullardan mezun olanlar ise yetkinliklerine göre değerlendirilerek daha düşük pozisyonlarda görevlendirilebilmektedir.
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“... Diploma notunu işte bir kriter olarak dikkate almayız. Sadece mülakat esnasında mutlaka sorguladığımız bir alan olur. Ancak 4 üzerinde 4 alan bir adayla 4
üzerinde 3 alan bir aday arasında çokta belirleyici olmaz. Ana etken değildir...”
Traktör imalatı, Ankara

“...Ya plustır tabi artıdır, seçme yerleştirme noktasında tabi göz önünde bulunduruyoruz okul hayatının başarılı geçmiş olması bir artı sağlar ama bizim için
aslında asıl önemli olan orada görevin gerektirdiği kriterlere uygunluğudur. Not
ortalaması, bölüm not ortalaması çok yüksektir ama benim alım yaptığım pozisyonda değil farklı bir bölüm mezunudur o zaman benim için not ortalamasının çok
da bir önemi kalmıyor...”
Elektrik imalatı, Ankara

Diğer taraftan, bazı katılımcıların lisans diplomalarının işgücü piyasasındaki geçerliliği
konusunda olumsuz görüşe sahip oldukları görülmektedir. Bu bağlamda, sözü edilen
katılımcılara göre lisans diplomaları gerçekte üzerinde yazan değeri taşımamaktadır.
Başka bir ifadeyle, bu bakış açısına sahip katılımcılar üniversite eğitimini tamamlamış
olan pek çok kişinin, üniversite mezunu profiline ilişkin kişisel beklentilerini karşılamadıklarını ifade etmişlerdir:

“...Üniversite mezunları ben artık ona üniversite mezunu diyemiyorum ben yüksek lise olarak tabir ediyorum... Yani, mezun ettiği öğrencilerin hemen hemen
büyük bir çoğunluğunda bence başarısızlar yani gelen iş gücüne gelen insanlar
yani beyaz yakaların işsizliğinde temel sebebi firmalara gittikleri zaman bu insanlar bir şey götüremiyorlar bir şey veremiyorlar...”

İmalat sanayi, Gaziantep
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“... nitelik olarak şeyin düştüğünü görüyoruz potansiyelin geçmişe oranla biraz
daha düşüşe geçtiğini görüyoruz. Yani buradan ben şunu düşünüyorum eğitim
sürecinin çokta etkin olmadığı hani çocuklar üniversite mezunu ama baktığında
elektrik bölümü mezunu örnek veriyorum bir tek hat şemasını okumasını bekliyorsun okuması gereken okuyamıyor, hani mühendis olmasına rağmen yani demek
istediğim şey şu üniversite ve lise sürecinde eğitim eskisi kadar nitelikli olmadığını düşünüyorum.
Elektrik imalatı, Ankara

Katılımcılar tarafından insan kaynağı seçme sürecinde, lisans diplomalarının ötesinde,
diğer bir ifadeyle lisans diploması ve akademik başarı kadar başka özelliklere de önem
atfedildiği görülmektedir. Bu yaklaşım içinde, kilit noktanın kişinin kendisini nasıl yetiştirdiği olduğu vurgulanmıştır. Pek çok katılımcı tarafından dile getirilen, kişinin kendisini
yetiştirmiş olduğunun göstergeleri olarak tanımlanan ve bazen üniversitedeki akademik başarı düzeyinin bile önüne geçen söz konusu özellikler;

•

Firma beklentilerine uygunluk,

•

Kişilik özellikleri itibarıyla firma kültürüne uyum düzeyi,

•

Kişinin ne istediğini bilmesi ve farkındalık düzeyi,

•

Kendini ifade etme ve iletişim becerisi,

•

Bireyin iş hayatına girene kadar katıldığı kurslar ve eğitim faaliyetleri ile sosyal
aktiviteler,

•

Öğrencilik dönemindeki iş tecrübesi, yapılan stajlar, piyasa bilgisi ve referanslar olarak belirtilmiştir.
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“... Olayın sayıyla alakası yok aday havuzunun kalitesiyle alakası var. Burada ki
sıkıntı mezun arkadaşların ne yapmak istediklerini bilmemeleri. Biz ne istediğini
bilenlerle çalışmak istiyoruz. Potansiyeli çok yüksek olan mezun bulamıyoruz.
Bu noktada üniversite eğitimi çok önemli ya da kuşakla alakalı bir durum olabilir.
Yeni mezunların farkındalığını arttırması lazım...”
“... Eğitim kalitesi. Okullarda nitelikli eğitim verilmiyor. Teori olarak çocuklara bilgi
dayanıyor ama pratik olarak bir şey katılmıyor. Başka bir neden ise “ne istediğini
bilmemek”. Kişiye gerçekten ne iş yapmak istiyorsun diye sorduğumuzda bir cevap alamıyoruz...”
Otomotiv, Sakarya

“... Beyaz yakalılar içerisinde de örgün eğitim de İngilizcenin ondan sonra sunum
tekniklerinin ya da dışa dönük iletişim eğitimlerinin verilmesi kişinin işe başlamadan önce kendisini geliştirmesi açısından bir backround olacağını düşünüyorum...”
“... Hangi okuldan hangi bölümden mezun olduğu, yapmış olduğu stajlar, part-time çalışmalar kişinin bir adım önde olmasını sağlıyor...”
Liman hizmetleri, Mersin

“... Teorik eğitimin düzeyini ölçme şansım yok bunlar yeterli mi, yetersiz mi bilemiyorum ama uygulama kısmındaki konusunda staj gören öğrencilerin diğerlerine
göre farkı oluyor bunu görüyorum...”
Gıda sektörü, Mersin

4.2.4. Mesleki Eğitime Atfedilen Önem

İşgücü piyasalarında ara eleman düzeyinin önemli bir unsuru olan mesleki eğitime
sahip olanlar konusunda katılımcıların önemli endişelere sahip olduğu görülmüştür.
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Mesleki eğitimin önemine ilişkin tespitler, ülkenin öncelikli meselesi olması gerektiği ve
bu düzeyde çalışacak kişilere çok büyük talebin olduğu noktasında yoğunlaşmaktadır.
Ancak mesleki eğitimin kalitesi konusunda katılımcı firmaların önemli bir çoğunluğu
olumsuz nitelikte değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Mesleki eğitim mezunlarının
yetkinlik düzeylerinde de önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Katılımcılar tarafından
mesleki eğitim mezunlarının istihdam öncesinde yeniden detaylı şekilde eğitimlere tabi
tutuldukları ifade edilmiştir.

“...Özellikle meslek liseleri ve MYO’daki mezun olan kişiler ne yazık ki yeteri
kadar eğitim almıyor. Aldıkları mesleki eğitimler firmalarda çalışması için yeterli
değildir. Biz firma olarak bu arkadaşlara baştan mesleki eğitim vermek zorunda
kalıyoruz...”
İnşaat, İstanbul

“... Zaten meslek liselerinden hiç öğrenci alınmayan statüsüne girdi artık nerede
böyle işe yaramayan çocuklar var şeyler var tamam her çocuğu kazandırmak
lazım ama meslek lisesini bu şekilde öldürmemek lazım...”
Tekstil, Denizli

“...Mesleki eğitimden gelenlerin beceri ve mesleki bilgi düzeyleri çok yetersiz.
Bizim en çok üretimden aldığımız geri bildirim o. Yani meslek liselerinin eğitim
kalitesi yetersizliği. Bir de aldıkları eğitimin bir faydası olmuyor burada bir takviye
gerekiyor...”
İmalat Sanayi, Manisa
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“... mesela bakım bölümüne alıyoruz genelde biz meslek lisesi mezunu elektrik
bakımı ya da makine bakımı tarafına. Orada ki arkadaşlar mülakattan sonra değerlendirme yaptığımızda teknik becerilerinin olmadığını söylüyor. Yani sadece
okulda hatta ve hatta torna makinesi görmeyen freze makinesi görmeyen ya da
kaynak yapmayı bilmeyen hatta makineyi hiç hiç görmemiş olan vidaları ayırt
edemeyen meslek lisesi mezunları geliyor. Bu anlamada özellikle teknik meslek
liselerinde idari kadrolarda değil ama orada birazcık yap öğren mantığı var ama
özellikle üretime bağlı olan meslek liselerinde hiç memnun değiliz...”
İmalat Sanayi, Malatya

Katılımcılar mesleki eğitimin teorik ve uygulama arasındaki geçişleri gerçekleştirmede
yetersiz kaldığını, sistemsel işleyişin buna göre düzenlendiği halde bu durumun uygulamaya aktarılamadığını ifade etmişlerdir. Örgün eğitim programlarından farklı olarak
okul-sanayi arasındaki teorik bilgilerin uygulamaya aktarılması amaçlarını da içeren
mesleki eğitim sistemi daha çok prosedürel bir nitelik kazanmıştır. Bu nedenle, firmalar mesleki eğitim düzeyindeki eğitim gruplarının uygulamalı eğitimlerinin de yetersiz
seviyede olduğunu ifade etmişlerdir. Eğitim düzeyine yönelik bu olumsuz algı, mesleki
eğitim mezunlarına eğitimleri ile ilgili işler yerine sıradan ve basit, bir diğer ifade ile
eğitimsiz grupların işlerinin verilmesine neden olmaktadır.

“... meslek liseleri ne okul da ne de iş yerinde mesleki eğitim almıyor. Bunlar biliyorsunuz haftanın 3 günü iş yerlerine gönderiliyor 2 gün okulda eğitim alıyorlar.
Ne orada ki eğitim tam oluyor ne de iş yerlerinde ki maalesef. İş yerlerinde bundan getir götür işlerinde kullanılıyor. Kendi mesleği ile ilgili bir şeyler aldıklarına
ben pek şahit olmadım. O açıdan da mezun olduklarında ne iş yerinde aldığı
eğitim ona bir şey katıyor ne de okulda aldığı 2 günlük eğitim bir şey katmıyor
maalesef...”
Sanayi, Kayseri
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Mesleki eğitim sürecinde uygulamalı eğitimlerin uyumsuz eşleşmenin giderilmesi ve
firmanın ihtiyaç duyduğu personelin istihdam edilmesinde çok büyük yararlar sağladığı
görüşü de katılımcılar tarafından önemle vurgulanmıştır. Özellikle mavi yakalı işçilerin
meslek okullarında almış oldukları eğitimlerin fabrika ortamının tanınması ve çok detaylı eğitimlere gerek olmaksızın yetkinliklerin kazanılması hususunda avantaj sağladığı konusunda görüşler ifade edilmiştir.

“... alüminyum, enjeksiyon, talaş, imalat, sergene, montaj gibi kısımlarında daha
çok bize gelen arkadaş farklı sektörün montajını yapıyorlar. Örnek veriyorum telefon montajı yapan adam da bize geliyor içerde biz elektrik montajı yaptırıyoruz,
yabancısı değiller ama biraz daha eğitilmesi lazım gün sonunda beyaz yakaya
göre daha tecrübeli geliyorlar çünkü ya meslek lisesinde öğreniyorlar ya girdikleri
işin mutfağından geliyorlar. O yüzden ben onlara çok büyük eğitimler değil spesifik eğitimler vererek değiştirebiliyorum...”
Sanayi, İstanbul

Katılımcı firmaların mesleki eğitim faaliyetlerini desteklemek ve firmaları bünyesinde
mesleki eğitimi yürütebilmek adına çalışmalarının olduğu da görülmüştür. Bu anlamda,
özellikle okul-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla ihtiyaç duyulan yetkinlik düzeylerine ilişkin kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için mesleki eğitim mezunlarının
çok sayıda eğitim almasına olanak sağlanmıştır.

“...Mesleki eğitime destek olarak da üretim faaliyetleri ile ilişkilendiriyoruz. Yani
şöyle diyeyim bu tür kişileri üretimde çalıştırıyoruz. Ama geçmiş yıl 2016- 2017
zannedersem ... akademi meslek liselerine mahsus. ... akademi diye bir şey kurduk zaten ... bünyesinde vardı. Önceki şeyler lisans öğrencilerine yönelikti biz
daha çok mesleki eğitimi hedefledik. Amacımız şeydi zaten bu orta kademeli yöneticiyi bulabilmekti. Bu tip yaklaşık 20 kişiyi kazandırdık. Hala da çalışıyorlar...”
Sanayi, Manisa
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Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, mesleki eğitim mezunlarının yetkinliklerine yönelik yeterliliklerden çok sahip oldukları belgelerin üretim süreci açısından
önemli olduğu ve işe alım süreçlerinin daha çok bu kriterler üzerinden şekillendiği görülmektedir. Bu bakımdan, işin işyerinde öğretilmesinin firmalarca güçlü bir şekilde benimsendiği söylenebilir.

“... mesleki ve teknik bölümlerde çalışan özellikle mavi yakalı arkadaşlarım şuan
da biz diplomalarını sadece mesleki yeterlilik için kullanıyoruz. Yani okullarda
okullarında çok fazla bununla ilgili donanıma sahip olduklarını düşünmüyorum
ben açıkçası ne kazanıyorlarsa çalıştıkları iş tecrübesiyle ediniyorlar. Meslek liselerinde iyi bir eğitim verilmiyor aslında. Ben de meslek lisesi elektrik mezunuyum
aslında. Elektrik mezunuyum ee tabi okulla aldığımız eğitim sınırlı hani biraz da
tabi o yaşların verdiği sorumsuzlukta oluyor...”
Sanayi, Kocaeli

4.2.5. Uyumsuz Eşleşme ve Aşırı Eğitimli İşgücüne Bakış Açısı

Nitel araştırma için geliştirilen yarı- yapılandırılmış soru formunda araştırma alanı içindeki firmalarda uyumsuz eşleşmiş ve aşırı ve/veya yetersiz eğitimli çalışanların var
olup olmadığını belirlemek amacıyla katılımcılara, firmalarında işlerini etkin şekilde yerine getirebilmeleri için gerekenden daha yüksek/düşük eğitimsel niteliklere sahip olan
çalışanların bulunup bulunmadığı sorusu yöneltilmiştir. Konuyu derinlemesine analiz
edebilmek için;

•

Mevcut iş pozisyonları için istenen eğitimsel gerekliliklerin - iş için kullanılmayacak olsa da - “işe alım kriteri” olarak mı, yoksa gerçekten “işin yapılmasına
yönelik” mi belirlendiği,

•

Teknolojinin etkisiyle firmadaki iş pozisyonları itibarıyla işler için gerekli görülen eğitim düzeyinde herhangi bir yükselmenin söz konusu olup olmadığı,
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•

Özellikle kriz ve ekonomik durgunluk dönemlerinde eğitimli genç işsizliğinin
yüksek olması nedeniyle iş dünyasında görülen “işe alım süreçlerinde işin
özellikleri gerektirmese de, başka bir ifadeyle düşük nitelikli iş pozisyonları
için, üniversite mezunlarını işe alma” yönündeki eğilim hakkında ne düşündükleri,

•

İş ilanlarına başvuranlar arasında söz konusu işin gerektirdiğinden daha yüksek eğitim düzeyine sahip olan kişilerin, daha iyi bir iş fırsatı bulduklarında
işten daha çabuk ayrılabilecekleri konusunda ne düşündükleri,

•

Eğitimsel niteliklerinin altındaki işleri kabul eden kişilerin, geleneksel olarak
söz konusu işlerde çalışan daha düşük eğitimli olanları niteliksiz işlere veya
kayıt dışı sektörlere doğru kaydırdıklarını ya da tamamen işgücü piyasasından
dışladıklarını düşünüp düşünmedikleri gibi sondaj soruları da kullanılmıştır.

