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Özet – İnternetin kullanım alanlarının genişlemesiyle günümüzde iş gören seçimi ve işe alım süreçlerinde birçok web sitesi aktif
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada denizcilik sektörüne yönelik iş ilanlarında bulunan bilgiler ve adaylardan aranan
niteliklerin neler olduğu araştırılmış, kariyer.net üzerinde 21.06.2018-19.10.2018 tarihleri arasında yayında olan toplam 160 ilan
araştırmaya dâhil edilmiştir. İlanlar “işletme türleri”, “ilanların kapsadığı iller”, “departmanlar”, “pozisyonlar”, “mezun olunan
bölümler”, “istenen iş tecrübesi”, “belirgin bir iş tanımının olup olmaması” “yabancı dil ve bilgisayar bilgileri”, “çalışanlara
sağlanan olanaklar” ve “adaylardan istenen nitelikler” başlıkları altında içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın
sonuçlarına göre, lojistik ve freight forwarder işletmelerinin en fazla ilan veren işletmeler olduğu, ilanların yarısından fazlasının
İstanbul iline yönelik olduğu, operasyon departmanına ve uzman pozisyonuna yönelik ilanların çoğunluğu oluşturduğu,
denizcilik fakültesi mezunlarına yönelik ilanların çoğunlukta olduğu, ilanların neredeyse tamamının yabancı dil şartı
bulundurduğu ve ilanların büyük çoğunluğunun Ms Office programına hâkimiyet istediği görülmektedir. Ayrıca yemek, ulaşım
ve özel sağlık sigortasının adaylara en çok sağlanan olanaklar olduğu ve iletişim becerisine yönelik nitelikler, takım çalışmasına
uyum sağlayabilme ve analitik düşünme yeteneklerinin işverenlerin adaylarda en çok aradığı nitelikler olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler – Denizcilik, İş İlanı, İçerik Analizi, İnternet, Kariyer
I. GİRİŞ
Günümüzde gelişen teknoloji ve sosyo-ekonomik şartlar,
işletmelerin önemini daha da arttırarak sosyal, siyasal ve
teknik birimler olarak öne çıkmalarını sağlamakta; ülkelerin
kalkınmaları ve hızla küreselleşen dünyada rekabet avantajı
kazanmaları için büyük önem arz etmektedir. İşletmelere yön
veren ve onları başarıya götüren en önemli unsurlardan biri
insandır. Bu nedenle, organizasyonların işleyişi için gerekli
olan işgücünü oluşturma, geliştirme ve bu gücün etkili ve
verimli kullanımına yönelik faaliyetlerin tümünü kapsayan
insan kaynakları yönetiminde en önemli konu doğru iş
görenleri bulmak ve seçmektir [1], [2]. İş gören temini
sürecinde iç ve dış kaynaklardan yararlanmak şeklinde iki
farklı uygulama söz konusudur [3], [4]. İç kaynaklardan
yararlanma yükselme (terfi) ve iç transfer olmak üzere iki
kısımda incelenmektedir [5]. İşletmeler iç kaynaklarından iş
gören bulamadıklarında ise dış kaynaklara yönelmek zorunda
kalırlar. Dış kaynaklardan iş gören temini genel olarak; ilan ve
duyurular, kişisel başvuru veya CV gönderme, aracılarla
başvuru, İŞ-KUR, özel insan kaynakları danışmanlık büroları,
eğitim kuruluşları, iş gören kiralama (leasing), ve internet
yolları ile gerçekleşmektedir [3].
Çağımızın en önemli buluşlarından biri olan internetin
hayatımızdaki yeri yadsınamayacak kadar önemlidir.
Günümüzde internet sadece iletişim aracı olarak
kullanılmamakta,
çalışma
koşullarını,
alış
veriş
alışkanlıklarını, sosyal ilişkileri, eğitim, sağlık ve diğer
sektörleri çok farklı bir noktaya getirmektedir. İnternetin
yaygın kullanımı örgütsel süreçlerde de değişimlere neden
olmakta, örgütlerde yaşanan en temel süreçlerden biri olan “işe
alım” da internetin etkisi ile yeni bir yüze kavuşmaktadır [6].
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Gelişen iletişim teknolojileri ile online iş ilanları, online
görüşmeler, online testler gibi birçok yeni işe alım olanakları
ortaya çıkmıştır. Ayrıca, e-performans yönetimi, e-eğitim, ekariyer yönetimi gibi uygulamalar ile insan kaynakları
bölümleri işlerini daha kısa zamanda yapar hale gelmiştir [7].
İnternetten işe alım, hızla küreselleşen dünyada rekabet
avantajı kazanmak için nitelikli adayların bulunması ve işe
alınmasında işverenlere yardım eden ucuz, uygun ve yenilikçi
bir yoldur [8]. Örgütler, kendi kurumsal web sayfalarında
insan kaynakları bölümü oluşturarak iş başvurularını
alabilmekte ya da profesyonel insan kaynakları web siteleri
aracılığıyla iş görenlerini bulmaya çalışabilmektedir. Böylece
zamana ve mekâna bağlı kalmadan potansiyel insan
kaynaklarına ulaşabilmekte ve onları insan kaynakları
politikaları konusunda bilgilendirebilmektedir [7]. Türkiye’de
işverenler ve iş arayanların en sık başvurduğu sitelerin başında
kariyer.net,
yenibiris.com,
xing.com,
monster.com,
secretcv.com, elemanonline.com gibi siteler gelmektedir. Bu
sitelerde tüm sektörlerden çeşitli pozisyonlar için ilanlar yer
almaktadır. Ayrıca kamuya ait bir kurum olan İş ve İşçi Bulma
Kurumu da iskur.gov.tr adresi üzerinden iş ilanları
yayınlamakta ve iş başvurularını kabul etmektedir [9]. İnternet
üzerinden yayımlanan ilanlarda çoğunlukla boş iş
pozisyonları, iş tanımları, işin gerektirdikleri kurumun kültürü
ve marka kimliği, çalışanlara sağlanan olanaklar gibi bilgiler
yer almaktadır [10]. Böylece örgütler yayımladıkları online
ilanlarda kendileri, yapılacak iş ve aranan adayların özellikleri
ile ilgili pek çok bilgiye yer vermekte, geniş bir aday havuzuna
ulaşabilmekte; adaylar ise bu ilanlar sayesinde zaman
açısından tasarruf sağlayarak aynı anda birden fazla iş için
başvuru yapabilmekte, bu başvuruları eş zamanlı olarak takip
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edebilmekte, ilanlarda yer alan bilgiler ile ilanı veren örgütün
nasıl bir işveren olabileceği konusunda fikir sahibi olabilmekte
ve bu sayede kuruma başvuru konusunda kararlarını
netleştirebilmektedirler. [7], [11], [12]. Sağladığı bütün bu
avantajları sayesinde internet üzerinden işe alım dünyada ve
ülkemizde insan kaynakları planlamasında geniş bir kullanım
alanına ulaşmıştır.
Bu çalışmada personel devir hızı yüksek olan ve emek yoğun
bir sektör olan denizcilik sektöründe yönelik iş ilanları içerik
analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın yanıt aradığı
sorular şu şekildedir:






