
52,7%
35K € - 55K €

IT BAROMETRESİ: 
Algı, Eğilimler Ve IT 
Sektörünün Genel 
Görünümü

MOTİVASYON

İŞ DEĞİŞİKLİĞİ / HAREKETLİLİK

İŞ TANIMI

Technology

TEMEL KRİTER
Maaş

%82,6
İş tanımı ve sorumluluklar

%66,2
Kariyer yolu

%39,3

10 kişiden 7’si piyasanın 
gelişimi konusunda kendini 

güvende hissediyor.

İŞ PİYASASININ GELİŞİMİ

%69,4

YETENEĞİ ELDE TUTMANIN YOLU
• Arkadaş canlısı çalışanlar ile güzel bir çalışma ortamı sağlamak.
• Çalışana gerçek bir finansal bakış açısı vermek.
• Çalışabilmesi için etkili ve iyi araçlar sunmak.
• İş - özel hayat dengesini kurmak.

YETENEĞİ ÇEKMENİN YOLU

• Cazip bir maaş paketi
• Şirketin itibarı veya marka değeri
• Sorumlulukların ve gerçekleştirilecek görevlerin açıkça tanımlanması
• Cazip bir kariyer yolu

Bu araştırma hakkında veya 
Teknoloji Bölümü ile ilgili daha 

ayrıntılı bilgi için iletişim:
sertacyigit@michaelpage.com.tr
giraykeskin@michaelpage.com.tr

Açıklamalar: 219 aday. Cinsiyet: Erkek %87,2 - Kadın %12,8     Yaş: 30 yaş ve altı %20,5 - 31-40 yaş arası %58,4 - 40 yaş üzeri %  21,0     
Eğitim: Lisans %47,0 - Yüksek lisans % 35,6 - Mühendislik %13,2    Sektör: Bankacılık / Sigortacılık % 20,1 - IT Sistem Sağlayıcısı / Entegratörü 
%15,1 - Telekomünikasyon %14,2 - Hızlı Tüketim Malları %9,6 

IT SEKTÖRÜ İŞE ALIM DANIŞMANLARINDAN 8 TAVSİYE

Çalışanların %57,4’ü işlerinde 
kendilerini motive hissediyor.

4 çalışandan 3’ü 
iş yerinde takdir 

görüyor.

İş yerinde 
takdir 
görmek 
önemli

%77,4  

5 çalışandan 3’ü 
maaşlarından 

memnun.

%59,0  

Tatmin edici 
maaş

3 çalışandan 2’si 
aynı şirkette 3 

yıldan az süredir 
çalışıyor.

%65,6  

Dinamik 
pozisyonlar

İşlerini yapabilmeleri 
için iyi ve uygun 
araçlara sahip.

%82,1 

İş yerinde 
teknoloji

10 çalışandan 7’sinin 
çalıştıkları şirketlerde 
kariyer gelecekleri var.

%70,8  

Kariyer yolu

YER DEĞİŞİKLİĞİNE AÇIK OLMAK

Çalışanların %90’ı daha 
iyi bir iş için başka bir yere 
taşınmayı düşünebilir. 10 
kişiden 7’si yurt dışına 
yerleşmeyi seçebilir.

%90

ŞİRKETİN BÜYÜKLÜĞÜ

Ankete katılanların yarısı 
için çalıştıkları şirketin 

büyüklüğü önemli değil.

%49,3

%43,8 %39,7 %39,3 %35,2

GELECEKTE ÇALIŞMAK İÇİN EN İLGİ ÇEKİCİ SEKTÖRLER

TELEKOMÜNİKASYON DANIŞMANLIK İNTERNET / DİJİTAL BANKACILIK / SİGORTACILIK

YÖNETİM

Çalışanların 
%65,1’i en 
az bir kişiyi 
yönetiyor.

BRÜT MAAŞ 

Ankete katılanların büyük bir kısmı 
(%29,2), 90-150 bin TL arası 

kazanıyor. %26,9’unun brüt maaşı 60 
ile 90 bin TL arasında değişiyor.

Öte yandan, sektör çalışanlarının 
%20,5’i 150 bin TL’den daha fazla 

kazanıyor.

NE TÜR BİR IT İŞİ

%9,6

Bölümler arası 
projeler

%44,7

Yazılım / 
Uygulama

%14,2

Altyapı

Worldwide leaders in specialist recruitment
www.michaelpage.com.tr