Katılımcıların yukarıdaki hususlara ilişkin görüşleri, gerçekleştirilen görüşmelerden
elde edilen bulgular temel alınarak sunulmuştur. Bu kapsamda, uyumsuz eşleşme olgusunun varlığı ile neden ve sonuçları, görüşme dökümlerinden elde edilen veriler
temel alınarak betimlenmiş ve söz konusu görüşmelerden yapılan alıntılarla desteklenmiştir.

Katılımcıların uyumsuz eşleşme ve aşırı eğitimli işgücüne ilişkin algı, tutum ve davranışlarını yansıtan görüşlerinden, araştırma kapsamındaki firmalarda genel olarak yapmakta olduğu işin gerektirdiğinden farklı niteliklere sahip çalışanların olmadığı ortaya
çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle, araştırma kapsamındaki firmalarda iş gereklilikleri ile
nitelik düzeyleri arasında uyumsuzluğun söz konusu olduğu herhangi bir çalışanın istihdam edilmediği yönünde genel bir algı bulunmaktadır. Bununla birlikte, az sayıda
katılımcı firmalarında sınırlı sayıda ya da nadiren işlerin gerektirdiğinden daha yüksek
eğitimsel niteliklere sahip kişilerin istihdam edildiğini ifade etmiştir. Buna karşılık, nicel
araştırma sonuçları çalışanların yöneticilerle aynı görüşte olmadıklarını göstermektedir. Nicel araştırma sonuçları, araştırma alanındaki firmalarda her on çalışandan yaklaşık dördünün yapmakta olduğu iş ile nitelikleri arasında uyumsuzluk olduğunu ortaya
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koymaktadır. Bu iki bulgunun birbiriyle tutarlı olmadığı açıktır. Bu noktada, nicel araştırmada kullanılan yöntemin subjektifliği gözden kaçırılmamakla birlikte, arz ve talep
yönlü bakış açıları arasında bu kadar ciddi bir farkın ortaya çıkmış olması söz konusu
firmalar açısından son derece önemlidir.

Katılımcıların hemen hepsi, özellikle son yıllarda işe alım sürecinde başvuru aşamasında eğitimsel niteliklerinin daha altındaki iş pozisyonlarına başvuran üniversite
mezunu adaylarla zaman zaman karşılaştıklarını, ancak bu tür çalışanların firmada
istihdam edilmesi hâlinde önemli problemlerle karşı karşıya kalınabileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Sözü edilen problemler, çalışmanın uyumsuz eşleşme ve aşırı
eğitimliliğin etkileri bölümünde ayrıntılı olarak incelenmiştir.

“... tabi ne iş olsa yaparım tadında, işte atanamamış, iş bulamamış birisi geliyor,
ne iş olsa yaparım diyor...”
Tekstil, Tekirdağ

“... Şimdi üniversite mezunu da oluyor çaycı falan alıyor musunuz diye geliyor,
ya senin ne işin var çaycılıkta yani mesleği küçümsediğim için demiyorum ama
senin belli bir kafa gücün var ki bunu kullandığın için üniversite okumuşsun...”
Gıda, Ankara

“... Kardeşim bak sana uygun pozisyonum yok açık pozisyonum şu diyorsun
adam diyor ki ne olsa yaparım diyor...”
İmalat sanayii, Gaziantep
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“... Bölüm mezunu olmayanlar bizle alakası olmayan elemanlar geliyor üniversite
mezunu ne iş olursa yaparız diyorlar normal de böyle bir durum varsa bu bölümlerin açılmaması lazım. Adam iş bulamadığı için ne iş olursa yaparım diyor...”
Tekstil, Denizli

Katılımcıların bir kısmının, uyumsuz eşleştiği iş pozisyonlarında çalışan kişilerin durumunun son yıllarda gittikçe artan işsizlik oranlarından kaynaklandığını düşündükleri
görülmüştür. Bununla birlikte, özellikle çalışmakta oldukları firmaların işgücü piyasasındaki ve sektördeki prestijine vurgu yapan katılımcılar, çok sayıda iş başvurusu aldıklarını, başka bir ifadeyle işgücü havuzlarının çok geniş olduğunu ancak işin gerektirdiğinin üzerindeki veya altındaki niteliklere sahip kişileri istihdam etmek istemediklerini
dile getirmişlerdir.

“... Yani bir şey söyleyeyim alanlarında iş bulabilseler gelip burada operatör olmazlar...”
Otomotiv, Bursa

“... İş bulamayınca kişi geliyor her işi yaparım ben diyor bize (para bulamayınca
ne yapacak) tabi çalışmak zorunda...”
Tekstil, Denizli

Diğer taraftan, sınırlı sayıda katılımcı, üniversite mezunlarının beşeri sermaye donanımlarına referans vererek, özellikle bazı sektörlerde işin nitelikleri gerektirmese bile
daha yüksek nitelikli işgücü istihdamının tercih edilmesinin olağan olduğunu düşündü203
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ğünü ifade etmiştir. Bununla birlikte, katılımcılar arasında özellikle kriz dönemlerinde
“kazan kazan politikası” çerçevesinde iş gerekliliklerinin üzerinde eğitimsel niteliklere
sahip işgücünün istihdam edilmesinin kısa vadede gerek firmaya gerekse çalışana
fayda sağladığını düşünen kişilerin de olduğu görülmüştür.

“... Ben çağrı merkezi yönettim onun için söylüyorum. Üniversite mezunu tercih
edersiniz lise mezunu yerine. Niye çünkü en azından karşısında ki arayan kişiyle
nasıl konuşacağını daha iyi bilir diye. Orada eğitim bir fark yaratabilir...”
Tekstil, Denizli

“... Şimdi kriz döneminde kazan kazan politikası şirket içinde çalışan içinde geçerli
bir politika kazan kazan olduğu durumlarda, örneğin karı koca yönetici pozisyonunda işsiz kaldığı durumda o konuma geldiği zaman da kriz zamanlarında 2 sene sizin
şirketinize bu tecrübede insanın katkıda bulunması çalışanlarınıza koçluk yapması
tecrübelerinden faydalanması sonra da başka iş bulması kazan kazan oluyor ben
şirket olarak kazandım o kişi olarak acil durumunu çözdü şimdide kendi düzeyinde
tekrar kendi düzeyine geldi bunda hiç problem yok...”
Gıda, Balıkesir

Bazı katılımcıların yüksek nitelikli işgücünün neden niteliklerinin altındaki işleri kabul
ettikleri konusundaki yaklaşımlarının, teorik olarak Kariyer Hareketliliği Teorisi’nin “işgücünün aşırı eğitimli duruma düştükleri işleri kabul etmelerinin o işi bir basamak olarak
görmelerinden kaynaklandığı” şeklindeki temel varsayımını desteklediği ortaya çıkarılmıştır. Daha açık bir anlatımda, katılımcıların bir bölümü, özellikle işgücü piyasasına ilk
kez giren yeni mezunların kariyerlerinin başlangıcında nitelik düzeylerinin altındaki işleri kabul etmelerinin bir geçiş dönemi olabileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bu
durumda, söz konusu kişilerin aşırı eğitimli hale gelmesine yol açan işleri, Kariyer Hareketliliği Teorisi’nin öngördüğü gibi, “sıçrama tahtası” olarak tanımlamak mümkündür.
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“... Üniversite mezununun kendisinden alt bir seviyede çalışması, bir mühendisin
daha alt bir birimde çalışması bence o kişinin almış olduğu eğitimi gerçekten
gösteremediğini ve bizim ülkemizdeki istihdamın gerçekten yerinde ve düzenli
yapılmadığını gösterir. O kişi gerçekten o işi yapıyorsa demek ki hayatını sürdürmek için yapıyordur. Aslında bazı pozisyonlar sanki bizim ülkemizde basamak
gibi kullanılıyor. Ben mühendisim ama isterseniz konuşmayı biliyorum iletişimim
kuvvetli satış elemanı da olabilirim sizin firmanıza artı da sağlayabilirim deyip
o ışığının olduğunu farklı meslek bilgisinin olduğunu gördüğünde o işi yaparım
belki kendi mesleğimle ilgili bir iş de bulurum o arada deyip tercih edebiliyorlar...”
Petrol arama, Ankara

Çok sayıda katılımcının teknolojik gelişmelerin üretim teknolojisine ve işgücü piyasasına yansımaları çerçevesinde aynı iş pozisyonu için yeni elemanlar alınırken aranan
nitelik ve becerilerin her geçen yıl değişebildiği yönündeki görüşleri, araştırma alanı
içindeki firmaların yer aldığı birincil işgücü piyasalarında bazı işler itibarıyla niteliksel
yükselmenin söz konusu olabildiğine işaret etmektedir. Daha açık bir anlatımla, katılımcılar teknolojik gelişmelerin etkisiyle halihazırda çalıştıkları firmalarda mevcut işlerin
özelliklerinin zamanla değiştiğini ve eskisine göre daha fazla nitelik ve becerinin iş
gereklilikleri arasında yer aldığını ifade etmişlerdir.

4.2.6. Uyumsuz Eşleşme ve Aşırı Eğitimliliğin Nedenleri

Katılımcıların, uyumsuz eşleşmeye ilişkin değerlendirmelerden yola çıkarak söz konusu durumu daha çok yönetsel bir sorun olarak algıladıkları görülmüştür. Araştırma kapsamındaki firmalar için kurumsallık düzeyi arttıkça işe alım, yetkinlik değerlendirme gibi
insan kaynakları yönetimi işlevlerinin de profesyonel bir düzeyde gerçekleştirildiğini
ve böylelikle uyumsuz eşleşme sorunlarının önüne geçildiğini söylemek mümkündür.
Araştırma sonuçlarına göre, uyumsuzluğun sadece sektörel düzeyde ve işgücü piyasalarındaki arz talep dengesizliğine bağlı olarak gerçekleştiği görülmüştür.
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Özellikle yüksek teknoloji kullanımı, işlerin yetkinlik düzeyinde önemli artışların oluşmasına kaynaklık etmiştir. İşlerin yetkinlik düzeyindeki artışlar mevcut personelin
uyumsuzluk sorunları ile karşılaşmasına neden olmaktadır. Firmalar uyumsuzluk sorunlarını genellikle işe alım sürecinde çözmeye çalışmaktadır. Bu aşamada uyumsuzluk yaşayacağı düşünülen adaylar ciddi bir elemeye tabi tutulmaktadır. Uyumsuzlukların giderilmesine yönelik hizmet içi eğitim programları ile çalışanların yetkinlik düzeyleri
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak bazı katılımcılar tarafından bu eğitim içeriklerinin
istenilen başarının elde edilmesinde çok etkili olmadığı görüşü ifade edilmiştir.

İşgücü piyasalarının arz ve talep dengesizliklerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları,
firmaların açık pozisyon için talep ettikleri niteliklerin artırılmasına neden olmaktadır.
Açık pozisyonlar için işgücü talebi çok yüksek düzeyde gerçekleşmektedir. Bu durum,
firmaların eleme süreçlerinde daha hassas davranmalarına ve kriterleri daha da artırmalarına neden olmaktadır.

“... 2017 de yaptık en son 13-14 bin tane başvuru alıyorsunuz bir pozisyon için.
Aslında alacağımız kişi belki 100 150 kişi. Ama o zaman ne yapıyorsunuz? Önce
bir cv elemesi ile başlıyorsunuz. Kariyer siteleri üzerinden ya da kendi bizim gelen cv ler üzerinden inceliyoruz... Adayları sonra sınava davet ediyoruz. Tabi herkesi almıyoruz sınava yaş kriteri var açık öğretimleri genelde tercih etmiyoruz.
Sınav kriterlerini daha ağır konuma getiriyoruz...”
Bankacılık, İstanbul

Özellikle bankacılık, finans, perakende gibi sektörlerde işgücü piyasasında yüksek
eğitimli kişilerin yoğunluğu, firmaların daha düşük eğitim düzeyindeki işler için dahi bu
kişilere yönelmesine neden olmaktadır.
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“... Daha önce lise mezunlarını kullandığımız pozisyonlarda şimdi üniversite mezunları istihdam edilmektedir. Önceki yıllarda arz talep dengesine bağlı olarak
çok sayıda lise mezunu için tanımlanan pozisyonlara artık yeterli talep olduğu için
üniversite mezunları alınabilmektedir.
Daha düşük eğitim düzeyine sahip olan personel de üniversite bitirmesine bağlı
olarak ve yapılan sınavlar sonucunda daha yetkin pozisyonlarda değerlendirilmektedir. Örneğin güvenlik görevlileri için bu tür bir kariyer yolu takip ediyoruz...”
Bankacılık, İstanbul

Alınan eğitim alanına göre uyumsuz eşleşmenin ortaya çıkabildiği de katılımcılar tarafından değerlendirme konusu yapılmıştır. Özellikle mesleki nitelikte eğitim veren programlardan mezun olanlarda (teknik ve mühendislik programları) uyumsuz eşleşmenin
yoğun yaşanmadığı, işgücünün eğitim içeriği ve uygulamalar bakımından yeterli yetkinliklere sahip oldukları ya da bu yetkinliklerinin geliştirilebildiği değerlendirmesi yapılmıştır. Ancak sosyal programlarda eğitim içeriklerinin çok farklı olması ve doğrudan
mesleki bir donanım kazandırmaması, kişilerin eğitimleri dışında farklı pozisyonlarda
değerlendirilmesine neden olabilmektedir. Bu durum çoğu zaman uyumsuz eşleşme
örneği olarak da ortaya çıkabilmektedir.