İş ilanları denizcilik sektörünün hangi alanlarını
kapsamaktadır?
İlanlar hangi bölge ve şehirlerde yoğunlaşmaktadır?
İş ilanlarında en çok iş gören ihtiyacı duyulan
departmanlar hangileridir?
İş ilanlarında iş görenlerde aranan temel nitelikler
nelerdir?
İlgili işletmeler ilanlarda hangi bilgilere yer
vermektedir?

Yazında konu ile ilgili çalışmalar sınırlı olduğu için
bu çalışma gerçekleştirilmiştir ve elde edilen bulguların ilgili
alana katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
II. LİTERATÜR TARAMASI
Konu ile ilgili yazın incelendiğinde çeşitli sektörler ile ilgili
iş ilanlarına dair çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Örneğin,
Erdem ve Gezen çalışmalarında turizm işletmeleri ile ilgili
olarak 20 Eylül- 8 Ekim 2012 tarihleri arasındaki 1421 iş
ilanını içerik analizi yöntemi ile incelemişlerdir. Çalışmanın
sonuçlarına göre turizm işletmelerine yönelik iş ilanlarının
büyük çoğunluğu oteller ile ilgilidir ve ilanlarda öne çıkan ilk
üç il İstanbul, Antalya ve Muğla şeklindedir. Departmanlara
göre en çok eleman aranan ilk üç departman; ön büro, yiyecek–
içecek ve kat hizmetleridir. Ayrıca araştırma kapsamındaki
ilanlar incelendiğinde; aday iş görenlerde aranan bazı
özellikler, iş görenlere sağlanan olanaklar ve işletme iletişim
bilgilerini içermesi açısından ilanların oldukça zayıf kaldıkları
tespit edilmiştir [13].
Özdemir ve arkadaşları 1-31 Mart tarihleri arasında
www.turizmgazetesi.com adresli internet sitesinde yayınlanan
turizme yönelik 524 iş ilanını incelemişler ve inceledikleri bu
iş ilanlarını işletme türü, iş gören niteliği ve aday iş görenlerde
aranan özellikler olarak kategorize etmişlerdir. Çalışmadan
elde edilen sonuçlara göre Bodrum‘da faaliyet gösteren
konaklama işletmeleri verdikleri iş ilanlarında öncelikle alt
kademe çalışanları istihdam etmeyi amaçlamakta, işletmeler
ilanlarında eğitim şartı aramamakta, yabancı dil bilgisine de
yeterli oranda önem vermemekte ve niteliksiz personel
istihdam etme eğiliminde bulunmaktadırlar [2]
Er-Koçoğlu çalışmasında 2015-2017 zaman diliminde
bilgi ve belge yönetimi mezunlarına yönelik çevrim içi olarak
yayımlanan iş ilanlarını içerik analizi yöntemi ile incelemiştir.
Araştırmanın sonuçlarına göre en fazla istihdam olanağının
İstanbul’da olduğu, bölüm mezunlarının özel üniversiteler,
özel okullar, hastaneler, bankalar gibi çeşitli kuruluşlarda
kütüphaneci, kütüphane sorumlusu, kütüphane öğretmeni,
arşivci gibi çeşitli unvanlarla istihdam edildiği, iş ilanlarında
istenen mesleki koşulların bölüm mezunu olmak, arşivcilik ve
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dokümantasyon konusunda bilgi ve/veya deneyim sahibi
olmak, kataloglama ve sınıflama konusunda bilgi ve/veya
deneyim sahibi olmak gibi beceriler üzerine yoğunlaştığı
saptanmıştır [14].
Cevher çalışmasında, 25 Haziran 2012-25 Temmuz 2012
tarihleri arasında kariyer.net’te yer alan 125 adet sekreterlere
yönelik iş ilanlarını içerik analizi yöntemi ile incelemiştir.
Araştırmanın bulgularına göre ilanlarının daha çok İstanbul ve