“... Az önce de söylediğim gibi yani sosyal bilimler tarafı daha teorik kalıyor ama teknik
ne bileyim yani bir bilgisayar mühendisliğidir bir endüstri mühendisliğidir kimya mühendisliğidir onlar tabi ki yani okulda aldıkları eğitimin ciddi bir faydasını görüyorlar...”
Bankacılık, İstanbul

“... Ben mesela Halkla İlişkiler okudum İnsan Kaynaklarında çalışıyorum. Hiç yakın ve ilgili bir alan değil. Özellikle sosyal bilimler alanından eğitime sahip arkadaşlarda bu durum hep var. Muhasebe, lojistik, insan kaynakları gibi alanlarda
çok farklı alanlardan eğitimli kişileri istihdam ediyoruz...”
Teknoloji, İstanbul
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Katılımcılar eğitim düzeyi ile uyumlu bir işe sahip olmayan adayların kendileri ile uyumsuz işleri ekonomik şartlar nedeni ile bir süreliğine kabul ettiklerini bu durumun da özellikle üniversite eğitimine sahip olanlarda önemli bir uyumsuzluğa neden olduğunu ifade
etmişlerdir. Özellikle hizmet sektöründe üniversite mezunu işgücü, eğitimi ile uyumlu
olan mesleğini buluncaya kadar geçen süreçte kendisi ile uyumlu olmadığını bildiği bir
pozisyonda çalışmayı kabul etmektedir. Bu durum firmalar tarafından da bilinmekte ve
yüksek işgücü devrine rağmen yüksek eğitim düzeyleri nedeni ile söz konusu çalışanların istihdamına devam edilmektedir.

“... Uyumsuz eşleşme tabi o muhakkak var biraz önce dediğim gibi tarih bölümü
bitirmiş tarih eğitimi almış öğretmenlik bekliyor şu anda kasiyer olarak çalışıyor.
Reyon görevlisinde üniversite mezunu var memur olmak için bekliyor. Bir arkadaşımız üç senedir biz ile çalışıyordu. En son kazanmış KPSS’yi gitti şeyler olabiliyor hani dediğim gibi lise mezunu ondan sonra subaylık astsubaylık kazanıp
gidebilenler olabiliyor polislik kazanıp gidebilenler olabiliyor...”
Perakende, İzmir

“... Şu tür uygulamalar olur mesela, kişi herhangi bir Anadolu üniversitesinden
mezun oluyor iş bulamıyor. Bu sefer napıyor mesela montaj işçiliğine başvuruyor
şimdi biz öyle olunca alıyoruz. Çünkü kişi talep etmiş. Böyle uyumsuzluklar oluyor
iş bulamadığı için. Kendisini de yeterli alanda geliştirmemiş masa başı işler için
exceli vs. yok. Tamam 4 yıl bitirmiş ama bir faydası olmamış ona. Öyle olunca da
iş bulamayınca bizde mesela içerde böyle çalışanlarımız var...”
İmalat Sanayi, Manisa

4.2.7. Uyumsuz Eşleşme ve Aşırı Eğitimliliğin Etkileri

Araştırma kapsamında katılımcılara çalıştıkları firmalarda uyumsuz eşleşen ve yapmakta olduğu işin gerektirdiğinden daha yüksek eğitimsel niteliklere sahip olan işgü208
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cünün var olması durumunda, ne gibi etkilerin ortaya çıkacağı sorulmuştur. Yapılan
görüşmelerde, katılımcıların tamamının uyumsuz eşleşmiş işgücünün varlığını çeşitli
açılardan olumsuz bir durum olarak algıladığı ve uyumsuz eşleşmenin etkileri konusundaki fikirlerinin büyük ölçüde benzeştiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, katılımcılar
tarafından firmada uyumsuz eşleşmiş ve yapmakta olduğu işe göre aşırı eğitimli çalışanların var olması hâlinde, çalışma barışının bozulabileceği belirtilmiştir. Söz konusu
yaklaşıma sahip olan katılımcılar, eğitim düzeyinin altındaki işlerde çalışan kişilerin
varlığının genel olarak firmada huzursuzluğa ve güvensizliğe neden olacağını, özellikle
aynı eğitim düzeyine sahip ve aynı alanda eğitim almış olan kişilerin nitelik düzeyleri
birbirinden farklı olan işlerde çalışmalarının problem yaratacağını ifade etmişlerdir.

“... Otorite sıkıntı da olur. Kendilerine pozisyonun gerekliliklerine göre yüksek kalıyor. Bu durum da çalışma çarkını bozuyor. Bir çatışma yaratıyor. Çok başvuru
oluyor ve bu durum çok üzücü. Çalışanlar arasında motive de kalmıyor. Hem ülke
hem firma hem de kişi için kötü bir durum. Kişinin zamanla beklentileri değişiyor
ve yükselmek istiyor...”
Otomotiv, Sakarya

Katılımcıların büyük bir bölümü tarafından vurgulandığı üzere, uyumsuz eşleşme ve
aşırı eğitimliliğin gerek bireysel düzeyde, gerekse firma açısından en görünür sonuçlarından biri, iş tatmini üzerindeki olumsuz etkisidir. Çok sayıda katılımcı, işin gerektirdiğinden daha fazla eğitime sahip olan kişilerin işe alınması durumunda, başlangıçta işin
koşullarını kabul etmiş olsalar bile, bir süre sonra yaptıkları işin onlara yetmeyeceğini
ve işi sevmeyeceklerini, bu yüzden söz konusu kişilerin mutsuz olacaklarını, iş tatminlerinin azalacağını ve firma içinde veya dışında eğitim düzeyleriyle eşleşen işlere ulaşma arayışı içine gireceklerini; sonuç olarak da bu durumun firmaya zarar vereceğini
ifade etmişlerdir.
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“... Eğitim seviyesi ne kadar artarsa üreten için işten ayrılma oranı o denli yükseliyor. Eğer siz böyle bir pozisyona hani o örnek üzerinden gidersek böyle bir
pozisyona üniversite mezunu ya da dil bilen yüksek lisans mezunu birini koyuyorsanız bir kere o riski satın alıyorsunuz. Çünkü dediğim kısım biraz da o kişinin
işten zevk alması durumu da var. Ama o ihtimal o adamın bırakıp gitme ihtimali
yükseliyor. Ne kadar kalifiyeli birini koyarsanız. Ama lise mezunu muhasebe bölümü mezunu birini koyarsanız o risk azalır. Ama sıfırlanmaz...”
İmalat sanayi, Sakarya

“... işe alsanız bile ilk fırsatta kendisine uygun bir iş bulduğu zaman mecbur gitmek zorunda...”
Gıda, Gaziantep

Katılımcılar tarafından sıkça vurgulanan diğer bir husus, yapmakta olduğu işe uygun
olmayan niteliklere sahip çalışanların var olması hâlinde firmada işçi devrinin yükselecek olmasıdır. Katılımcıların neredeyse tamamının bu konuda aşırı eğitimli kişilerin
işe bağlılıklarının düşük olacağı, nitelik düzeylerine daha uygun olan bir iş bulmak
amacıyla iş aramaya devam edecekleri ve ilk fırsatta iş değiştirecekleri şeklinde aynı
düşünceyi paylaştıkları görülmüştür. Katılımcılara göre; bu durum, işçi devri oranının
yükselmesine neden olacağından işveren açısından da olumsuz sonuçlar yaratacaktır.

“... Bu benim için kötü benim turn overım yükseliyor benim işçi bulmam kalifiye
eleman bulmam ve ona verdiğim eğitim emek çöpe gidiyor...”
Tekstil, Gaziantep
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“... Zaten ilk fırsatta çıkıyorlar. Kendi eğitiminizle ilgili bir iş eğitiminiz var uzun
vadede de turnoverı arttırır doğru yapmadığınız yerleştirmenin maliyeti işverene
fazladır eğitim maliyeti vardır mesela o yani ne bileyim kaçırılan fırsat maliyeti
vardır hani anlatabiliyor muyum turnoverdan kaynaklı işte işe aldınız bir sürü işlemleri yaptı ondan sonra gitti sonra başka bir kişiyi işe alacağınız zaman yine
aynı zahmetlere katlanacaksınız hani çok doğru olmadığını düşünüyorum değersizleştirildiğini de düşünüyorum üniversite mezunlarının ve piyasadaki şeylerini
de etkiliyor biliyor musunuz yani skalaları da etkiliyor...”
Elektrik imalatı, Ankara

“... Bizde bu konuda örnek çok var. Bence en mantıklısını yapıyorlar. Çünkü geleceği için uygun bir fırsat bulduğunda herkes gitmeli...”
Güvenlik, Ankara

“... Bunlar geçici bir durumdur, kriz bitene kadar o kişiyi orada istihdam edebilirsiniz ama kriz bittikten sonra o kişiyi orada tutamazsınız çünkü hani iş piyasaları
rahatladığında kendi donanımına uygun iş bulduğunda hemen oradan ayrılacaktır...”
Plastik imalatı, Adana

Katılımcılardan bazılarının görüşlerinden hareketle, uyumsuz eşleşme ve aşırı eğitimliliğin etkileri içinde değerlendirebilecek olan bir başka husus, geleneksel olarak daha
düşük eğitimli kişiler tarafından yapılan işlerin yüksek eğitimli kişiler tarafından doldurulması sonucunda söz konusu düşük eğitimli kişilerin işgücü piyasasında dezavantajlı
duruma düşmesiyle ilgilidir. Geleneksel olarak düşük eğitimli işgücü tarafından yapılan işlere yüksek eğitimli kişilerin yerleşmesi, söz konusu kişileri daha niteliksiz veya
olumsuz çalışma koşullarının söz konusu olduğu kayıt dışı işlere kaydırmakta ya da
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tamamen işgücü piyasasının dışına çıkarmaktadır. Bu anlamda, söz konusu katılımcılar aşırı eğitimli işgücünün kendilerinden daha düşük niteliklere sahip kişilerin işgücü
piyasasındaki göreli konumlarını olumsuz etkilediğini düşünmektedir.

“... Kesinlikle çünkü kişi kendi alanında iş bulamadığında dediğiniz gibi bir alt
alana kayar. Hani şey gibi düşünün bunu piramidi tersten düşündüğümüzde bu
branştaki bir mühendis ön lisansa kayıyorsa ben mühendisim ama teknik eleman
olarak da çalışırım diyorsa, teknik eleman orası dolduğunda ve alta kaydığında
en alttaki basamaktaki kişi sonuçta bu ülkede evet okuyamamış insanlar da var
imkanları doğrultusunda eğitim alma şansları olmayan insanlar da var...”
Petrol arama, Ankara

“... İlkokul mezununun yapacağı işe meslek lisesi mezunu ve üniversite mezunu yerleştiren firmalar var. Buna gerek yok zaten firmanın mantalitesinde bu varsa bunu
da bir fırsat olarak değerlendirip o işe onları monte edecektir. Dolayısıyla ilkokul mezunları da açıkta kalacak, iş bulamayınca da mecbur kayıt dışılığı kabul edecekler...”
Plastik imalatı, Adana

4.2.8. Nitelikli Eleman Bulma Sıkıntısına İlişkin Algı
Katılımcıların nitelikli eleman sıkıntısı konusundaki düşünce, algı, tutum ve davranışlarını
yansıtan nitel araştırma bulguları değerlendirilerek nitelikli eleman sıkıntısı çekilmesinin
nedenleri, iş başvurusu yapan adaylarda eksik olduğu düşünülen nitelik ve beceriler ile bu
sıkıntının çözümüne yönelik talep yönlü çabalar arasındaki bağlantılar ortaya çıkarılmıştır.

Katılımcıların önemli bir kısmı, nitelikli eleman bulamamanın çok büyük ölçüde eğitim
sisteminin yetersizliğinden ve gittikçe azalan eğitim kalitesinden kaynaklandığını vurgulamışlardır. Katılımcıların konuya ilişkin görüşlerinin, eğitim kademelerinde kayma
olarak ifade edilen teorik varsayımı desteklediği söylenebilir. Üniversite sayısının art212
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ması bu konuda kalitenin düşmesine ve bu gruba yönelik seçim kriterlerinin artmasına neden olmaktadır. Üniversite mezunlarından ihtiyaçların karşılanabilmesi durumu,
daha düşük eğitim grubunda bulunanların değerlendirilmemesine neden olmaktadır.
Daha açık bir anlatımla, eğitim sisteminin çıktılarının kalitesindeki azalma nedeniyle
işverenin, işe ilişkin nitelik beklentisini karşılayan eğitim düzeyine yönelik algısının değişmiş olduğu söylenebilir. Bu öngörü, işgücü piyasasında mevcut işler için niteliksel
yükselmenin söz konusu olduğu yönündeki varsayımı da güçlendirmektedir.

“...Uzun yıllardır bu firmada çalışıyorum. Ben başladığımda ki meslek lisesi mezunları daha çok uygulama yapmış olarak geliyordu şimdi daha üstünkörü bir
uygulamalı eğitim alıp geliyorlar derslerde gördüklerini stajda ya da atölye de
uygulamamışsa teknik tarafta bir eksiklik var geçmişe göre idari tarafında ki meslek lise mezunları muhasebe büro yönetimi sekreterlik vs. gibi o alanlarda da
yani sadece ders görüyorlar o alanda ki defter tutma fatura gibi vs. gibi şeylerden
çocuklar çok haberdar değil...”
İmalat, İzmir

Katılımcılar okul-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde üretim merkezlerinde (organize sanayi bölgelerinde) açılan eğitim kurumlarının önemli bir açığı kapattığını ancak bu kurumların ara eleman düzeyinde ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu ifade etmişlerdir.
Bu durumun ağırlıklı olarak öğrencilerin ara eleman düzeyi için aldıkları eğitimi yeterli
görmemeleri ve daha yüksek eğitimi hedeflemelerinden kaynakladığı belirtilmiştir.

“...ara elaman temininde zorlanıyoruz ve inanılmaz derecede çok sıkıntı yaşıyoruz. Mesela organize sanayi bölgesinde çalışma yapıyoruz. Manisa organize
sanayide bir endüstri meslek lisesi var. Tamamen organize sanayinin işlettiği bir
okul. Örneğin ordan öğrencileri burda stajyer olarak almaya çalışıyoruz. Ara eleman olarak çalışmaları için. Çocukların isteği üniversiteye devam etmek. Hiçbiri
ara eleman olmak istemiyor teknisyen olmak istemiyor. Özellikle ara elemanda
çok sıkıntı yaşıyoruz son dönemde..”
İmalat, Manisa
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Katılımcılar nitelikli eleman temininde, iş koşullarının önemli bir etken olduğunu ifade etmişlerdir. Personel maliyetlerinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile yüksek ücretlendirmenin
yapılamaması, nitelikli personelin kendi yetkinlikleri dışındaki işlere yönelmesine yol açmaktadır. Bununla birlikte, coğrafi uzaklık da nitelikli eleman sıkıntısının nedenini oluşturabilmektedir. Özellikle imalat sanayiinde üretim yerlerinin yerleşim yerleri dışında bulunması
nitelikli personelin kendilerine daha yakın işyerlerini tercih etmelerine neden olabilmektedir.

“... nitelikli çalışanlara iş cazip gelmiyor. Şimdi boyacılarda şöyle bir durum var. Malum iş yeri şartları toplu iş sözleşmesiyle belirlenen bir ücret düzeyi var. Bunun dışına
çıkamıyorsunuz. Bizim burada aylık olarak verdiğimiz ücreti bir oto boyacısı, bir iki
parça boyayarak 2 günde de alabiliyor. Dolayısıyla bu kişiler hani bir fabrikaya girip
bir ay çalışıp ondan sonra ücreti alalım durumunu tercih etmiyorlar. Bizim mavi yaka
profilimizde biraz enteresan bu civarda 100 lira için iş değiştiriyorlar bu arkadaşlar...”
İmalat, Kocaeli

“...nitelikli personel sıkıntımızın İki nedeni var. Birincisi ücret, ikincisi de bizim
İzmir’e olan biraz mesafemiz. İnsanların kendi evlerine daha yakın sanayi kuruluşlarını ya da bölgeleri tercih etmesi...”
İmalat, İzmir
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Katılımcılarla yapılan görüşmelerde nitelikli eleman sıkıntısının çekilmesinin bir diğer
nedeni olarak aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar arasındaki rekabet öne çıkmaktadır. Özellikle eğitim sisteminin çıktılarına duyulan güvensizlikten kaynaklanan sorunlar, firmaların nitelikli personeli güçlükle elde ettiklerini ve bu personeli kaybetmemek
için daha yüksek maliyetlere katlanmayı göze aldıklarını ortaya koymaktadır.

“...Şimdi kalifiyeli elemanların çoğu iş değiştirmiyor, iş aramıyor. O yüzden yetişmiş bir elemanı hiçbir firma kaçırmak istemiyor imkanları zorluyor o kişiyi tutuyor.
Elinde tutmaya çalışıyor. Bu nedenle siz anca alacaksınız, o işin tahsilini yapmış
işin teorik kısmını bilen ama pratiği olmayan kişileri alıp ikisini burada birleştirip o
kişileri yetiştirirseniz anca kalifiye eleman öyle sağlıyorsunuz...”
İmalat, Kayseri

Katılımcılar iş başvurunda bulunan adaylar arasında alanıyla ilgili yüksek mesleki ve
teknik becerilere sahip pozisyonlarda nitelikli eleman sıkıntısının yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun nedeni olarak yapılan işin zor ve eğitimin verilen kurum sayısının
az olması, bu işlerin firmalarda belirleyici niteliğe sahip olmasından ötürü seçim kriterlerinin yüksek olması gibi hususlar belirtilmiştir.

“...IT pozisyonları zordur bilgi sistemleri tarafında yetişmiş çalışan bulmak Türkiye’de genel olarak zor bu sebeple de ücretleri her zaman diğer çalışanların
üstünde olur IT pozisyonları zordur...”
Teknoloji, İstanbul
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“...Mühendis, Ar-Ge yapmış mühendis kısmında bulmak zor çünkü genellikle
bunu alıp yetiştirip siz piyasaya veriyorsunuz...”
İmalat, İstanbul

Bazı katılımcılar, iş başvurusunda bulunan adayların iş ahlakı ve iş disiplini konusundaki tutum ve davranışlarının da nitelikli eleman sıkıntısının bir nedeni olduğu görüşündedir. Özellikle eğitim sürecinde işin pratik/uygulama kısmına ilişkin faaliyetlerin
yetersiz düzeyde kalması, iş ortamının yeterince öğrenilememesine ve iş ortamı ile
karşılaşıldığında önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

“...İnsanlar bakımcı olarak çalışmak istemiyor. Bakımcılar genelde teknolojik
alanda çalışmak istiyorlar. Meslek liseleriyle anlaşmamız var. En iyileri bize yönlendiriyorlar. Ama üretime girince elemana zor geliyor. Bakım mühendisleri ya da
bakım teknisyenleri bakım işini yapmak istemiyorlar. Çünkü bakım ağır ve zor...”
Gıda, Kocaeli

“...eğitim süresinde gördükleri stajda işin yapısına dair her şeyi öğrenme imkânları yok. Yani iş hayatında fikir edinemiyor, öğrencilerin hayattan beklentileri ile
karşılaştıkları uyuşmayabiliyor maalesef. İş ve çalışma ortamı bazen onlara çok
sıkıcı ve baskıcı gelebiliyor...”
İmalat, Kayseri

Katılımcılar nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasında son dönemde yaptıkları mesleki
eğitim işbirliği uygulamalarına büyük önem verdiklerini belirtmişlerdir. İşe alım süreçlerinde deneyim taleplerinin çalışanlar açısından oluşturacağı olumsuzlukların giderilmesinde, işbirliklerinin önemli bir etken olacağı düşüncesi ağırlık kazanmaktadır. Bu nedenle, üniversite ile yürütülen işbirliği programları çerçevesinde, firmaların eğitim süreçleri
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ile yakından ilişki kurabilmelerine yönelik imkanlar geliştirilmiştir. Üniversite eğitiminin
son yılında firma yetkililerince verilen eğitimler bağlamımda kurulan bir ilişki ile ihtiyaç
duyulan niteliklere sahip personelin daha kolay temin edilmesine imkan sağlanmaktadır.

“... Şu anda ... Üniversitesi ile yaptığımız iş birliğinde dördüncü sınıf öğrencilerine
biz ... olarak bir iş birliği yaptık ve bir ders veriyoruz. Buradan bizim çalışanlarımız
gidiyorlar ders anlatıyorlar ve bir seçim sürecinden geçirdik hani işe alırmış gibi
değerlendirme merkezlerinden geçirerek birtakım sınavlardan geçirerek gönüllü
öğrencileri o derse aldık ve bunun sonrasında da hem pratik şeyleri öğrenme fırsatı edinecekler hem de bizim bünyemizde de bir staj imkanı edinecekler. Zaten
zorunlu bir staj yapmaları gerekiyor eczacıların. Böyle bir imkân sunarak biz de
aslında çalışanların, üniversite öğrencilerinin pratik taraflarını geliştirmeye çalışıyoruz. Hem de kendimiz için de daha yetkin çalışanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.”
İlaç, İstanbul

Yapılan görüşmelerde okul-sanayi işbirliğini başarı ile gerçekleştiren işverenlerin, nitelikli eleman sıkıntısı yaşamadıkları ya da yaşanan sıkıntıları daha çabuk atlatabildikleri görülmüştür. Özellikle eğitim döneminde yaygın staj uygulamaları ile öğrencilerin
işyerlerini ve iş ortamlarını tanımaları sağlanmakta ve eğitim sonrasında öğrencilerin
başvuruları firmalar tarafından olumlu olarak değerlendirilmektedir.

“...Bizdeki sıkıntı olmuyor. Biz ara eleman olarak istihdam edeceğimiz personeli
meslek liselerinden staj yoluyla çalıştırıyoruz. Stajyerlerin çoğu bize geri dönüş
yapıyorlar zaten okullarla ilişkilerimiz gayet iyi durumda. Yani okulu bitiriyor ondan sonra başvurusunu yapıyor. Onlar okurken staj programları var ya zaten iyi
değerlendirdiysek onu bir yere not ediyoruz. O da burayı da biliyor zaten görüyor
okulu bittikten sonra benim stajım bitti ben başvuru yapabilir miyim? Biz de direk
zaten bünyeye katabiliyorsunuz eğitiyoruz Askerlik sonrası da şirket zaten bana
yatırım yaptı deyip dönüyor bize arkadaşlar.”
İmalat, İstanbul
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Katılımcıların bir bölümü İŞKUR tarafından sağlanan eğitim ve istihdam desteklerinden
yararlandıklarını ve bu yolla nitelikli personel temininde de önemli avantajlar sağlayabildiklerini ifade etmişlerdir. Özellikle işbaşı eğitim programları ve ihtiyaç duydukları
nitelikli eleman açığının İŞKUR aracılığıyla teminiyle başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

“...Mavi yaka ve teknisyende sorun yaşıyoruz. Bu alanlarda İşkurla beraber çalışıyoruz. ...”
Ulaştırma, İstanbul

4.2.9. Yeni Mezunlara İlişkin Algı

Doğrudan nitel araştırmanın konusu içinde yer almamasına rağmen, katılımcıların
görüşmeler sırasında sorulan sorulara vermiş oldukları cevaplardan yeni mezunlar
hakkındaki algı, tutum ve davranışlarına ilişkin bazı ipuçları da elde edilmiştir. Bu bağlamda, katılımcıların yeni mezunlara yönelik algılarının daha çok Y kuşağına bakış
açılarıyla biçimlendiği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, sadece Y kuşağı ile ilgili değil,
aynı zamanda z kuşağı ile ilgili görüşlerini dile getiren katılımcılar da olmuştur.

Çok sayıda katılımcı tarafından değişen çalışan profilinin ve iş ilişkilerinin açıklanmasında Y kuşağı karakteristikleri ile tanımlanan yeni mezun profiline atıf yapılması
sonucunda, katılımcıların yeni mezunlar hakkındaki görüşlerinin analizine de yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu bakımdan, katılımcıların konuya ilişkin
görüşleri, gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen bulgular temel alınarak sunulmuştur. Katılımcıların özellikle işe eleman alımı sürecinde karşılaştıkları yeni mezunlar
ile halihazırda birlikte çalıştıkları Y kuşağını temsil eden kişiler hakkındaki deneyimleri,
görüşme dökümlerinden elde edilen veriler temel alınarak betimlenmiş ve söz konusu
görüşmelerden yapılan alıntılarla desteklenmiştir.
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Katılımcılar genel olarak yeni mezunların iş hayatında yeni olmaları sebebiyle sadece
teorik bilgiye sahip olduklarını, uygulama tecrübesine sahip olmadıklarını, çalışma ortamına ilişkin beklentilerinin rasyonel olmadığını, tecrübe eksikliği yüzünden çalışma
hayatını tanımadıklarını düşündüklerini ifade etmişlerdir.

Nitel araştırma sürecinde, katılımcıların 1980 - 2000 yılları arasında doğanları tanımlayan Y kuşağının karakteristik özelliklerinin iş dünyasındaki yansımalarını bireysel
olarak analiz etmeye çalıştıkları gözlemlenmiştir. Nitel araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle, yaş grubu itibarıyla daha çok x kuşağı içinde değerlendirilebilecek
olan katılımcıların Y kuşağını algılama biçimlerine ilişkin kodlar şu şekilde özetlenebilir:

•

Katılımcılar tarafından Y kuşağını tanımlanırken;
–– Zora gelemeyen,
–– Sabırsız,
–– Hayattan farklı beklentileri olan,
–– Sorumluluk almayan ve çok fazla çaba harcamak istemeyen ancak iş hayatında hemen yükselmek isteyen, başka bir ifadeyle “hazırcı”,
–– Çabuk sıkılan,
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–– İş beğenmeyen,
–– Aidiyet duygusu zayıf olan,
–– Daha özgür olmayı isteyen şeklinde karakteristik özelliklerin referans alındığı görülmüştür.
•

Bazı katılımcılar tarafından, Y kuşağının karakteristik özellikleri ve beklentilerinin çalışma hayatının kurallarını yeniden şekillendirmekte olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda, çalışma saatlerinin, işyerinin bulunduğu lokasyonun
ve diğer koşulların, kısacası işe ilişkin tüm özelliklerin sorgulandığı ifade edilmiştir.

•

Bazı katılımcılar, Y kuşağını temsil eden yeni mezunların okuldan mezun olduklarında yeterlilik ve yetkinliklerinin çok yüksek düzeyde olduğu şeklinde bir
algıya sahip olduklarını düşündüklerini belirtmişlerdir.

•

Katılımcıların konuya ilişkin düşüncelerinden biri de Y kuşağı temsilcilerinin
yaptıkları işleri de sürekli sorguladıkları, her konuda bir fikirlerinin olduğu, rutin
ve sıkıcı işlere karşı direnç gösterdikleri yönündedir. Bu durumun, otoriteye
uyum ve kuralları uygulamanın esas olduğu işler için problem yaratabildiğini
dile getirmişlerdir.

“... Mavi yaka da daha çok iş beğenmeme var. Z kuşağında çok az çalışıp çok
para kazanma istediği var. Çok çalışmayı, sıkı çalışmayı sevmiyorlar. İşten kaçanlar oluyor...”
Otomotiv sektörü, Sakarya

“... Aidiyet duygusu yani bu konuda kapasite yok ciddi yani gerçi çalışan profili
değişti biz daha Y ye alışamadan X jenerasyonuyuz yöneticiler olarak biz Y ye
alışamadan Z geldi dolayısıyla hani ciddi bir uçurum var...”
Tekstil sektörü, Tekirdağ
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“... İçi boş bir nesil yetiştiriyoruz...”
Otomotiv sektörü, Adana

“... Kesinlikle zaten o Y kuşağı bitti artık diğer kuşak evet çok farklı yani sorumluluk
almıyorlar kısa sürede pozisyon atlayayım oturayım, hiç çaba harcamayayım, para gelsin, masa başı iş olsun yani istekleri farklı...”
Tekstil, Adana

“... hemen yükselmek istiyor. Çok para istiyor, makam istiyor mevki istiyor. Kendini
okuldan çıktığında şahane çıktığını düşünüyor. Her şeyin çok iyi gittiğini düşünüyorlar.
Sabır vs. bu tip şeyler maalesef yenilerde yok. Çalışma saatleri onlar için ve lokasyon
her şeyi sorguluyorlar. Çalışma saatleri sizin yasal devletin yasal belirlediği saat bile
yeni jenerasyon için fazla.
Askeri malzeme imalatı, Ankara
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Araştırmadan Elde Edilen Bulgular

Tespitler ve Politika Önerileri

Talep kesiminin eğitimin işgü- • İşgücü piyasasında eğitimsel nitelikcü piyasasındaki rolüne iliş-

lere atfedilen önemin yeniden sorgu-

kin algısı:

lanması gerekmektedir.