Kocaeli illeri için çıktığı, neredeyse tamamında kadınların
arandığı, en az 1 yıllık deneyimin istendiği, bazı ilanlarda
bekar olma durumunun belirtildiği, daha çok büro yönetimi ve
sekreterlik mezunlarının arandığı, yabancı dil olarak İngilizce
bilinmesi gerektiği ilanlardaki şartlar arasında görülmüştür
[15].
Bacaksız ve Sönmez çalışmalarında Türkiye’deki online
insan kaynakları sitelerinden en fazla bilinen üç tanesinde, 24
Eylül 2013 tarihinde hemşirelik ile ilgili olan iş ilanlarını
taramış, çalışmasının sonunda ilanların büyük çoğunluğunda
tam zamanlı olarak hastanelerde ve yatan hasta servislerinde
çalışacak hemşireler arandığı, ilanların %80,8’inde
eğitim, %41,2’sinde deneyim ölçütü arandığı, hemşire iş
ilanlarının, iş tanımı ve aranan nitelikler açısından yetersiz
olduğu, hemşire gereksinimi nedeniyle eğitim ve deneyimin
önemsenmediği bulgularına ulaşmıştır [9].
Erkarslan ve arkadaşları çalışmalarında 2009 yılı son dört
ayı içinde yayımlanmış endüstriyel tasarımcılar ile ilgili iş
ilanlarını inceleyerek Türkiye’de endüstri ürünleri tasarımı ve
endüstriyel tasarım lisans eğitimi veren on üniversitenin
mevcut ders programları ve içerikleri ile karşılaştırmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre, işverenler tasarımcılarından iyi
bir cad/cam operatörü olması, üretim yöntemleri konusunda
belli bir birikime sahip olması, kalıp tasarımı konusuna hakim
olması gibi nitelikler beklemektedir [16].
III. ÖRNEKLEM VE YÖNTEM
Bu çalışmada denizcilik sektörüne yönelik iş ilanlarında
bulunan bilgiler ve adaylardan aranan niteliklerin neler olduğu
araştırılmaya çalışılmış, denizcilik fakültesi mezunlarının
kendilerinden istenen özelliklerin neler olduğu hakkında fikir
sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
Çalışmada, 11 Eylül 218-19 Ekim tarihleri arasında
Kariyer.net üzerinde “denizcilik”, “deniz yolu”, “ocean”,
liman” anahtar kelimeleri ile iş ilanları taranmıştır. Sonuçta,
21.06.2018-19.10.2018 tarihleri arasında yayında olan toplam
160 ilan araştırmaya dahil edilmiştir. Vasıfsız gemi elemanı,
teknik personel, ön büro elemanı gibi denizcilik fakültesi
mezunlarına yönelik olmayan genel ilanlar araştırmaya dahil
edilmemiştir. Çalışmanın örneklemini oluşturan 160 iş ilanı
“işletme türleri”, “ilanların kapsadığı iller”, “departmanlar”,
“pozisyonlar”, “mezun olunan bölümler”, “istenen iş
tecrübesi”, “belirgin bir iş tanımının olup olmaması”, “yabancı
dil ve bilgisayar bilgileri”, “çalışanlara sağlanan olanaklar” ve
“adaylardan istenen nitelikler” başlıklarına göre içerik
analizine tabi tutulmuştur.
IV. BULGULAR
İçerik analizi ile elde edilen bulgular tablolaştırılarak
sunulmuştur. İlk olarak ilanlar işletme türüne göre
incelenmiştir. Bulgular Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. İlanların İşletme Türüne Göre Dağılımları
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İşletme Türü
Lojistik
Freight Forvarder
Gemi Acentesi
Denizcilik/Taşımacılık
Liman
Gemi İkmal / Kumanya
Gemi İnşa
Konteyner Hattı
Marina
Broker
Diğer
TOPLAM