•

Eğitim sisteminin özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte
işgücünü yetiştirmek noktasında yetersiz kaldığı,

•

tim süreci ve işgücü piyasa-

önemi büyüktür.

dığı, başka bir ifadeyle çok
akademik kaldıklarını,

•

Dolayısıyla, öğrencilik döneminde
yoluyla kazanılan iş tecrübesinin

düzeyde esneklik taşıma-

•

“iş tecrübesi” olduğu görülmektedir.

Teknolojik gelişmelerin üre-

men üniversitelerin istenilen

Nitel

bilirliği belirleyen en önemli faktörün

stajlar veya part-time çalışmalar vb.

sındaki yansımalarına rağ1

• İşgücü piyasasında istihdam edile-

• Mesleki eğitimde, talep kesiminin
ihtiyaçlarını dikkate alan ve uygulamaya ağırlık veren bir eğitim modeline geçilmelidir. Ancak bu şekilde,
mesleki eğitim alanında eğitim almış

Özel sektörün ihtiyaç duydu-

olmasına rağmen talep kesimi tara-

ğu spesifik nitelik ve beceri-

fından “beğenilmeyen” işgücü profili

lerin okullarda kazandırılma-

değiştirilebilir. Eğer söz konusu dö-

dığı,

nüşüm gerçekleştirilebilirse, toplu-

Tüm bu sebeplerle üniversi-

mun mesleki eğitim alan gençlere

te eğitimi ile mesleki eğitimde istenilen kalitenin yakalanamadığı yönündedir.
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yönelik “en başarısız öğrencilerin
meslek liselerine gittiği” şeklindeki
olumsuz algısı da değiştirilebilir.
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Araştırmadan Elde Edilen Bulgular

Tespitler ve Politika Önerileri
• Yükseköğretim kurumlarının ve genel olarak tüm eğitim sisteminin beşeri sermaye donanımının işgücü pi-

İşgücü piyasası – talep kesimi beklentisi: Belirli bir disipline ilişkin teorik ve pratik bilgiyi
2

Nitel

yasasındaki ve toplumsal yaşamdaki
etkinliğini artıracak bir kalitede yeniden tasarlanması gerekmektedir.

bir arada sunabilen, mesleki ve • Üniversite başarısını takip edebilmek için mezun izleme sistemlerinin
akademik nitelikler arasındaki
bölünmeyi azaltabilen bir eğitim
sistemi.

kurumsal düzeyde oluşturulması yararlı olacaktır.

• Eğitim görülen alanlara yapılan yanlış veya bilinçsiz yatırımlar nedeniyle yatay uyumsuzluğun ortaya çıkmaması için üniversite tercihleri ve
meslekler alanında öğrencilere ve
ailelerine daha fazla ve güncel rehTalep kesimi algısı: Özellik-

berlik sunulmalıdır.

le bazı eğitim alanları itibarıyla • Bireysel düzeyde ise işgücü piya-

3

Nitel

üniversiteden yeni mezun olmuş

sasında insan kaynağını seçme sü-

gençlerin, artan işsizlik baskısıy-

recinde en az eğitim düzeyi ve onu

la gittikçe daha az seçici davra-

temsil eden diplomalar kadar, öğren-

narak – neredeyse “ne iş olsa

cilik döneminde kazanılan iş tecrü-

yaparım” düşüncesi içinde – her

besi ve stajların, kişilik özelliklerinin,

ilana başvuruyor olması.

kendini geliştirme çabalarının ve yabancı dilin de önemli olduğu dikkate
alınmalıdır.
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Araştırmadan Elde Edilen Bulgular

Tespitler ve Politika Önerileri

Nitelik uyumsuzluğu:

• Yükseköğretim mezunlarının yüzde
31.6’sının nitelik düzeyinin altında-

4 Nicel

• Katılımcıların yüzde 38.7’sinin

ki işlerde çalışıyor olması, Türkiye

eğitim düzeyi ile işleri için ge-

ekonomisinin söz konusu nitelikli bi-

rekli görülen eğitim düzeyleri

reyleri için yeterince nitelikli iş yara-

uyumsuz eşleşmiştir.

tılmadığı anlamına gelmektedir

• Yapmakta olduğu işe göre • Eğitim ve işgücü piyasası arasındaki
aşırı eğitimli durumda olan ka-

fonksiyonel bağın geçmişteki kadar

tılımcıların oranı yüzde 31.6.

sıkı olmadığını göstermektedir.

• Yetersiz eğitimli olanların ora- • Eğitimli işgücü arzı ile eğitimli işgünı yüzde 7.1.

cüne yönelik talebin birbiriyle uyumlu
olmadığını ortaya koymaktadır.

Yatay uyumsuzluk: Katılımcıların yüzde 15.1’i eğitim gördüğü
5 Nicel

alanın dışında ve yüzde 23.6’sı
da özel bir eğitim alanı gerektirmediğini düşündüğü bir işte
istihdam edilmektedir.

• Genç istihdamının artırılması açısından esas olarak odaklanılması gereken, eğitim ve yetiştirme sisteminin
akademik yeterliliklerle birlikte, piyasa değeri olan becerileri de ortaya
koyan bir yapı içinde yeniden oluşturulmasıdır.
• Türkiye’de eğitimli kişiler açısından
istihdam olanakları daha sınırlıdır.
• Özel sektördeki büyümenin temel
kaynakları çoğunlukla “niteliksiz işgücü” talebi doğurmaktadır.
• Genç işsizliği ile mücadelenin sürdü-

Nitelik uyumsuzluğu ve beceri
6 Nicel uyumsuzluğu olguları işgücü piyasasında aynı anda görülüyor.

rülmesi açısından gerekli olan temel
argüman, işgücü piyasasına yeni
giren gençler için yeterli sayıda ve
uygun istihdam fırsatlarını yaratabilecek olan özel sektörün dinamik
bir yapı arz etmesidir. Bu anlamda,
özel sektörün halihazırdaki istihdam
teşvikleri ile desteklenmeye devam
etmesi önemlidir.
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Araştırmadan Elde Edilen Bulgular

Tespitler ve Politika Önerileri

Bazı katılımcılar, özellikle işgücü piyasasına ilk kez giren yeni
mezunların kariyerlerinin başNitel

langıcında nitelik düzeylerinin
altındaki işleri kabul etmelerinin
bir geçiş dönemi olabileceğini

7

düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Eğitimsel niteliklerinin altındaki
işlerde çalışan kişilerin, mevcut
Nicel

işlerini uzun dönemli bir kariyer
hedefine ulaşabilmek için “sıçrama tahtası” olarak gördükleri

Gerek nitel gerekse nicel bulgu doğrultusunda işgücü piyasası deneyimine
sahip olmayan gençlerin işgücü piyasasına ilk adımlarını atmaları açısından mevcut uygulamalar çeşitlendirilebilir. Halihazırda İŞKUR tarafından
uygulanmakta olan “İşe İlk Adım” Projesinin yanı sıra özellikle etkin stajlar
ve okul - sanayi işbirliğinin artırılması
gerekmektedir.

ifade edilebilir.
Beceri uyumsuzluğu:
• Aşırı

becerili

katılımcıların

oranı yüzde 57.9.
• Yetersiz becerili katılımcıların
8 Nicel

oranı yüzde 4.1.

Araştırma alanındaki firmalarda çalışanların

nitelik

uyumsuzluğundan

daha çok beceri uyumsuzluğu proble• Beceri uyumsuzluğu bütünsel mi ile karşı karşıya oldukları söylenebir bakış açısı içinde değer- bilir.
lendirildiğinde uyumsuzluğun

yüzde 62 düzeyinde olduğu
görülmektedir.
İlk düzenli işteki uyumsuz eşleşme: İlk düzenli işindeki niteliksel
9 Nicel uyumsuzluğun mevcut iş itibarıyla de devam ettiği katılımcıların oranı yüzde 26.2.
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İşgücü piyasasına giriş, genç işgücünün sonraki işgücü piyasası deneyimleri ve istihdam kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır.
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Son yıllarda yapmakta olduğu işe göre daha nitelikli ve becerili olan bireylerin işgücü piyasasındaki durumlarını açıklamaya çalışan literatürün ciddi anlamda genişlemiş
olduğu görülmektedir. Literatürdeki söz konusu tartışmalar doğrultusunda, eğitim ve
istihdam arasındaki ilişkiyi sorgulamanın bir adım ötesine geçerek; işgücü piyasasında
uyumsuz eşleşme probleminin neden ortaya çıktığı, kişilerin nitelik düzeylerine uygun
olmayan işleri neden kabul ettikleri veya kabul etmek zorunda kaldıkları ve bu durumun
ekonomi ve toplum üzerinde ne gibi etkiler yarattığı incelenmeye başlanmıştır.

Uyumsuz eşleşme olgusu çerçevesinde yürütülen tartışmaların odaklandığı temel nokta, eğitimin, özellikle de yükseköğretimin işgücü piyasasındaki değeri ya da geçerliliğidir. Bugün gerek bireysel gerekse toplumsal düzeyde ciddi anlamda yatırım yapılan
üniversite eğitiminin ekonomik başarıyı garantileyen iyi bir yatırım olup olmadığı artık
daha fazla sorgulanmaktadır. Eğitimin işgücü piyasasındaki rolünün gerek politika yapıcılar gerek akademik çevreler ve gerekse piyasa aktörleri açısından önemli tartışma
alanlarından biri olmaya devam ettiği günümüzde, işgücü piyasasının talepleri ile eğitim sisteminin çıktıları arasındaki uyumsuzluk işgücü piyasasında görülen en önemli
sorun alanlarından biridir.

Son yıllarda, yükseköğretim kapsamında sunulan eğitim alanları yelpazesi daha da
genişlemiştir. Dünyanın pek çok bölgesinde üniversiteler “müşteri talebi” gerekçesine
sığınarak ya da öğrencilerin tercihlerini işaret ederek yeni eğitim alanları açmaktadır.
Öğrenciler, yani eğitim talebini oluşturan müşteriler, genellikle istihdam edilebilirliklerini
artıracak eğitim programlarını tercih etmektedirler. Gençlerin bu kadar fazla seçenek
arasında potansiyel işverenler tarafından seçilebilir olmayı nasıl başarabilecekleri son
derece önemlidir. Bu noktada, işgücü piyasası beklentisinin, belirli bir disipline ilişkin
teorik ve pratik bilgiyi bir arada sunabilen, mesleki ve akademik nitelikler arasındaki
bölünmeyi azaltabilen bir eğitim sistemine vurgu yaptığı görülmektedir.
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Türkiye işgücü piyasasında uyumsuz eşleşme olgusunun var olup olmadığının araştırıldığı bu çalışmanın arka planındaki sorulardan biri, özellikle lisans diplomasına sahip
çok sayıda insanın neden niteliklerinin altında bir işi kabul etmek zorunda kaldıklarıdır.
Bugün gerek Türkiye’de, gerekse dünyanın herhangi bir gelişmiş ya da gelişmekte olan
ülkesinde özellikle üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin, artan işsizlik baskısıyla
gittikçe daha az seçici davranarak - neredeyse “ne iş olsa yaparım” düşüncesi içinde her ilana başvuruyor olduğunu görmek ciddi anlamda endişe verici bir durumdur. Literatürde “uyumsuz eşleşme” çerçevesinde tanımlanan bu sorunun, Türkiye işgücü piyasası
açısından incelenmesi son derece önemlidir. Literatürde konuyla ilgili çalışmalardan hareketle, uyumsuz eşleşme olgusunun, yani işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan nitelikler
ile sunulan nitelikler arasındaki uyuşmazlığın basit bir arz – talep uyumsuzluğu olmadığı
söylenebilir. Bu açıdan, çalışmada işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklerin değişmesinde etkili olan unsurların hangileri olduğu, hangi özelliklere sahip mezunların işgücü piyasasında daha avantajlı olduğu ve talep yönlü eğilimlere bağlı olarak iş bulmanın
mezunlar için giderek daha zor bir hale gelip gelmediği sorularına cevap aranmıştır.

Saha çalışması için tasarlanan araştırma modelinde ise teorik arka plan temelinde geliştirilen soruların cevaplanması hedeflenmiştir. Söz konusu sorular, araştırma alanı içindeki
firmalarda mevcut işler ve çalışanlar arasındaki eşleşmeler açısından bir uyumsuzluğun
söz konusu olup olmadığına odaklanmıştır. Çalışmanın temel hipotezi, Türkiye işgücü
piyasasında ve araştırma alanı içinde nitelik düzeylerinin altındaki işleri kabul eden kişilerin olduğu yönündedir. Bu ön kabul doğrultusunda, uyumsuz eşleşen söz konusu çalışanların bu durumda olmalarına yol açabileceği düşünülen kişisel özellikleri, eğitimsel
kazanımları, istihdam geçmişleri ile firma yapısını temsil eden değişkenler teorik açıdan
test edilmiştir. Bu açıdan, örneğin; yaş ve işgücü piyasası deneyiminin uyumsuz eşleşme
eğilimi üzerinde önemli etkileri olduğu varsayılarak işgücü piyasasındaki uyumsuz eşleşmelerde, piyasaya ilk kez giren gençlerin daha büyük risk taşıdıkları kabul edilmiştir.

Çalışmada, nitelik uyumsuzluğu ve beceri uyumsuzluğu olgularının işgücü piyasasında
aynı anda görülebileceği düşünülerek, uyumsuz eşleşme düzeyi gerek nitelik gerekse
beceri boyutunda araştırılmıştır. Bu noktada, literatürdeki kavramsal tartışmalar ışı227

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

ğında niteliğin, işgücünün beceri düzeyini tek başına temsil edemediği varsayımından
hareket edilmiştir. Araştırma alanı içindeki firmalarda yüksek eğitimli işgücü ve mevcut
işler arasında uyumsuz eşleşmelerin var olması hâlinde, uyumsuzluğun bu kişilerin
işgücü piyasasındaki göreli konumlarını nasıl etkilediği, işgücü hareketliliği ve iş tatmini
değişkenleri açısından test edilmiştir. Diğer taraftan, çalışmanın konusunu oluşturan
uyumsuz eşleşme ve aşırı eğitimlilik olgularına alternatif bir bakış açısı sunan yaklaşımlar da gözden kaçırılmamaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, araştırma alanı içindeki
firmalarda mevcut işlerin temel karakteristiklerindeki değişim ve teknolojik gelişmeler
veya doğrudan işverenin algı, tutum ve davranışları nedeniyle işler için gerekli görülen
nitelik düzeylerinde bir yükselmenin söz konusu olup olmadığı ele alınmıştır.

Araştırma alanı içindeki firmalarda uyumsuz eşleşmiş ve yapmakta olduğu işe göre daha
yüksek eğitimsel niteliklere sahip çalışanların var olup olmadığı sorusuna hem arz hem
de talep yönünden cevap verilmeye çalışılmıştır. Nicel araştırma için kullanılan yöntemin
sübjektif yönleri, nicel ve nitel analiz sonuçlarının bir arada yorumlanmasıyla minimize
edilmeye çalışılmıştır. Bunun için araştırma alanındaki firmalarda insan kaynakları süreçlerini yönlendiren katılımcıların, uyumsuz eşleşme ve aşırı eğitimli işgücü ile bu durumun neden ve sonuçları hakkındaki düşünce, algı, tutum ve davranışları derinlemesine
mülakatlar aracılığıyla yorumlanmıştır. Bu kapsamda, talep kesiminin işe eleman alımı
sürecinde hangi özelliklere önem verdikleri, bu özellikler içinde eğitim düzeyi ve mezun
olunan okul adının belirgin bir tercih sebebi olup olmadığı, hangi nitelik ve becerilere sahip bireylerin işgücü piyasasında daha avantajlı konumda olduğu ve işgücü piyasasında
nitelikli eleman sıkıntısı çekilmesi konusundaki görüşleri araştırılmıştır.

Nicel yöntem kullanılarak gerçekleştirilen saha araştırmasından elde edilen bulgulara
göre, katılımcıların yüzde 61.3’ü yapmakta oldukları işler ile uyumlu eşleşme içindeyken, yüzde 38.7’sinin eğitim düzeyi ile işleri için gerekli görülen eğitim düzeyleri uyumsuz eşleşmiştir. Bu bağlamda, araştırma kapsamında yapmakta olduğu işe göre aşırı
eğitimli durumda olan katılımcıların oranı yüzde 31.6 iken; yetersiz eğitimli olanların
oranı yüzde 7.1’dir. Mevcut iş itibarıyla yatay uyum düzeyi incelendiğinde; katılımcıların yüzde 61.3’ünün eğitim gördüğü alanın mevcut işi ile uyumlu olduğu görülmüştür.
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Buna karşılık, katılımcıların yüzde 15.1’i eğitim gördüğü alanın dışında ve yüzde 23.6’sı
da özel bir eğitim alanı gerektirmediğini düşündüğü bir işte istihdam edilmektedir.

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre araştırma alanı içinde yükseköğretim mezunlarının yüzde 31.6’sının nitelik düzeyinin altındaki işlerde çalışıyor olması, Türkiye ekonomisinin söz konusu nitelikli bireyleri için yeterince nitelikli iş yaratılmadığı anlamına
gelmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, önemli düzeyde eğitimli işsizliği
yaşanmasına rağmen, talep kesiminin ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücüne ulaşmakta
zorluk yaşadığı görülmektedir. Eğitim ve işgücü piyasası arasındaki fonksiyonel bağın
geçmişteki kadar sıkı olmadığını gösteren bu paradoksal yapı, eğitimli işgücü arzı ile
eğitimli işgücüne yönelik talebin birbiriyle uyumlu olmadığını ortaya koymaktadır. Genç
istihdamının artırılması açısından esas olarak odaklanılması gereken, eğitim ve yetiştirme sisteminin akademik yeterliliklerle birlikte, piyasa değeri olan becerileri de ortaya
koyan bir yapı içinde yeniden oluşturulmasıdır.

Diğer taraftan, Türkiye’de genç nüfus artışı ve eğitimin kalitesine ilişkin problemler
büyük önem arz etmekle birlikte, asıl sorunun talep yönlü olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye işgücü piyasasında istihdam edilenlerin eğitim düzeyi, bu varsayımı
destekler niteliktedir. TÜİK verilerine göre, 2018 yılı itibarıyla istihdam edilenlerin yüzde 50.7’si lise altı eğitim düzeyine sahiptir. Buna karşılık, yükseköğretim mezunlarının
istihdam edilenler içindeki payının yüzde 25.1 olması, Türkiye’de eğitimli kişiler açısından istihdam olanaklarının daha sınırlı olduğunu göstermektedir. Türkiye’de göreli
olarak yüksek eğitimli işgücüne yönelik işler daha çok kamu sektöründe yaratılmaktayken; özel sektördeki büyümenin temel kaynakları çoğunlukla “niteliksiz işgücü” talebi
doğurmaktadır. Bu bağlamda, yüksek genç işsizliğinin yaşandığı ülkelerde istihdam
mücadelesinin sürdürülmesi açısından gerekli olan temel argüman, işgücü piyasasına
yeni giren gençler için yeterli sayıda ve uygun istihdam fırsatlarını yaratabilecek olan
özel sektörün dinamik bir yapı arz etmesidir.

Araştırma kapsamında, aşırı eğitimli katılımcıların eğitim düzeylerinin altındaki işlerde
çalışmalarına neden olan en önemli unsurun, kişisel nedenler ile söz konusu işin ka229
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riyer açısından bir geçiş süreci olarak görülmesi olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgunun,
teorik olarak Kariyer Hareketliliği Teorisi’nin temel varsayımını desteklediği ileri sürülebilir. Bu bağlamda, eğitimsel niteliklerinin altındaki işlerde çalışan kişilerin, mevcut
işlerini uzun dönemli bir kariyer hedefine ulaşabilmek için “sıçrama tahtası” olarak gördükleri ifade edilebilir. Bununla birlikte, aşırı eğitimli katılımcıların eğitim düzeylerinin
altındaki işlerde çalışmaları bakımından ön plana çıkan diğer nedenler; başka bir şehirde iş arama maliyetlerinin yüksek olması, işsiz kalmak yerine uyumsuz eşleşme içinde
yer almanın tercih edilmesi, ailevi yükümlülükler, borç yükümlülükleri, nitelik düzeyine
uygun bir iş bulmanın zor olması, firmanın prestiji ve piyasa hakkında yeterince bilgi
sahibi olmama şeklindedir.

Nitel araştırma sonuçları, bazı katılımcıların yüksek nitelikli işgücünün neden niteliklerinin altındaki işleri kabul ettikleri konusunda benzer bir yaklaşım içinde olduklarını ortaya koymaktadır. Katılımcıların bir bölümü, özellikle işgücü piyasasına ilk kez giren yeni
mezunların kariyerlerinin başlangıcında nitelik düzeylerinin altındaki işleri kabul etmelerinin bir geçiş dönemi olabileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bu durumda, söz
konusu kişilerin aşırı eğitimli hale gelmesine yol açan işleri, Kariyer Hareketliliği Teorisi’nin öngördüğü gibi, istihdama girişte bir basamak olarak tanımlamak mümkündür.

Beceri uyumsuzluğunu belirleyebilmek için katılımcıların sahip oldukları beceriler ile
yapmakta oldukları işlerin gerektirdiği beceri düzeyleri karşılaştırılmıştır. Bunun için,
ilk olarak katılımcıların mevcut becerilerinin işlerinin gerektirdiği beceri düzeyini ne ölçüde karşıladığı hususu araştırılmıştır. Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 37.9’u
sahip oldukları becerilerin mevcut işleriyle uyumlu eşleştiğini ifade etmişlerdir. Buna
karşılık, beceri uyumsuzluğunun ilk boyutunda yapmakta olduğu işin gerektirdiğinden
daha yüksek beceri düzeyine sahip olan, yani aşırı becerili katılımcıların oranı yüzde
57.9’dur. Beceri uyumsuzluğunun ikinci boyutunda mevcut işinin gerektirdiğinin altında
becerilere sahip olduğunu düşünen ve bu anlamda yetersiz becerili olarak tanımlanabilen katılımcıların oranı ise sadece yüzde 4.1’dir. Dolayısıyla, beceri uyumsuzluğu bütünsel bir bakış açısı içinde değerlendirildiğinde uyumsuzluğun yüzde 62 düzeyinde olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamında beceri uyumsuzluğunun, nitelik
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uyumsuzluğunun üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. Söz konusu bulgulardan hareketle,
araştırma alanındaki firmalarda çalışanların nitelik uyumsuzluğundan daha çok beceri
uyumsuzluğu problemi ile karşı karşıya oldukları söylenebilir.

Çalışmada işgücü piyasasına yeni katılanlar için ilk düzenli işteki eşleşme düzeyinin
sonraki eşleşmeleri etkileyebildiğini ortaya koyan önceki çalışmaların bulgularından
hareketle, nicel araştırmada ilk düzenli işteki eşleşme düzeyi ile mevcut işteki eşleşme
düzeyi arasında bir ilişkinin söz konusu olup olmadığı araştırılmıştır. Bu açıdan, işgücü piyasasına giriş döneminde, ilk işinde uyumsuz eşleşme yaşayan ve niteliklerinin
altındaki işler kabul edenlerin mevcut işleri itibarıyla uyumsuz eşleşme içinde olma
olasılıklarının daha yüksek olacağı varsayılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ilk düzenli işindeki niteliksel uyumsuzluğun mevcut iş itibarıyla de devam ettiği katılımcıların
oranı yüzde 26.2’dir.

Türkiye’de yükseköğretime yönelik talebin artmasının önemli nedenlerinden biri işgücü piyasası koşullarına ilişkin beklentilerdir. Bu bağlamda, pek çok kişi daha yüksek
eğitimsel niteliklere sahip olduğunda, yani daha yüksek eğitim derecelerini tamamladığında işgücü piyasasında daha iyi iş imkânları, daha yüksek ücretler ve sosyal haklar
ile daha yüksek istihdam güvencesi elde edebileceği beklentisiyle eğitime daha fazla
yatırım yapmaktadır. Öyle ki, üniversite mezunu işgücü arzındaki göreli artış sebebiyle
giderek artan sayıda kişi, lisansüstü eğitimine devam etmekte ve işgücü piyasasındaki kuyrukta göreli konumunu daha üst basamaklara taşıyabileceğini düşünmektedir.
Söz konusu talebi karşılamaya yönelik olarak son yıllarda yükseköğretim kurumlarında gözlenen hızlı artış, bu kurumlardaki eğitimin içeriğini, yani kalitesini tartışılır hale
getirmiştir.

Talep kesiminin lisans diplomalarının işgücü piyasasında geçerlilik düzeyi konusundaki algı, tutum ve davranışlarının araştırıldığı nitel analizden elde edilen bulgulara
göre; katılımcıların genel olarak eğitim sisteminin özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünü yetiştirmek noktasında yetersiz kaldığını, teknolojik gelişmelerin üretim
süreci ve işgücü piyasasındaki yansımalarına rağmen üniversitelerin istenilen düzey231
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de esneklik taşımadığını, başka bir ifadeyle çok akademik kaldıklarını, özel sektörün
ihtiyaç duyduğu spesifik nitelik ve becerilerin okullarda kazandırılmadığını ve tüm bu
sebeplerle üniversite eğitimi ile mesleki eğitimde istenilen kalitenin yakalanamadığını
düşündükleri görülmüştür.

Nitel araştırmada, katılımcıların önemli bir bölümünün eğitim düzeyini işe eleman alımı sürecinde genellikle önemli bir kriter olarak kabul ettikleri ancak eğitim düzeyinin,
adayların firmaya ve işe uygunluğunu tek başına tanımlamadığını düşündükleri açığa
çıkarılmıştır. Ayrıca, eğitimin işgücü piyasasındaki rolüne atfedilen önemin firma ölçeği
ve firmanın kurumsallaşma düzeyi, faaliyet gösterilen sektör ve beyaz yaka - mavi
yaka ayrımı çerçevesinde farklılaştığı da söylenebilir.

Bireysel ve toplumsal eğitim talebindeki artışa karşılık, eğitim düzeyinin iş bulmada
sağladığı avantaj giderek azalmaktadır. Bugün tüm dünyada beyaz yakalıların işsizlik
oranlarının da arttığı görülmektedir. Küresel rekabetin gittikçe genişleyen etki alanıyla
gelişen ve daha “saldırgan” bir yapı sergileyen yeni iş kültürü, işgücünün nitelik ve
becerilerini sürekli artırmaya dönük bir rekabet baskısı yaratmaktadır. Bu durumda,
işverenler genellikle işsizlerin bireysel yetersizliklerinden dolayı işsiz kaldıklarını düşünmektedir. Bu açıdan, pek çok işverene göre işsizlikten kaçmanın en iyi yolu – yine
– daha yüksek eğitimdir. Yani, işsizlik riskini en aza indirebilmek için beyaz yakalıların
ilave nitelik ve beceriler kazanması beklenmektedir.

Öte yandan, eğitime fazla yatırım yapılmasının bir diğer nedeni de Türkiye’de geçmişten beri bazı eğitim alanlarında genel olarak devlet memurluğunun, yani kamu sektöründe istihdamın tercih edilmesi ile eğitim kurumlarının da bu yönde insangücü yetiştirmeye çalışmasıdır. Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de özellikle sosyal bilimler
alanındaki mezunlarının ücretlerin, çalışma koşullarının ve iş güvencesinin göreli olarak daha yüksek olması sebebiyle genel olarak kamu sektöründe işe girme arzusunda
oldukları görülmektedir. Bununla birlikte, kamu sektöründe işe alım sürecinde daha
çok akademik yeterliliklere odaklanılmaktadır.
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Uyumsuz eşleşen ve niteliklerinin altındaki işlerde istihdam edilen kişilerin içinde bulundukları durum sadece bireysel açıdan iş tatminsizliği ve ücret kaybı yaratmamakta; verimlilik düzeyinin düşmesi, potansiyelin altında büyüme oranı, ücret eşitsizliklerinin artması
ve gayri safi milli hasılanın azalmasına kadar çok önemli sosyo- ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple, Türkiye’nin genç ve dinamik işgücü kapasitesi, etkin eğitim ve
istihdam politikalarıyla atıl hale gelmekten bir an önce kurtarılmalıdır. Özellikle üniversite
– sanayi işbirliğinin göreli olarak daha büyük önem kazandığı teknik bilimlerde, örneğin;
mühendislik eğitimlerinin sanayinin taleplerini karşılayacak nitelikte olması beklenmektedir. Aksi halde, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarında çalıştığı halde sahip oldukları
eğitimsel nitelikleri tam olarak kullanamayan mühendislerin sayısı gün geçtikçe artacaktır.