İnsan Kaynakları
İthalat/İhracat
Sigorta
Teknik
Belirtilmemiş
TOPLAM

Yüzde (%)
28,75
19,37
15,62
8,12
6,87
4,37
4,37
4,37
3,75
1,25
3,12
100 %

Frekans (n)
46
31
25
13
11
7
7
7
6
2
5
160

Tablo 1’de görüleceği üzere en fazla ilan veren işletmeler
lojistik (%28,77) ve Freight Forwarder işletmeleridir. Bu iki
işletme türü tüm ilanların yaklaşık yarısını (%48,12)
oluşturmaktadır. Bu durum denizcilik ve lojistik sektörlerinin
sahip oldukları güçlü bağlantıyı gözler önüne sermektedir. Bu
işletme türlerini gemi acentelerinin ilanları takip etmektedir.
Marina ve broker işletme türlerinin ilanları ise oldukça sınırlı
sayıdadır.
İş ilanlarının hangi şehirlerdeki işe alımları kapsadığına dair
bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. Tablo 2’ye göre İstanbul ili
ilan sayısı bakımından açık ara öndedir, incelenen iş ilanlarının
yarıdan fazlası (%55,62) İstanbul iline yöneliktir. Bunu İzmir
(%13,75) ve Bursa (% 6,25) takip etmektedir. Bulgulara göre
iş ilanlarının Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunlaştığı,
Karadeniz bölgesinden sadece bir ile ait ilanın bulunduğu
saptanmıştır.
Tablo 2. İlanların İllere Göre Dağılımı

Şehir
İstanbul
İzmir
Bursa
Tekirdağ
Kocaeli
Mersin
Antalya
Ankara
Aydın
Gaziantep
Giresun
Kayseri
Konya
Muğla
Yalova
TOPLAM

Frekans (n)
89
22
10
9
8
7
5
3
1
1
1
1
1
1
1
160

Yüzde (%)
55,62
13,75
6,25
5,62
5,00
4,37
3,12
1,87
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
100 %