Çalışmanın nitel boyutundan elde edilen sonuçların da gösterdiği üzere, üniversite
– sanayi işbirliği kadar önemli olan bir diğer konu mesleki eğitim sisteminin çıktıları
ile sanayinin ihtiyaçlarının uyumlaştırılmasıdır. Bu bakımdan, mesleki eğitimde, talep
kesiminin ihtiyaçlarını dikkate alan ve uygulamaya ağırlık veren bir eğitim modeline
geçilmelidir. Ancak bu şekilde, mesleki eğitim alanında eğitim almış olmasına rağmen
talep kesimi tarafından “beğenilmeyen” işgücü profili değiştirilebilir. Eğer söz konusu
dönüşüm gerçekleştirilebilirse, toplumun mesleki eğitim alan gençlere yönelik “en başarısız öğrencilerin meslek liselerine gittiği” şeklindeki olumsuz algısı da değiştirilebilir.

Araştırma alanında yer alan firmalar kapsamında, işgücü piyasasında istihdam edilebilirliği belirleyen en önemli faktörün “iş tecrübesi” olduğu görülmektedir. Ancak bu
eğitim yoluyla kazanılan niteliklerin işgücü piyasasında hiçbir karşılığı olmadığı anlamına gelmemektedir. Lisans diplomaları, işe alım sürecinde önemli bir faktör olarak
görülmekte; fakat işe alım kararları sadece akademik başarıyı temsil eden söz konusu
eğitim belgelerine göre verilmemektedir. Ayrıca, diplomalar daha çok üniversiteden
yeni mezun olmuş, işgücü piyasasına ilk kez katılan ve iş tecrübesi düşük olan kişiler
açısından potansiyel iş performansına ilişkin bir sinyal fonksiyonu üstlenmektedir. Bu
bakış açısının işgücü piyasasındaki işleyiş açısından doğrulanabilir olduğu düşünülecek olursa, bireylerin eğitime yönelik artan talebinin, İş Rekabeti Modeli’nin varsayımları ile açıklanabileceği düşünülebilir.
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Aşırı eğitimlilik, bu bağlamda, bireylerin işgücü piyasasında istihdam edilebilirliğini garantilemek üzere, yüksek nitelik talebine cevap verebilmek ve nitelik rekabeti yarışında
geride kalmamak için, bazı durumlarda gerekenin üzerine çıksa bile, daha fazla nitelik
biriktirmeye devam etmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Diğer taraftan, Türkiye’de eğitim sisteminin çıktılarının işgücü piyasası taleplerini karşılamaktan uzak olması da istenilen niteliklere sahip olmayan kişilerin daha düşük nitelikli işlerde çalışmaya razı olmalarına yol açıyor olabilir. Her ne kadar Türkiye’de eğitime katılım genişliyor ve işgücü
daha eğitimli hale geliyor olsa da, çeşitli eğitim derecelerinden mezun olanların işgücü
piyasasıyla doğrudan ilişkili olan yeterliliklere sahip olmadıkları ya da nitel araştırma
katılımcılarının bu şekilde düşündükleri görülmektedir. Bu durumda, yükseköğretim
mezunu olmasına rağmen yüksek nitelikli, kaliteli ve iyi işlere erişimi sınırlanan kişilerin
nitelik ve becerilerinde – kullanılmamasına bağlı olarak – zamanla aşınma yaşanabilecek ve hatta bu kişiler söz konusu nitelik ve becerilerini tamamen kaybedebileceklerdir.

Günümüzdeki yapıya benzer şekilde, gelecekte de uyumsuz eşleşmenin işgücü piyasasının tek problemi olmayacağı açıktır. Başka bir ifadeyle, ihtiyaçlarına uygun ve iş
gereklilikleriyle uyumlu işgücü bulmakta sıkıntı yaşayan firmalar ile niteliklerine uygun
işler bulmaya çalışan işsiz bireylerin, işgücü piyasasında eşanlı olarak var olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Geleceğin işgücü piyasası karakterize edilirken nicel
ve nitel uyumsuzluk bir arada dile getirilmektedir. Dolayısıyla, böyle bir yapının uygun
eşleşme çerçevesinde, doğru insanın doğru zamanda doğru yerde olduğu ideal işgücü
piyasası işleyişinden farklı sonuçlar doğuracağı düşünülebilir. Bu olası durumun, demografik değişim ile teknolojik gelişme ve küreselleşmeye bağlı olarak değişen istihdam modellerinden kaynaklanacağı söylenebilir.

Türkiye’de eğitim sistemi ve işgücü piyasasının kendine has özellikleri nedeniyle gerek
öğrenim alanı, gerek meslek ya da iş konusunda gençlerin seçim yapma olanakları
oldukça sınırlıdır. Üstelik yükseköğretime katılım oranının giderek genişlediği Türkiye’de, bir taraftan eğitimli genç işsizliğinin, diğer taraftan eğitim düzeylerine ve/veya
eğitim alanlarına uygun olmayan işlerde çalışanların sayısının yüksek olması, eğitim
- istihdam ilişkisinin kurulamamış olduğunu göstermektedir. Türkiye’de mevcut kay234
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nakların gelişmiş ülkelere kıyasla daha kısıtlı olması, işgücünün eğitim sürecinde kazandığı nitelikler ile işgücü piyasasındaki mevcut işler arasındaki uyumsuzluğun fırsat
maliyetinin daha yüksek olmasına yol açmaktadır. Bu açıdan, işgücü piyasasında niteliksel uyumsuzluk kalıcı bir problem olmaya devam ettiği sürece, sadece verimlilik kaybı söz konusu olmayacak, insan kaynağının israf edilmesi ve uygun eşleşmelerin sağlayacağı ekonomik büyümeden vazgeçilmesi sonuçlarıyla karşı karşıya kalınacaktır.
Bu bağlamda, Türkiye ekonomisinin genç ve dinamik nüfus yapısıyla gerçek büyüme
potansiyeline ulaşabilmesi için işsizliğin azaltılması kadar önemli olan diğer bir konu,
işgücü piyasasında işgücü ve işler arasındaki eşleşmelerin kalitesinin artırılmasıdır.

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar gerek arz gerekse talep tarafı için bazı politika
önerilerinin geliştirilmesi noktasında önemli ipuçları da sağlamaktadır. Öncelikle, işgücü piyasasının talep cephesi tarafından Türkiye ekonomisinin küresel ekonomide daha
iyi bir konuma sahip olması ve daha rekabetçi bir yapı isteniyorsa, uyumsuz eşleşme
ve aşırı eğitimliliğin önlenmesi açısından işgücü piyasasında eğitimsel niteliklere atfedilen önemin yeniden sorgulanması gerekmektedir.

Talep kesimi “daha nitelikli işgücünü daha düşük ücretle çalıştırma” şeklindeki bakış
açısıyla nitelik düzeylerinin altındaki işler için istihdam ettiği kişilerin uzun süre firmada kalmayacaklarını ve başlangıçta avantajlıymış gibi görünen bu durumun mutlaka
firma açısından da olumsuz sonuçlar yaratacağını kabul etmelidir. Bu noktada, hangi
büyüklükte olursa olsun, firmalar insan kaynağını seçme süreçlerinde kurumsallaşma düzeylerini artırmalı ve doğru işe doğru kişiyi yerleştirmelidir. İşgücü piyasasında
iş bulmakta zaten büyük zorluk yaşayan yeni mezunların işsizlik baskısı karşısında
azalan pazarlık gücü kötüye kullanılmamalıdır. Türkiye’de faaliyet gösteren daha çok
küçük ve orta ölçeğe sahip firmaların, yeterince iş tecrübesi olmayan yeni mezunları
bir maliyet avantajı olarak görmek yerine firma için rekabetçi üstünlük sağlayacak bir
yaklaşım içinde değerlendirmeleri daha yerinde olacaktır. Ancak yetersiz kurumsallaşma düzeyi, geleneksel üretim yapısı, yüksek kayıt dışılık, düşük rekabet gücü ve iş
başında eğitimlere yeterince kaynak ayrılmaması gibi bazı unsurların sınırlayıcı etkisi
de unutulmamalıdır. Bunun yanında, eğitim sisteminin çıktılarının ihtiyaçlarını tam ola235
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rak karşılamadığını dile getiren firmaların okullarla daha fazla işbirliğine yönelmeleri
ve mutlaka kendi faaliyet alanlarına ilişkin geri bildirimleri paylaşmaları gerekmektedir.

Arz tarafında ise gerek toplumsal gerekse bireysel düzeyde alınması gereken önlemler
söz konusudur. Her şeyden önce, yükseköğretimdeki genişlemenin sadece niceliksel
boyutuyla değerlendirilmesi yerine, asıl önemli olanın eğitimin niteliği olduğunun farkına varılmalıdır. Yükseköğretim kurumlarının ve genel olarak tüm eğitim sisteminin
beşeri sermaye donanımının işgücü piyasasındaki ve toplumsal yaşamdaki etkinliğini
artıracak bir kalitede yeniden tasarlanması gerekmektedir. Bu noktada, üniversite başarısını takip edebilmek için mezun izleme sistemlerinin kurumsal düzeyde oluşturulması yararlı olacaktır. Eğitim görülen alanlara yapılan yanlış veya bilinçsiz yatırımlar
nedeniyle yatay uyumsuzluğun ortaya çıkmaması için üniversite tercihleri ve meslekler
alanında öğrencilere ve ailelerine daha fazla ve güncel rehberlik sunulmalıdır. Bireysel
düzeyde ise işgücü piyasasında insan kaynağını seçme sürecinde en az eğitim düzeyi
ve onu temsil eden diplomalar kadar, öğrencilik döneminde kazanılan iş tecrübesi ve
stajların, kişilik özelliklerinin, kendini geliştirme çabalarının ve yabancı dilin de önemli
olduğu dikkate alınmalıdır.
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Arz Yönlü Nicel Araştırma
Arz Yönlü Soru Formu

ARAŞTIRMA SORULARI
1. Mevcut işinizde işe giriş için asgari bir eğitim düzeyi aranıyor mu?
Evet

Hayır

1. İlkokul/İlköğretim
2. Ortaokul
3. Genel lise
4. Mesleki teknik lise
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5. Yüksekokul
6. Üniversite
7. Yüksek lisans/Doktora

2. Aranan asgari eğitim düzeyinde siz işe başladığınızdan bu yana değişiklik oldu mu?
1. Evet
2. Hayır

3. Sizce mevcut işinizi yapabilmek için gerekli olan eğitim düzeyi nedir?
1. İlkokul/İlköğretim
2. Ortaokul
3. Genel lise
4. Mesleki teknik lise
5. Yüksekokul
6. Üniversite
7. Yüksek lisans/Doktora
8. Belli bir eğitim düzeyi gerekmiyor.

4. Sizce mevcut işinizi yapabilmek için hangi alanda eğitim almak gerekir?
1. İşim özel bir eğitim alanı gerektirmiyor.
2. Benim eğitim aldığım alanın dışında bir alanda
3. Benim eğitim aldığım alanda veya bir benzerinde
4. Sadece benim eğitim aldığım alanda
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5. Beceri ve kabiliyetleriniz ne ölçüde mevcut işinizin gerektirdiği düzeydedir?
Sahip olduğum beceriler işimin gerektirdiği düzeyin;
1. çok altındadır
2. biraz altındadır
3. aynı düzeydedir
4. biraz üstündedir
5. çok üstündedir

6. Mevcut işinizi nasıl buldunuz?
1. Doğrudan firmaya başvuru ile
2. Eş, dost, akraba vasıtasıyla (Referans)
3. İŞKUR aracılığıyla
4. Özel istihdam bürosu aracılığıyla
5. Gazete ve dergilerdeki iş ilanları ile
6. İnternet aracılığıyla
7. Staj sayesinde
8. Diğer ...

7. Mevcut işinizi seçmenizin nedenleri nelerdir?
(En fazla 3 seçenek işaretlenebilir – Sıralama yapılarak)
1. Tam anlamıyla istediğim iş
2. Ücret düzeyi
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3. Çalışma koşulları
4. Coğrafi olarak işin yer
5. Firmanın prestiji
6. İlginç bir iş olması
7. Kariyer gelişimi fırsatları
8. İş güvenliği
9. Kısa dönem için uygun olması
10. İşsizlikten iyi olması
11. Diğer ...

8. Mevcut işiniz ilk düzenli işiniz mi?
1. Evet
2. Hayır

9. Mevcut işinize kadar kaç iş değiştirdiniz? (Mevcut iş dahil)

10. İlk düzenli işinize başlayana kadar piyasada kaç yıl geçirdiniz?
1. 6 aydan az
2. 6 ay – 1 yıl
3. 1 – 3 yıl
4. 3 yıl ve daha fazla
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MEVCUT İŞİ, İLK DÜZENLİ İŞİ OLANLARA 11 – 16. SORULAR SORULMAYACAKTIR.
11. İlk düzenli işinizde (işe giriş için) belli bir eğitim düzeyi aranıyor muydu?
Evet

Hayır

1. İlkokul/İlköğretim
2. Ortaokul
3. Genel lise
4. Mesleki teknik lise
5. Yüksekokul
6. Üniversite
7. Yüksek lisans/Doktora
12. Sizce düzenli olarak çalıştığınız ilk işiniz için gerekli olan eğitim düzeyi neydi?
1. İlkokul/İlköğretim
2. Ortaokul
3. Genel lise
4. Mesleki teknik lise
5. Yüksekokul
6. Üniversite
7. Yüksek lisans/Doktora
8. Belli bir eğitim düzeyi gerekmiyor.
13. Sizce düzenli olarak çalıştığınız ilk işinizi yapabilmek için hangi alanda eğitim almak gerekir?
1. İşim özel bir eğitim alanı gerektirmiyor.
2. Benim eğitim aldığım alanın dışında bir alanda
3. Benim eğitim aldığım alanda veya bir benzerinde
4. Sadece benim eğitim aldığım alanda
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14. Düzenli olarak çalıştığınız ilk işinizde sizce beceri ve kabiliyetleriniz ne ölçüde işinizin gerektirdiği düzeydeydi?
Sahip olduğum beceriler işimin gerektirdiği düzeyin;
1. çok altındaydı
2. biraz altındaydı
3. aynı düzeydeydi
4. biraz üstündeydi
5. çok üstündeydi

15. İlk işinizi nasıl bulmuştunuz?
1. Doğrudan firmaya başvuru ile
2. Eş, dost, akraba vasıtasıyla (Referans)
3. İŞKUR aracılığıyla
4. Özel istihdam bürosu aracılığıyla
5. Gazete ve dergilerdeki iş ilanları ile
6. İnternet aracılığıyla
7. Staj sayesinde
8. Diğer ...
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16. İlk düzenli işleri itibarıyla “aşırı eğitimli (uyumsuz eşleşen)” olanlara sorulacak;
(“Aşırı eğitimlilik”: Katılımcının eğitim düzeyi, 12. ve 13. soruya verdiği cevaplar ile
karşılaştırılarak değerlendirilecek)
(En fazla 3 seçenek işaretlenebilir – Sıralama yapılarak)
Eğitim düzeyinizin altındaki bir işi kabul etmenizin nedeni neydi?
1.Piyasa hakkında yeterince bilgi sahibi olmama
2. Başka bir şehirde iş arama maliyetinin yüksek olması
3. İşin kariyer açısından bir geçiş süreci (basamak) olarak değerlendirilmesi
4. Nitelik düzeyine uygun bir iş bulmanın zor olması
5. Ailevi yükümlülükler
6. Borç yükümlülükleri
7. Firmanın prestiji
8. İş aramaya devam etme (işsizlik) maliyetlerinin yüksek olması
9. Kişisel nedenler
10. Diğer ...

17. Mevcut işinizi yetkin şekilde yapmak için sizinki gibi niteliklere sahip olmak ne kadar gereklidir?
1. Hiç gerekli değildir
2. Az da olsa gereklidir
3. Orta düzeyde gereklidir
4. Çok gereklidir
5. Tamamen gereklidir
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18. Mesleki teknik lise/Yükseköğretim mezunlarına sorulacak;
Mesleki eğitiminiz/Üniversite eğitiminiz döneminde kazanmış olduğunuz niteliklerinizi
mevcut işinizde kullanıyor musunuz?
1. Hiç kullanmıyorum.
2. Biraz kullanıyorum.
3. Büyük ölçüde kullanıyorum.

19. Mesleki teknik lise/Yükseköğretim mezunlarına sorulacak;
Sizce Mesleki eğitiminiz/üniversite eğitimi döneminde kazanılan nitelikler, işveren tarafından daha çok “işe girebilmek” için mi, “işi yapabilmek” için mi isteniyor?
1. İşe girebilmek için
2.İşi yapabilmek için
20. Mesleki teknik lise/Yükseköğretim mezunlarına sorulacak;
Mesleki eğitiminiz/Üniversite eğitiminizden kazandığınız niteliklerin değerini kaybettiğini/değerinde bir azalma olduğunu düşünüyor musunuz?
1. Evet
2. Hayır
3. Kısmen

21. Mesleki teknik lise/Yükseköğretim mezunlarına sorulacak;
Mesleki eğitiminiz/Üniversite eğitiminizin verimlilik düzeyiniz üzerinde etkili olduğunu
düşünüyor musunuz?
1. Evet
2. Hayır
3. Kısmen
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22. Mesleki teknik lise/Yükseköğretim mezunlarına sorulacak;
Mesleki eğitiminiz/Üniversite eğitiminizin ücret düzeyiniz üzerinde etkili olduğunu düşünüyor musunuz?
1. Evet
2. Hayır
3. Kısmen

23. Aşağıdaki ifadeye ne ölçüde katılıyorsunuz?
“Mevcut işim, bana sahip olduğum bilgi ve becerileri kullanabilme imkânı sunmaktadır.”
1. Kesinlikle katılmıyorum
2. Katılmıyorum
3. Ne katılıyorum ne katılmıyorum
4. Katılıyorum
5. Kesinlikle katılıyorum

24. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sahip olduğunuz beceriler ve işiniz arasındaki
ilişkiyi en iyi şekilde açıklamaktadır?
1. İşimin gerektirdiği görev ve sorumluluklarla baş edebilmem için daha fazla eğitime
ihtiyacım var.
2. Sahip olduğum beceriler, mevcut işimin gerektirdiği görev ve sorumluluklarla tam
olarak uyumludur.
3. Daha zorlu görev ve sorumluluklarla başa çıkabilecek becerilere sahip olduğumu
düşünüyorum.
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25. Mevcut işiniz eğitiminize başladığınız dönemdeki beklentilerinizi ne ölçüde karşılıyor?
1. Beklediğimden çok daha kötü
2. Beklediğimden kötü
3. Beklediğim düzeyde
4. Beklediğimden iyi
5. Beklediğimden çok daha iyi

26. Mesleki teknik lise/Yükseköğretim mezunlarına sorulacak;
Mezun olduğunuz alan itibarıyla, mesleki eğitimden/üniversiteden aldığınız diplomanın
piyasadaki geçerliliği hakkında ne düşünüyorsunuz?
1. Geçerli olduğunu düşünmüyorum
2. Az da olsa geçerlidir
3. Orta düzeyde geçerlidir
4. Oldukça geçerlidir
5. Tamamen geçerlidir

27. İşverenler tarafından belirlenen işe alım kriterleri ile işlerin gerektirdiği nitelikler
arasında farklılık olduğunu düşünüyor musunuz?
1. Evet
2. Hayır
3. Kısmen
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28. Yapmakta oldukları iş itibarıyla “aşırı eğitimli (uyumsuz eşleşen)” olanlara sorulacak;
(“Aşırı eğitimlilik”: Katılımcının eğitim düzeyi, 1. ve 3. soruya verdiği cevaplar ile karşılaştırılarak değerlendirilecek)
(En fazla 3 seçenek işaretlenebilir – Sıralama yapılarak)
Eğitim düzeyinizin altındaki bir işi kabul etmenizin nedeni nedir?
1.Piyasa hakkında yeterince bilgi sahibi olmama
2. Başka bir şehirde iş arama maliyetinin yüksek olması
3. İşin kariyer açısından bir geçiş süreci (basamak) olarak değerlendirilmesi
4. Nitelik düzeyine uygun bir iş bulmanın zor olması
5. Ailevi yükümlülükler
6. Borç yükümlülükleri
7. Firmanın prestiji
8. İş aramaya devam etme (işsizlik) maliyetlerinin yüksek olması
9. Kişisel nedenler
10. Diğer ...

29. Mevcut işinizden ne kadar memnunsunuz?
1. Hiç memnun değilim
2. Memnun değilim
3. Fena değil
4. Memnunum
5. Çok memnunum
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30. Şayet işinizden memnun değilseniz (bir önceki soruya 1-2- 3 cevabı verilmesi durumunda); İşinizden memnun olmama nedeniniz nedir?
(En fazla 3 seçenek işaretlenebilir – Sıralama yapılarak)
1. Ücret düzeyi düşük
2. Çalışma koşulları olumsuz
3. İlerleme şansım yok
4. Monoton
5. Eğitim düzeyime uygun değil
6. Eğitim aldığım alana uygun değil
7. Yaşadığım yere uzak
8. Diğer ...

31. Mevcut işinizi değiştirmek istiyor musunuz?
1. Evet
2. Hayır

32. Şayet işinizi değiştirmek istiyorsanız (bir önceki soruya “EVET” cevabı verilmesi
durumunda); İşinizi değiştirmek istemenizin nedeni nedir?
(En fazla 3 seçenek işaretlenebilir – Sıralama yapılarak)
1. Ücret düzeyi düşük
2. Çalışma koşulları olumsuz
3. İlerleme şansım yok
4. Monoton
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5. Eğitim düzeyime uygun değil
6. Eğitim aldığım alana uygun değil
7. Profesyonel ilgi alanımı değiştirmek istiyorum (kariyer beklentim farklılaştı)
8. Yaşadığım yere uzak
9. Ailevi sebepler
10. Diğer ...

33. Şayet işinizi değiştirmek istiyorsanız (bir önceki soruya “EVET” cevabı verilmesi
durumunda); hâlihazırda başka bir iş arıyor musunuz?
1. Evet
2. Hayır
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Talep Yönlü Nitel Araştırma

Yarı – Yapılandırılmış Talep Yönlü Görüşme Formu

Mülakat Tarihi
Firma Adı
Adı Soyadı
Yaşı
Görüşme
Yapılan
Kişinin

Firmadaki Unvanı
Yönetici Olarak Toplam
Çalışma Süresi
Firmadaki Çalışma Süresi
Eğitim Düzeyi
Eğitim Alanı
Ana Faaliyet Alanı

Firmaya

Toplam Çalışan Sayısı

İlişkin Genel

(Firma Büyüklüğü)

Bilgiler

İnsan Kaynakları
Departmanı Var mı?

EVET

HAYIR

Araştırma Soruları

1. İşe eleman alırken hangi kriterleri kullanıyorsunuz?

2. Son yıllarda tüm dünyada gözlenen eğilime paralel olarak Türkiye’de de üniversite
mezunlarının sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Bu durum, işe eleman alımında sizin
daha seçici davranmanıza yol açıyor mu? Bu konudaki görüşlerinizi paylaşır mısınız?
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3. Firmanızda uygun nitelikte eleman bulamadığınız/bulmakta zorlandığınız iş pozisyonları var mı?
4. Sizce istenilen nitelikte eleman bulamamanızın/bulmakta zorluk çekmenizin başlıca
nedenleri nelerdir? Bu açıdan, örgün eğitim sisteminin ihtiyaç duyulan niteliklere sahip
işgücünü sağlayabildiğini düşünüyor musunuz?
5. Söz konusu nitelikli eleman sıkıntısı çekilen iş pozisyonları için öngördüğünüz ücret
düzeylerini, sektördeki rakipleriniz ile karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
6. Açık pozisyonlara başvuranlar ve/veya mevcut çalışanlarınız itibarıyla hangi nitelik
ve becerileri eksik buluyorsunuz?
7. Eksik olduğunu düşündüğünüz nitelik ve becerilerin hangilerinin örgün eğitimden
kazanılabileceğini düşünüyorsunuz?
8. Eğitim belgelerinin/diplomaların, üzerinde yazan değeri gerçekten belgelediğini düşünüyor musunuz? Yani, bir işgücü piyasası aktörü olarak üniversite diplomalarına
diploma üzerindeki değeri kadar önem atfediyor musunuz?
9. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNE;
Firmanızdaki iş pozisyonları için eğitimsel gereklilikleri belirlerken genel olarak hangi
hususlara dikkat ediyorsunuz?
10. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİNE;
Firmanızdaki iş pozisyonları itibarıyla işler için söz konusu olan eğitimsel gerekliliklerin
yükseldiğini düşünüyor musunuz? Özellikle teknolojinin de etkisiyle son yıllarda yaşanan dönüşümü dikkate alarak görüşlerinizi paylaşır mısınız?
11. Yükseköğretim mezunu çalışanlarınızın mesleki bilgi ve beceri düzeylerinden genel olarak memnun musunuz?
12. Mesleki eğitim görmüş (örneğin, meslek lisesi veya meslek yüksek okulu mezunu)
çalışanlarınızın mesleki bilgi ve beceri düzeylerinden genel olarak memnun musunuz?

265

EK - 2

13. Firmanızda çalışanlarınızın eğitimsel nitelikleri ile işin gerektirdiği eğitimsel nitelikler arasında bir uyumsuzluk olduğunu düşünüyor musunuz?
14. Firmanızda işlerini etkin şekilde yerine getirebilmeleri için gereken eğitim düzeyine
sahip olmadığını düşündüğünüz çalışanlarınız mevcut mu?
Varsa sizce hangi eğitim düzeyi ve/veya alanı için bu durum söz konusu?
15. Yaptıkları işe göre uygun eğitim düzeyine sahip olmayan çalışanların (işi ve eğitimi
uyumsuz eşleşen, yani aşırı eğitimli ve/veya yetersiz eğitimli) firmanız için temel/çok
önemli bir sorun teşkil ettiğini düşünüyor musunuz?
16. Özellikle kriz ve ekonomik durgunluk dönemlerinde eğitimli genç işsizliği yüksek
düzeyde seyrediyor. Bu dönemlerde, firmaların işe alım süreçlerinde işin özellikleri
gerektirmese de üniversite mezunlarını işe alma yönünde bir eğilime sahip olduklarını
görüyoruz. Ayrıca, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada bu yönde davranıldığına ilişkin bir endişe söz konusu. Bu konudaki görüşlerinizi paylaşır mısınız?
17. İş ilanlarınıza başvuranlar arasında söz konusu işin gerektirdiğinden daha yüksek
eğitim düzeyine sahip olan kişiler, kendilerine uygun, yani daha iyi bir iş fırsatı bulduklarında işten daha çabuk ayrılabiliyorlar. Bu konudaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?
18. Eğitimsel niteliklerinin altındaki işleri kabul eden kişilerin, geleneksel olarak söz
konusu işlerde çalışan daha düşük eğitimli olanları niteliksiz işlere veya kayıt dışı sektörlere doğru kaydırdıklarını ya da tamamen işgücü piyasasından dışladıklarını düşünüyor musunuz?
19. Türkiye’de genel olarak şu şekilde bir eğilim söz konusu: Firmalar eğitim maliyetlerine katlanmak istemiyorlar (Örneğin; nitelikli eleman sıkıntısı çektiğini ifade eden
çok sayıda firmada eğitim faaliyetleri gereken düzeyde gerçekleşmiyor). Bu konudaki
görüşlerinizi paylaşır mısınız?
20. Firmanızda hangi alanlarda eğitim düzenlemeye ihtiyaç duyuyorsunuz?
21. Firmanızda ücret düzeyi belirlenirken hangi kriterleri kullanıyorsunuz?

266