Tablo 3’te görüleceği üzere en fazla ilan operasyon
departmanına yöneliktir. İşlemlerin 7/24 sürdüğü, oldukça
aktif, hareketli ve yoğun bir sektör olan denizcilik sektöründe
en çok eleman ihtiyacının operasyon departmanında olması
oldukça beklenen bir durumdur. Bu departmanı
ilanların %25,62’sini oluşturan satış pazarlama departmanı
takip etmektedir. İnsan kaynakları, ithalat/ihracat, sigorta ve
teknik departmanları en az ilana sahip departmanlardır.
İncelenen iş ilanlarının 11 tanesinde herhangi bir departman
ismi bulunmamaktadır.
İlanlarda bulunan pozisyon bilgileri incelendiğinde Tablo
4’te de belirtildiği gibi ilanların neredeyse yarısının (%48,75)
uzman pozisyonuna yönelik olduğu görülmektedir. Uzman,
müdür/ yönetici, uzman yardımcısı gibi üst düzey pozisyonlar
ilanların büyük çoğunluğunu (74,37) kapsamaktadır.
Mühendis, teknisyen, enspektör pozisyonlarına yönelik ilanlar
oldukça azdır.
Tablo 4. İlanların Pozisyonlara Göre Dağılımı

Pozisyon
Uzman
Müdür/Yönetici
Uzman Yardımcısı
Eleman
Müşteri Temsilcisi
Ön Büro Temsilcisi
Puantör
Takım Lideri
Mühendis
Teknisyen
Enspektör
Müdür Yardımcısı
TOPLAM

Frekans (n)
78
27
14
13
12
4
4
3
2
1
1
1
160

Yüzde (%)
48,75
16,87
8,75
8,12
7,50
2,50
2,50
1,87
1,25
0,62
0,62
0,62
100 %

Tablo 5. Mezun Olunan Bölümlere Göre İş İlanları

Tablo 3. İlanların Departmanlara Göre Dağılımı

Frekans (n)
60
41
16
8
7
4
3
2
2
2

0,62
0,62
0,62
0,62
6,87
100 %

İncelenen iş ilanları adaylardan beklenen eğitim düzeylerine
göre incelendiğinde, ilanların neredeyse tamamının (98,75)
üniversite mezunu adaylara yönelik olduğu görülmektedir.
Yalnızca 2 ilan lise mezunu adaylara yöneliktir. Tablo 5’te
mezun olunan bölüm tercihlerine göre iş ilanlarının dağılımı
görülmektedir.

Tablo 3’te iş ilanlarının departmanlara göre dağılımı
görülmektedir.
Departman
Operasyon
Satış Pazarlama
Lojistik
Satın Alma
Müşteri İlişkileri
Bakım Onarım
Finans
Bilgi İşlem
Dokümantasyon
İş Geliştirme

1
1
1
1
11
160

Yüzde (%)
37,5
25,62
10,00
5,00
4,37
2,50
1,87
1,25
1,25
1,25

Mezun Olunan Bölüm Tercihi
Denizcilik Fakültesi Bölümleri
Lojistik
İşletme-İktisat / İİBF
Uluslararası Ticaret/ Dış Ticaret
Mühendislik (Endüstri, Makine vb.)
Turizm
Belirtilmemiş

Frekans (n)
53
20
15
13
5
1
96

Tablo 5’e göre 96 ilanda adayların mezun olması istenen
bölüm ile ilgili bir bilgiye rastlanmamaktadır. Bu durum
adayların başvuru kararlarını zorlaştırmakta, doğru adaylara
ulaşmayı güçleştirmekte ve iş ilanlarının niteliğini kötü
etkilemektedir. Denizcilik işletmeleri yönetimi, deniz
ulaştırma işletme mühendisliği, güverte, makine gibi
denizcilik fakültesi bölümlerini içeren toplam 53 ilan olması
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bu fakültenin mezunları ve mezun adayları için bir avantaj
oluşturmaktadır. Lojistik bölümü mezunlarına yönelik
ilanların sayısı da denizcilik fakültesi mezunlarına yönelik
ilanlardan hemen sonra gelmektedir.
Araştırmaya dahil edilen ilanlar incelendiğinde, ilanların
neredeyse tamamında (%96,87) belirgin bir iş tanımının
bulunduğu saptanmıştır. Bu durum hem işverenler hem de
adayların lehine olmakta, doğru iş ile doğru personelin
eşleşmesini kolaylaştırmaktadır. Çoğu ilanda (%96,87)
adayların yaşı ile ilgili bir sınıra rastlanmamıştır. Adaylardan
istenen iş tecrübesi açısından ilanlar incelendiğinde büyük bir
çeşitlilik görülmektedir. İlanların %25’i en az 2 yıl tecrübe
isterken, %17,5’i hem tecrübeli hem de tecrübesiz adaylara
yönelik olmakta, %16,25’i ise en az 3 yıl tecrübe istemektedir.
Bu durum ilanların tek bir tecrübe düzeyine bağlı olmadığını
göstermekte ve adaylar için avantaj oluşturmaktadır. Global
bir sektör olan denizcilik sektöründe adayların yabancı dil
bilgileri iş hayatlarında oldukça büyük bir önem arz
etmektedir. Adaylardan istenen yabancı dil bilgisine yönelik
bulgular incelendiğinde ilanların nerdeyse tamamının
(%89,37) İngilizce yabancı dil şartı bulundurduğu görülmekte,
ilanların %9,37’sinde ise tercihen ikinci yabancı dil isteği
bulunmaktadır. Ayrıca ilanların büyük çoğunluğunda
(%73,75) adayların Ms Office programlarına hakim olmaları
istenmektedir. ERP, SAP ve Softrans ilanlarda adı geçen diğer
bilgisayar programlarıdır.
İlanlarda yer alan, çalışanlara sağlanan olanaklara yönelik
bilgiler ilanların adayları cezbetmesi açısından oldukça
önemlidir. İncelenen ilanların %60’ında çalışanlara sağlanan
olanaklara yönelik hiç bir bilgi bulunmaması, diğer ilanlarda
da kariyer ve sosyal faaaliyet olanakları ile ilgili bilgilerin
azlığı bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Yemek, ulaşım ve
özel sağlık sigortası ilanlarda en çok adı geçen olanaklardır.
Tablo 6’da ilanlarda yer alan çalışanlara sağlanan olanaklara
yönelik bilgiler görülmektedir.
Tablo 6. Çalışanlara Sağlanan Olanaklara Göre İş İlanları

Sağlanan Olanaklar
Yemek / Yemek Kartı
Servis / Ulaşım
Özel Sağlık Sigortası
Prim
Araç
Bireysel Emeklilik (BES)
Kaza Sigortası
Bayram Yardımı
Yakacak Yardımı
Hayat Sigortası
Belirtilmemiş

Frekans (n)
64
47
46
11
10
10
9
6
5
2
96

İş ilanlarında adaylardan istenen özellikler incelendiğinde
adayların iletişim becerilerine yönelik niteliklerin öne çıktığı
görülmektedir. Sağlıklı ve uzun süreli ilişkilerin başarıyı
getirdiği denizcilik sektöründe adayların kendilerini doğru ve
anlaşılır ifade etme becerileri oldukça önemlidir. Takım
çalışmasına uyum sağlayabilme, ilanlarda öne çıkan bir diğer
aranan niteliktir. Çünkü denizcilik sektörünün dinamik
çevresine uyum sağlayacak, ortak bir ruha sahip örgütler
oluşturmak her işletme için önemlidir. Bir problem çözmek
için bilgileri ayrıştırmayı ve her bilgiyi ayrıca değerlendirmeyi
içeren analitik düşünme yeteneği de adaylarda aranan bir diğer
önemli özelliktir. Seyahat engeline sahip olmama ve erkek
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adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmama da öne çıkan
özelliklerdir. Tablo 7’de incelenen ilanlardaki adaylardan
istenen nitelikler detaylandırılmıştır.
Tablo 7. Adaylardan İstenen Niteliklere Göre İş İlanları

Adaylardan İstenen Nitelikler
İletişim becerisi
Takım çalışmasına uyum sağlayabilme
Analitik düşünme yeteneği
Etkili planlama, koordinasyon ve
operasyon yeteneği
Takip yeteneği
Esnek çalışma saatlerine uyum
sağlayabilme
Öğrenmeye ve gelişime açık olma
Yoğun çalışma temposuna uyum
sağlayabilme
Sonuç ve çözüm odaklı olma
Sorumluluk sahibi olma
Sektörel bilgi
Müşteri odaklılık
Temsil yeteneği
Problem çözebilme yeteneği
İlgili hukuki prosedür ve tarifelere
hakim olma
Dikkatli ve detaycı
Sektörü ve potansiyel pazarları analiz
edebilme yeteneği
Liderlik vasfına sahip olma
Müşteri portföyüne sahip olma
Kariyer hedefi olan
Stres yönetimi yeteneği
Yenilikçi
Sertifika / Belge
Proaktif olma
Etkili zaman yönetimi yeteneği
Bilgi güvenliğine hassasiyet gösteren
Diğer
Askerlik
Sürücü Belgesi
Seyahat Engeli Olmayan

Frekans
(n)
118
101
76
52
42
41
38
36
30
30
26
22
19
17
14
14
11

Yüzde
(%)
73,75
63,12
47,50
32,50
26,25
25,62
23,75
22,50
18,75
18,75
16,25
13,75
11,87
10,62
8,75
8,75

10
10
9
6
6
3
3
2
1

6,87
6,25
6,25
5,62
3,75
3,75
1,87
1,87
1,25
0,62

86
47
25

53,75
29,37
15,62

V. SONUÇ
Rekabetin gittikçe arttığı günümüz iş dünyasında, işletmeler
insan kaynakları konusuna her geçen gün daha fazla önem
vermekte, rekabet stratejilerini insan kaynakları yönetimine
odaklamaktadır. Bu bağlamda denizcilik işletmeleri de
nitelikli iş görenleri bünyelerine katmaya çalışmakta ve
rekabetçi kalmayı hedeflemektedir. Gelişen teknoloji ile
birlikte geleneksel yöntemlerin ötesinde online kanallar ile
insan kaynaklarına yönelik ihtiyacın giderilmesi son yıllarda
hızla artmaktadır.
Bu çalışmada denizcilik sektörüne yönelik iş ilanlarında
bulunan bilgiler ve adaylarda aranan niteliklerin neler olduğu
araştırılmış, Türkiye’nin en büyük online istihdam platform
olan kariyer.net üzerinde 21.06.2018-19.10.2018 tarihleri
arasında yayında olan toplam 160 ilan araştırmaya dahil
edilmiştir. Belirlenen bu 160 iş ilanı işletme türleri, ilanların
kapsadığı iller, departmanlar, pozisyonlar, mezun olunan
bölümler, belirgin bir iş tanımı olup olmaması, istenen iş
tecrübesi, yabancı dil ve bilgisayar bilgileri, çalışanlara
sağlanan olanaklar ve adaylardan istenen niteliklere göre
içerik analizine tabi tutulmuştur.

Ayaz et al., Denizcilik Sektörüne Yönelik İş İlanlarının Analizi: Kariyer.net Örneği, ISAS 2018-Winter, Samsun, Türkiye

Araştırmanın sonuçlarına göre, lojistik, freight forwarder ve
gemi acentesi işletmelerinin en fazla ilan veren işletmeler
olduğu görülmektedir. İlanların yarısından fazlası İstanbul
iline yönelik olup, operasyon departmanına ve uzman
pozisyonuna yönelik ilanlar çoğunluğu oluşturmaktadır.
Denizcilik işletmeleri yönetimi, deniz ulaştırma işletme
mühendisliği, güverte, makine gibi denizcilik fakültesi
bölümlerini içeren ilanların fazla olduğu görülmekte ve bu
durum
denizcilik
fakültesi
mezunlarına
avantaj
oluşturmaktadır. İlanların neredeyse tamamının yabancu dil
şartı bulundurduğu ve ilanların büyük çoğunluğunun Ms
Office programına hakimiyet istediği görülmektedir. Yemek,
ulaşım ve özel sağlık sigortası adaylara en çok sağlanan
olanaklardır. İletişim becerisine yönelik nitelikler, takım
çalışmasına uyum sağlayabilme ve analitik düşünme yeteneği
ise iş verenlerin adaylarda en çok aradığı niteliklerdir.
Elde edilen bulgulara göre, denizcilik sektörüne yönelik iş
ilanlarının iş tanımları, çalışanlara sağlanan olanaklar, sosyal
haklar, çalışma saatleri, ücret vb. konularda geliştirilebileceği
ve daha nitelikli bir hale dönüştürülebileceği tespit edilmiştir.
Çalışmanın 21.06.2018-19.10.2018 tarihleri arasında yayında
olan ilanları kapsaması ve sadece kariyer.net sitesindeki
ilanların taranması çalışmanın en büyük kısıtlarıdır. Gelecek
çalışmalarda daha geniş bir zaman dilimini kapsayan, diğer
online iş ilanı platformları da dahil edilerek daha çok iş
ilanının incelendiği, sektörel ve ülkeler arası karşılaştırmaları
içeren araştırmalar yapılması faydalı olacaktır.
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